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Bakalářská práce

1. Úvod

Dle zadání jsem vypracoval dvoupodlažní rodinný dům, který jsem celý zpracoval podle 

svých osobních představ, zapracoval požadavky současné legislativy a následně zpracoval profesi 

vytápění.

Postup práce jsem zvolil následovně:

• Vybrat lokalitu – Zvolil jsem si parcelu, která se nachází v blízkosti mého trvalého bydliště, 

vytvořil  modelový  příklad,  že  se  jedná  o  dokumentaci  pro  mého  bratra.  Následovalo 

nahlédnutí do územního plánu. V současné době stále není digitální, ač je již zpracován, ale 

není ještě odsouhlasen zastupitelstvem. Zjistil jsem, že daná parcela nachází v CHKO.

• Zjištění  existence  sítí  –  Jelikož  v  dané  lokalitě  žiji  již  několik  let,  mám  přehled  o 

inženýrských sítích, zakresleny jsou spíše orientačně, před skutečným započetím prací, by 

bylo potřeba je vytyčit jednotlivými správci.

• Návrh rodinného domu – Jelikož nejsem příznivcem keramického loby, zvolil jsem spíše 

netradiční materiály, ohleduplné k životnímu prostředí. Co se týká funkčního uspořádání, 

zvolil  jsem umístění technických místností na sever, obytné části jsem se snažil situovat 

jižním směrem. Vnitřní dispozice jsem konzultoval i s  Ing. arch. Martinem Náhlovským. 

Podrobněji popsáno v odstavci B.2.2.

• Návrh vytápění – Byl navrhnut systém vytápění s ohledy na poslední trendy, které se v této 

profesi  v  posledních  letech  naskytly.  Do  reprezentativních  prostor  1.NP bylo  navrženo 

podlahové vytápění, do ložnic ve 2.NP otopná tělesa. Jelikož je stále větší legislativní tlak na 

energetickou  úspornost  staveb,  byli  navrženy  konstrukce  téměř  splňující  požadavky  pro 

pasivní domy.

• Návrh rekuperace – Jsem přesvědčen, že vývoj v Evropě bude této technologii čím dál více 

nakloněn.  Kvalita  mikroklimatických  podmínek  (přívodu  čerstvého  vzduchu,  přípustné 

koncentrace  CO
2
 apod.)  s  tlakem na finanční  úspory, budou mít  za  následek rozšířenou 

aplikaci těchto zařízení a v budoucnu se nejspíš stane standardem pro novostavby. 
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2. Stavební část

Pro  návrh  rodinných  domů  platí  v  současné  době  mnoho  právních  předpisů  (zákony, 

prováděcí  vyhlášky  a  soubor  technický  norem).  Co  se  týká  stavebních  materiálu  a  stavebních 

postupů, tak na trhu existuje nepřeberné množství  a možností použití.

2.1. Základové konstrukce

Byli navrženy základové pásy z prostého betonu tl. 600 [mm], výšky 300 [mm]. Šalovací 

tvárnice  tl.  300 [mm] budou umístěny centricky, budou vyarmovány a  vybetonovány (ŽB)  dle 

statického posudku (stavebně konstrukční řešení). V průběhu výstavby nutno umístit zemnící pásek 

a vybudovat jednotlivé prostupy pro profesi zdravotně technické instalace a elektro rozvody.

2.2. Vodorovné konstrukce

2.2.1 Podkladní deska

Podkladní  deska  tl.  150  [mm],  bude  vyhotovena  z  ŽB  konstrukce,  pod  kterou  bude 

vybudováno štěrkové lože z důvodu umístění distančníků.

2.2.1 Strop nad 1.NP

Strop nad prvním nadzemním podlaží byl zvolen z ne příliš používaného dřevobetonu, tedy 

konstrukce  pohledových  nosných  dřevěných  prvků  v  kombinaci  s  ŽB  deskou,  která  bude  s 

dřevěnými prvky spřáhnuta pomocí speciálních spřahovacích prvků, které budou instalovány pod 

úhlem cca 45 [°], aby se zatížení přenášelo spíše tlakem (tahem) a nedocházelo k místnímu otlačení.

2.2.1 Strop nad 2.NP

Strop  nad  druhým  nadzemním  podlaží  byl  zvolen  z  prefabrikovaného   panelu, 

tl. 180 [mm], následná skladba je patrna z řezu. 

2.3. Obvodový plášť

Obvodový plášť byl zvolen zděný z vápenopískových cihel. Tyto cihly jsem zvolil hlavně z 

důvodu akustických, pro jejich vyšší objemovou hmotnost. Další předností je vyšší tepelná kapacita 

a dobrá statická únosnost. Tloušťku 240 [mm] jsem zvolil po poradě s Ing. Lukášem Kosubem, 
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který se zabývá statikou ve svém profesním životě.

2.4. Izolace

2.4.1 Tepelné izolace

Snahou bylo použit více ekologicky šetrné materiály. Z tohoto důvodu byly použity tepelné 

izolace z dřevo-vlákna (podlahy) a technického konopí (obvodové stěny). Samozřejmě ne veškerá 

izolace šla nehradit materiály na přírodní bázi, jmenovitě extrudovaný polystyren v části spodní 

stavby  a  kci  obrácené  střechy,  pěnový  polystyren  s  grafitem  pro  izolaci  střechy.  Prostor 

garáže/skladu byl zaizolován pěnovým polystyrenem s grafitem z důvodu porovnání tl. jednotlivých 

materiálů.

2.4.2 Hydroizolace

Spodní stavba byla zaizolována použitím SBS modifikovaného asfaltu. Tento materiál byl 

použit i jako parozábrana na konstrukci stropu nad druhým nadzemním podlažím. Na konstrukci 

hydroizolace střechy byla použita fólie z měkčeného PVC vhodná pro přitížení.

2.5. Výplně otvorů

Současný trh nabízí mnoho druhů oken. Dají se rozdělit na dvě větší složky: rám a výplň 

(zasklení) oken a dveří. Celkové vlastnosti výplně otvoru nejsou tvořeny jen parametrem součinitele 

prostupu tepla, ale čím dál větší vliv má solární činitel g [-], který má vliv na solární zisky. Solární 

zisky při posuzovaní pasivních a nulových staveb jsou nutným předpokladem stejně jako objemový 

faktor a kompaktní tvar. 

Rám okna/dveří  zabírá  odhadem 25-30 [%] plochy, může být vyroben z plastu,  dřeva, 

hliníku a jednotlivých kombinací zmíněných materiálů (například plastové okno s hliníkovou lištou 

na straně exteriéru a podobně).

Výplň (zasklení) oken se dá dělit dle počtu skel, jejich tlouštěk, počtu a druhů vrstev. 

V navrženém objektu byli použit okna dveře z dřevohlinikového profilu IV 78, zaskleny 

izolačním trojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla pro celé okno Uw=0,9 [W/(m2·K)], 

solární součinitel byl uvažován na hodnotě g = 0,5 [-].  Pokud by zamýšlená stavba měla splnit 

požadavky pro pasivní stavbu, bylo by nutné uvažovat o lepších oknech, tzn. širší profil cca IV 92 a 

izolační trojsklo se solární vrstvou, g=0,6 až 0,7 [-]
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3. Část vytápění

Předpokladem  návrhu  vytápění  byl  výpočet  součinitelů  prostupu  tepla.  Na  základě 

podkladů stavební části a známých součinitelů prostupu tepla, jsem vypracoval tepelné ztráty podle 

ČSN EN  12  831:2005  -  Tepelné  soustavy  v  budovách  -  Výpočet  tepelného  výkonu,  ve  dvou 

variantách. Rozdíl mezi variantami A a B je ten, že ve variantě B byl uvažován systém nucené 

výměny vzduchu obsahující ZZT s účinností 75[%].

Klimatické podmínky výpočtu dle ČSN EN 12 831                            dle ČSN 73 0540

Lokalita Vsetín Vsetín

Venkovní výpočtová teplota t
e
= -15 [°C] t

e
= -17 [°C]

Intenzivní větry Ne Ne

Počet dnů v topném období d
12

 = 225 [dny] d
12

 = 225 [dny]

Počet dnů v topném období t
es12 

= 3,2 [°C] t
es12 

= 3,2 [°C]

Nadmořská výška lokality Z = 346 [m] Z = 346 [m]

Tepelné ztráty:                                         Varianta A                                    Varianta B

Tepelná ztráta prostupem 4873 [W] 4873 [W]

Tepelná ztráta větráním 4268 [W] 1852 [W]

Tepelná ztráta celkem 9142 [W] 6726 [W]

Podrobněji viz příloha č. P 05 a P 06.

Tepelné ztráty prostupem:

OZN. Název Měrná tepelná ztráta Podíl [%]

PDL 1 Podlaha 13,6 [W/K] 9,64 [%]

SO1,2 Obvodová stěna 37,8 [W/K] 26,81 [%]

SCH 1 Střecha 13,8 [W/K] 9,79 [%]

OZ Okna 53,2 [W/K] 37,73 [%]

DO Dveře 9,3 [W/K] 6,60 [%]

DUEM Lineární vazby 13,3 [W/K] 9,43 [%]

Celkem 141 [W/K] 100 [%]
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Systém vytápění byl navržen na variantu A z důvodu možné odstávky systému rekuperace, 

případné poruchy a bezpečnostní přirážky. 

Dalším krokem bylo určení způsobu předání tepla do místnosti. V úvahu přicházely pouze 

vodní systémy:

• Radiátory

• Podlahové konvektory (pro jejich vyšší pořizovací cenu oproti podlahovému vytápění a také 

z důvodu nutnosti umístit konvektory s ventilátorem, jsem jejich umístění zamítl)

• Podlahové vytápění / Stěnové vytápění

Do  reprezentativních  prostor  prvního  nadzemního  podlaží  bylo  navrženo  podlahové 

vytápění.  Pro  případnou  temperaci  v  podružných  provozech  1.NP (garáž/sklad)  byla  navržena 

otopná tělesa. Pro ložnice ve druhém nadzemním podlaží byla navržena otopná tělesa se spodním 

připojením.

Poté zbývalo vybrat zdroj tepla. Zde jsem uvažoval pouze s tepelnými ztrátami varianty A, 

protože jsem předpokládal, že v této části předimenzováním cca o 2,416 [kW] oproti variantě B, 

bude jistě pokryta potřeba tepla na ohřev TV. Při návrhu zdroje tepla jsem si vytvořil následující 

srovnání.

Zdroj                                             Zhodnocení záporů                                                                                                 

Elektrokotel Nelze použít jako jediný zdroj energie, s ohledem na vyhl. 78/2013Sb. 

s ohledem na ukazatel primární neobnovitelné složky

Plynový kotel V dané lokalitě se nenachází veřejný plynovod, zásobník na plyn 

(LPG, PB a jiné) byli zavrženy z důvodu finančních nákladů

Peletkový kotel Obnovitelný zdroj; z důvodu nízkých tepelných ztrát, by musel být

(kotel na dřevo) instalován akumulační zásobník, prostorové nároky na sklad pelet

Krbová vložka na dřevo Nekomfortní provoz, nízká účinnost při ručním přikládání

TČ vzduch/voda Nižší topný faktor oproti TČ země/voda, hluk, nutný posudek krajské 

hygienické stanice

TČ země/voda Nutný prostor pro plošný kolektor, vrt v CHKO není možný.

Existují  samozřejmě  i  jiné  typy  zdrojů  tepla,  ale  z  dnešního  pohledu  se  jeví  jako 

neekonomické,  nebo nevhodné pro RD v navržené lokalitě.  Pro svoji  práci jsem zvolil  Tepelné 

čerpadlo – vzduch/voda, v kombinaci s větrací jednotkou od firmy Nilan VP 18 Anaconda AW 9 K, 
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tedy kompaktní jednotka obsahující tepelné čerpadlo vzduch-voda a větrací jednotku s aktivní a 

pasivní rekuperací. Topný faktor dle výrobce dosahuje 3,6 vzduch-vzduch, 4,5 vzduch-voda. 

Následně bylo vytvořeno funkční schéma a posouzeny jednotlivé prvky otopného systému 

jako je pojistný ventil, expanzní nádoba, navržená čerpadla a vyvažovací ventily. Okruh otopných 

těles  a  přívodního  potrubí  pro  podlahové  vytápění  byl  nadimenzován  a  následně  vyvážen. 

Jednotlivá otopná tělesa byla navržena a nastavena tak, aby měla průtok dle požadovaného výkonu 

a  měla  přibližně  stejnou  tlakovou  ztrátu.  Bylo  pamatováno  na  maximální  tlakovou  diferenci 

jednotlivých ventilu, ve výpočtu nepřekročila 10 [kPa]. Neměl by tedy hrozit zvýšený hluk, který 

by nastavený ventil  na otopném tělese zvyšoval.  Co se týká okruhu podlahového vytápění,  byl 

vypočten dle  ČSN EN 1264-1. 

Dalším  navrženým prvkem je  nucené  větrání  s  rekuperací  tepla.  Navržené  kompaktní 

zařízení obsahuje i větrací jednotku se dvěma ventilátory, které jsou elektricky řízeny. Maximální 

průtok  vzduchu  při  přetlaku 100 [Pa],  činí  320 [m3/hod].  Bilance  na  jednotlivé  místnosti  byly 

dimenzovány dle  počtu  lidí  (hodinové dávky)  dle  ČSN EN 15 251,  která  činí  25 [m3/hod.os]. 

Následovalo trasování potrubí a jednotlivá dimenzace potrubí. Návrhová rychlost byla uvažována 

max. 3 [m/s] kvůli obavě z hluku. Na distribučním elementu byla uvažována rychlost nepřekračující 

1 [m/s].  Navrhované potrubí bylo vybráno ze SPIRO potrubí,  tj.  kruhové pozinkované potrubí. 

Dopojení jednotlivých distribučních elementů bylo navrženo z FLEXI potrubí z hliníku. Navržené 

průtoky vzduchu zajistí regulační klapky. Pro přívod vzduchu byly zvoleny distribuční elementy 

čtyřhranné  mřížky  osazeny  do  potrubí  IMOS-ASEK,  přívodní  talířové  ventily   MULTIVAC 

a textilní vyústka od fy. PŘÍHODA. Pro odvod byli použity odvodní talířové ventily MULTIVAC. 

Dalším  prvkem  je  tlumič  hluku  od  fy.  ELEKTRODESIGN.  Vyústění  na  fasádě  bude  pomocí 

čtyřhranných vyústek  IMOS-ASEK s dešťovou žaluzií a mřížkou proti hmyzu.

Jako další vhodné zařízení pro danou stavbu by bylo odvětrání hygienických prostor. Tedy 

podtlakový ventilátor umístěn pod stropem v garáži. Toto zařízení již nebylo v rámci bakalářské 

práce zapracováno. 
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4. Závěr

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, první část řeší stavební část objektu. Druhá část 

se zaměřila na návrh vytápění pro navržený dům.

Navržený rodinný dům, je dvoupodlažní stavbou, určenou pro čtyři osoby. Obálka budovy 

splňuje  ČSN 73 0540 – 2 posouzení  viz  příloha č.  P 02.  Detail  založení  stavby byl  posouzen 

programem Svoboda Software - Area viz příloha č. P 03.

Jako podklad pro návrh vytápění byly spočteny tepelné ztráty objektu dle ČSN 12 831 

programem Protech TZ ve dvou variantách. Varianta s vlivem rekuperace viz příloha č. P 04 a bez 

vlivu  rekuperace,  viz  příloha  č.  P  05.  Na  obě  varianty  bylo  zpracováno  řešení  energetického 

průkazu dle vyhl. 78/2013 Sb. viz příloha č. P 06 a P 07. Pro variantu bez vlivu rekuperace bylo 

navrženo vytápění rodinného domu. Vytápění se skládá z podlahového vytápění v 1.NP a otopných 

těles  umístěných  v  2.NP. Následně  bylo  provedeno  dimenzování  jednotlivých  prvků  otopného 

systému.  Jako  doplněk  byl  byl  vypracován  výkres  vzduchotechniky,  zabývající  se  návrhu 

rekuperace pro navržený rodinný dům. 

Na závěr bych rád poděkoval za konzultace a to především: Ing. Čmiel Filip – ohledně 

kreslení  dle  ČSN  01  3420,  Ing.  Mikolášek  David,  Ph.D.  -  dřevo-betonová  konstrukce  stropu, 

Ing. arch. Náhlovský Martin - vzhled jižní fasády, Ing. Kosub Lukáš - řešení detailů a statiky a 

firmě Master Design s.r.o. za použití jejich licence softwaru Protech.
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A Průvodní zpráva

Stupeň: Prováděcí projektová dokumentace 

(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 3; zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.)

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.1.a) Název stavby

Novostavba rodinného domu

A.1.1.b) místo stavby

Adresa: 75602, Huslenky

Číslo popisné: 999

Katastrální území: Huslenky (okres Vsetín); 649767

Parcelní čísla pozemků: 10620

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Hladký

Místo trvalého pobytu Huslenky 374

756 02 Huslenky

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovat: Radek Hladký

Huslenky 374

756 02, Huslenky

Zodpovědný projektant: Ing, František Smyšlenka; č. aut.: 0000001 (IP00 – pozemní stavby)

Dolní Jasénka 775

755 01, Vsetín
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A.2. Seznam vstupních podkladů

Rozhodnutí  ze  dne  29.7.2013  č.j.:  MUVS-S  4937/2013/OÚPS-330/Br-11,  které  vydal 

Městský úřad Vsetín, Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Oprávněná osoba: 

Ing. Ondřej Brhel, tel. 571 491 404, ondrej.brhel@mestovsetin.cz

Dokumentaci pro územní řízení z 9/2012 zpracovaná fy Projekce s.r.o.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení z 7/2013 zpracovaná fy Projekce s.r.o.

Vyjádření správců sítí, výškopisné a geodetické zaměření pozemku, posudek radonového 

indexu. 

A.3 Údaje o území

A.3.a) Rozsah řešeného území

Pozemek čtvrtkruhového tvaru se mírně svahuje jihozápadně. Poskytuje možnost  umístění 

objektu v klidné části obce Huslenky. Podél pozemku vede místní komunikace v majetku obce a sítě 

technické infrastruktury – vodovodu a elektrického vedení NN. 

Parcelní číslo: 10 620

Katastrální území: Huslenky; 649767

Číslo LV: 177

Výměra: 2557

Typ parcely: Parcela v katastru nemovitostí

Druh pozemku: Orná půda

A.3.b) Údaje o ochraně území jiných právních předpisů

Dotčený pozemek se nachází na území CHKO Beskydy. 

A.3.c) Údaje o odtokových poměrech

V blízkosti pozemku se nachází vodní tok -  Uherský potok. Dle hydrogeologické posudku 

nebyla vypozorována vysoká hladina podzemních vod. Pozemek se mírně svažuje k jihozápadu 

směrem k vodnímu toku. Dešťová voda ze zpevněných ploch, ze střechy domu je vsakována na 

pozemku. 

A.3.d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Bylo řešeno v předešlé projektové dokumentaci  DUR s kladným stanoviskem. 
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A.3.e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Bylo řešeno v předešlé projektové dokumentaci  DUR a DSP  se souhlasným stanoviskem. 

A.3.f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Veškeré požadavky regulačního plánu a vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání  území  ve  znění  č.  431/2012  Sb.,  účinná  od  1.  ledna  2013,   byly  zapracovány  do 

projektové dokumentace a jsou splněny. 

A.3.g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dotčených orgánů byli zapracovány do projektové dokumentace.

A.3.h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavební pozemek byla uplatněna výjimka o umístění stavby do rozsáhlého chráněného 

územní CHKO Beskydy, v oblasti přírodní památky ev. č. 2228 – Uherská. Taktéž byla povolena 

výjimka na umístění rovné střechy dle vyjádření AOPK ČR CHKO Beskydy.

A.3.i) Seznam souvisejících a podmiňujících investice

Před začátkem užívání novostavby rodinného domu musí být provedeny všechny přípojky 

a napojení objektu na dopravní infrastrukturu. 

A.3.j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Dotčené pozemky:

Č. parcely Výměra [m2] Druh pozemku Vlastník (podíl)

10 620 2557 orná půda Hladká Karla, Dolní Jasenka 772, 

75501 Vsetín

Sousední pozemky:

Č. parcely Výměra [m2] Druh pozemku Vlastník (podíl)

st. 1666 575 zastavěná plocha Hladká Karla, Dolní Jasenka 772, 

75501 Vsetín

10 623 557 trvalý travní porost Hladká Karla, Dolní Jasenka 772, 

75501 Vsetín

11 991/2 6043 trvalý travní porost Řezníková  Iva,  Okružní  417,  

Rokytnice, 75501 Vsetín
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10 621 14 667 trvalý travní porost - zap. v pozem. katastru

11 991/1 164417 trvalý travní porost - zap. v pozem. katastru

11 992/4 7916 trvalý travní porost Kratochvilová Jana, č.p. 469, 

75602 Huslenky

15 690 9775 ostatní plocha Obec Huslenky, č.p. 494,

75602 Huslenky

A.4 Údaje o stavbě

A.4.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předmětem dokumentace je  novostavba rodinného domu včetně jejího napojení  na sítě 

technické infrastruktury. 

A.4.b) Účel užívání stavby

Stavba bude užívána k trvalému rodinnému bydlení.

A.4.c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou dle § 2 odstavce 1 c 183/2006 Sb. (zákona aktualizovaného 

vyhl. 350/2012) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

A.4.d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nespadá do zvláštní ochrany podle jiných právních předpisů. 

A.4.e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Byly  splněny  všechny  požadavky  na  stavbu  dle  vyhl.  268/2009  Sb.  o  technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 398/2009  Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  především přístup do objektu, povrch 

zpevněných ploch.

A.4.f) Údaje o splnění požadavků dotčených dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.
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A.4.g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavební pozemek byla uplatněna výjimka o umístění stavby do rozsáhlého chráněného 

územní CHKO Beskydy, v oblasti přírodní památky ev. č. 2228 – Uherská. Taktéž byla povolena 

výjimka na umístění rovné střechy dle vyjádření AOPK ČR CHKO Beskydy.

A.4.h) Navrhované kapacity stavby

Počet funkčních jednotek a jejich velikost 1 [jednotka]

Počet uživatelů 4 [os]

Plocha řešeného území 2557 [m2]

Plocha stavebního pozemku 2557 [m2]

Plocha staveniště 2557 [m2]

Zastavěná plocha 155,16 [m2]

Zpevněné plochy 146 [m2]

Obestavěný prostor rodinného domu 901,9 [m3]

Obestavěný prostor základů 22,5 [m3]

Užitná plocha 212,89 [m2]

A.4.i) Základní bilance stavby

Třída energetické náročnosti dle vyhl. 78/2013 Sb.

Celková dodaná energie A 59 [kWh/(m2rok)]

Neobnovitelná primární energie A 80 [kWh/(m2rok)]

Obálka budovy B 0,21 [W/(m2K)]

Tepelné ztráty dle ČSN 12 831 6,7 [kW]

Max. průtok dešťových vod dle ČSN 75 6760 3,42 [l/s]

Max. průtok  splaškových vod ČSN 75 6760 1,45 [l/s]

Roční potřeba pitné vody dle přílohy č. 12 k vyhl. 120/2011 Sb. 140 [m3/rok]

Průměrná denní spotřeba vody 384 [l/den]

Maximální denní spotřeba vody 576 [l/den]

Maximální hodinová spotřeba vody 50,4 [l/hod]

Hlavní jistič objektu 32 [A]
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A.4.j) Základní předpoklady výstavby 

Počet etap: 1

Předpokládaný termín začátku stavby: 9/2013

Předpokládaný termín ukončení stavby: 9/2015

Detailní harmonogram bude smluvně sjednán ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby. 

A.4.k) Orientační náklady stavby

Odhadovaná cena stavby: 6-7 mil. Kč s DPH

- včetně přípojek, zpevněných ploch, oplocení 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 1 – Navržený objekt

SO 2 – Splašková kanalizace a DČOV a výústní objekt

SO 3 – Dešťová kanalizace a vsakovací objekt

SO 4 – Přípojka NN včetně HDS

SO 5 – Zpevněné plochy

SO 6 – Plot včetně vstupní brány

SO 7 – Vodovodní přípojka, vodoměrná šachta

SO 8 – Domovní zvonek

SO 9 – Internetové připojení
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B Souhrnná technická zpráva

Stupeň: Prováděcí projektová dokumentace 

(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 3; zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.)

B.1 Popis území

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku

Navržená  parcela  se  nachází  na  okraji  obce  Huslenky,  v  místní  části  Uherská.  Tento 

pozemek  dle  územního  plánu  umožňuje  výstavbu  nového  rodinného  domu.  Pozemek 

čtvrtkruhového tvaru se mírně svahuje jihozápadně.  Pozemek je ze severní strany ohraničen místní 

komunikací v majetku obce,  na jižní a východní straně se nachází místní vodní tok – Uherský 

potok.  Ze západní strany obklopuje pozemek stávající zástavba č.p. 374. 

Řešená parcela je v katastru nemovitostí vedena jako orná půda.

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V zájmovém území byli provedeny tyto průzkumy:

Radonový průzkum

Průměrná objemová aktivita radonu v půdním prostředí 19,8 [Kbq/m3]

Plynopropustnost základové spáry střední propustnost

radonový index pozemku nízký radonový index

Měřením bylo zjištěno že radonový index stavebního pozemku dle zákona č. 18/1997 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 

nízký. Objekt proto nemusí být speciálně chráněn proti pronikání radonu z geologického podloží, 

protože tuto funkci zvládá hydroizolační pás Elastek 40 special mineral tl. 4 [mm]. 

Geologické poměry

Zájmové  území  se  z  geologického  hlediska  nachází  v  provincii  Západní  Karpaty, 

subprovincii  Vnější  Západní  Karpaty,  geomorfologická  oblast  Slovensko-moravské  Karpaty, 

geomorfologický celek Javorníky. V blízkosti navržené parcely nejsou žádné inženýrsko-geologické 
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vrty.  Předpokládané  hodnoty  byli  převzaty  z  mapových  podkladů  České  geologické  služby. 

Geologické  podloží  je  tvořeno pískovcem,  jílovcem – sedimenty  zpevněné,  svahové sedimenty 

(hlína,  kameny),  sedimenty  nezpevněné  –  kvartér.  Poblíž  říčního  toku  se  předpokládá  výskyt 

nivních sedimentů (hlína, písek, štěrk) – sedimenty nezpevněné – kvartér.

V místě založení stavby se předpokládá profil:

0,0 – 0,2 [m] Hlína písčitá s úlomky hornin, humózní , hnědá - ornice

0,2 – 1,5 [m] Hlinité písky až písčité hlíny, pevné, ulehlé

1,5 – 2,5 [m] Horniny skalního podkladu v různých stupních zvětrání

Hydrogeologický průzkum

V  zájmové  lokalitě,  tzn.  v  možném  hydraulickém  dosahu  vsakovacího  zařízení  se 

nenachází  žádná  známá  antropogenní  zátěž,  která  by  byla  schopna  vlivem  zasakovaných  vod 

uvolňovat do horninového prostředí znečištění. Zpevněná plocha pro parkoviště nebude odvedena 

do vsakovacího zařízení. 

Zasakované vody budou postupně infiltrovat průlinovým prostředím vertikálním směrem a 

dále budou proudit předpokládaným jihozápadním směrem shodně se sklonem terénu k odtoku do 

místního toku. 

Propustnost  vrstvy  eluviálních  hlín  v  hloubkové  úrovni  0,5-1,5  [m]  pod  terénem  s 

průměrným  koeficientem  filtrace  4*10-6 [m/s]  je  vyhovující  pro  zasakování  neznečištěných 

srážkových vod, ovšem pouze za předpokladu delšího udržení vod v zasakovacím systému. Pro 

intenzivnější deště bude nezbytné kalkulovat s předřazeným retenčním zařízením.

Vzhledem k úrovni ustálené hladiny spodní vody v hloubce 6 [m] pod terénem nebude 

problém dodržet legislativní požadavek na závsak do nezvodněných vrstev. 

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Navrhovaná  stavba  a  okolní  terén  se  nachází  v  rozsáhlém chráněném  územní  CHKO 

Beskydy, v oblasti přírodní památky ev. č. 2228 – Uherská. Dále se pozemek nachází v ochranném 

pásmu vodního toku dle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaný  pozemek  se  nenachází  v  ochranné  zóně  památkově  chráněných  objektu, 

ochranného pásma lesa a ani se na pozemku nenachází vzrostlé stropy podléhající ochraně. 

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaného území apod.

Navržená stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném, ani jinak ohroženém území.
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B.1.e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území

Stavba  nemá  výraznější  vliv  na  okolní  stavby  a  pozemky.  Jsou  dodrženy  předepsané 

odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a okolních staveb dle vyhl. 501/2006 Sb. 

Vliv stavby na odtokové poměry v území se nezmění, jelikož dojde k zachycení dešťové 

vody v akumulační nádrži a bude využita pro zalévání (rozstřik) zahrady. Případný přebytek bude 

vsakován  v  navrženém  vsakovacím  zařízení  navrženého  dle  ČSN  75  9010   do  horninového 

prostředí. 

B.1.f) Požadavek na asanace, demolice kácení dřevin

Pozemek  je  spíše  rovinatý,  v  jihozápadní  části  mírně  svažitý  a  je  celý  zatravněn.  Ve 

východní části se nachází jabloňový sad. Nejsou vzneseny žádné požadavky na asanace, demolice, 

ani kácení dřevin.

B.1.g) Požadavek na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba  se  nachází  na  pozemcích  zemědělského  půdního  fondu.  V  rámci  projektové 

dokumentace bylo provedeno trvalé vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

B.1.h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)

Pro přístup na pozemek bude vybudován nový sjezd ze stávající komunikace, která sousedí 

s pozemkem. Při této komunikaci na parcele č. 15690 vedou i ostatní sítě technické infrastruktury, 

na které se bude stavba napojovat. 

Přípojka NN

Přípojka NN bude začínat na připojovací skříní na sloupu, dále bude vedeno podzemní 

vedení  ve  chráničce  CYKY 4x16mm2 a  bude zakončena RE sloupkem,  ve  které  bude umístěn 

elektroměr.  

Domovní  elektroinstalace  začíná  v  elektroměrovém  rozvaděči  RE  v  pilíři  na  hranici 

pozemku a končí připojením jednotlivých zařízení a spotřebičů v místnostech RD. V  oplocení bude 

osazen  typový  plastový  pilíř  IP44/20  kde  bude  probíhat  fakturační  měření.  Elektroměr  bude v 

provedení pro přímé měření sazbovým spínačem HDO a jističem před elektroměrem 3x32 [A]. 

Nové  rozvody  budou  provedeny  měděnými  vodiči.  Veškeré  venkovní  vedení  bude  vedeno  v 

chráničce PE DN 40. Vnitřní elektrická instalace bude napojena z domovního rozvaděče RH, který 
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bude umístěn v části garáže. Mezi RE a RH budou nataženy CYKY-J 3x1,5 (ovládání sazbového 

HDO) a CYKY 4x16mm2 (pro napojení RE).

V rámci venkovního vedení bude napojena DČOV (napájení a ovládání).

Vodovodní přípojka

Vedení  vodovodní  přípojky  bude  vedeno  v  zemi,  provedeno  z  trubek  HD-PE  100RC 

D32 (DN25) PN 10, se spádem 3‰ a minimálním krytím 1,2-1,5 m od úrovně upraveného terénu. 

Prostup skrz základy bude proveden ve chráničce PE DN 100. 

Likvidace dešťových vod

Dešťová voda bude zachycena v akumulační nádrži a bude využita pro zalévání (rozstřik) 

zahrady,  případný  přebytek  bude  vsakován  v  navrženém  vsakovacím  zařízení  navrženého  dle 

ČSN 75 9010  do horninového prostředí. 

Vsakovací  objekt  bude  o  velikosti  5x3x1  [m]  bude  tvořen  trativodným  potrubím, 

geotextilií  obalující  v  celém objemu štěrkovou frakci  8/16 [mm] s  retenční  schopností  30  [%] 

a větracím komínkem. 

Splaškové vody

Splašková kanalizace v objektu bude svedena plastovým potrubím do domovní čističky 

odpadních vod, kde bude přečištěna a dále bude zaústěna do výústního objektu  na místním toku.  

Vedení kanalizační přípojky (domovní část)  bude v zemi, bude provedeno z  PVC KG 

DN 150, se spádem min 3 [%], a minimálním krytí 1 m od úrovně upraveného terénu. Prostup skrz 

základy bude proveden ve chráničce PE DN 200. 

Podrobněji řešeno v projektové dokumentaci DČOV. 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané související investice

Stavba  nemá  věcné  ani  časové  vazby  na  okolní  stavby  ani  dopravní  a  technickou 

infrastrukturu.
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání stavby rodinný dům

Počet funkčních jednotek a jejich velikost 1 [jednotka]

Počet uživatelů 4 [os]

Plocha řešeného území 2557 [m2]

Plocha stavebního pozemku 2557 [m2]

Plocha staveniště 2557 [m2]

Zastavěná plocha 155,16 [m2]

Zpevněné plochy 146 [m2]

Obestavěný prostor rodinného domu 901,9 [m3]

Obestavěný prostor základů 22,5 [m3]

Užitná plocha 212,89 [m2]

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.a) Urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt je situován ke středu pozemku, jako solitérní stavba, což je pro zdejší urbanistické 

uspořádání okolních staveb ve valašské krajině typické. 

B.2.2.b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt  je  navržen s  důrazem na jednoduchost.  Objekt  se  skládá z  jedné hmoty  hlavní 

krychle  tvořící  obě  podlaží.  Do  této  je  v  jihozápadním  cípu  vsunuta  krychle  menší  a  mírně 

vystupující  do  výšky  jednoho  podlaží.  Hmota  domu  je  tvarována  s  ohledem  na  soukromí 

a optimální orientaci vůči světovým stranám.

Obytné prostory jsou převážně prosvětlovány jižním, jihozápadním  a západním sluncem. 

Hygienické místnosti jsou orientovány na severní fasádu. 

Fasáda  rodinného  domu  je  navržena  z  dřevěného  obkladu.  V  místě  garáže  je  použit 

kontaktní zateplovací systém s omítkou. Dům je částečně navrhnut s ohledem na životní prostředí, 

jsou tedy použity přírodní typy tepelné izolace. Konopné desky na fasádě, dřevovláknitá izolace do 

podlah. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Přízemí objektu je řešeno jako společenská zóna (obývací pokoj, jídelní část, kuchyňský 

kout). Dalšími místnostmi jsou předsíň, technická místnost, šatna, koupelna s toaletou. Dále je v 

přízemí umístěna pracovna a garáž (možno také využít jako sklad, případně kutilská dílna). 

Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová zóna (tři pokoje, ložnice s šatnou a sociálním 

zázemím). 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Byla  částečně  splněna  vyhl.  398/2009   Sb.  o  obecných  technických  požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, především přístup do objektu a povrch zpevněných 

ploch. V objektu se nepředpokládá bezbariérový přístup do druhého nadzemního podlaží. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Byly  splněny  všechny  požadavky  na  stavbu  dle  vyhl.  268/2009  Sb.  o  technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.6.a) Stavební řešení

Navržená stavba je navržena jako dvoupodlažní rodinný dům. Jedná se o zděnou stavbu z 

vápenopískových bloků. Při výstavbě bude použit ruční jeřáb.  Životnost domu je při  pravidelné 

údržbě navržena minimálně na 85 let. 

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení

Zemní práce:

Před zahájením zemních prací bude objekt RD řádně vytyčen. Bude také označen zřetelně 

výškový bod, od kterého budou měřeny všechny příslušné výšky. Zemní práce započnou skrývkou 

ornice, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely, protože bude následně použita pro 

dokončovací terénní úpravy. Následně budou vykopány základové pásy a provedeny výkopy pro 

navržené inženýrské sítě.  Veškeré provádění zemních prací bude probíhat dle příslušných ČSN, 

zákonů a vyhlášek. 

Základové konstrukce:

Rodinný dům je založen na základových pásech z prostého betonu. Dále jsou vyzděny 

šalovací tvárnice BEST o tl. 300 mm, výšce 250 mm. Budou vyztuženy a vybetonovány dle D.1.2 
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stavebně konstrukčního řešení. Dále bude vytvořena podkladní železobetonová deska s ocelovou 

sítí 6/150/150 beton C30/37 o tl. 150 [mm], pod kterou bude umístěno kamenivo frakce 4/8 [mm], 

tl. 100 [mm].  Toto  lože  bude  v  celé  výšce  hutněno.  Nezapomenout  na  jednotlivé  prostupy  pro 

profese, včetně zabudování zemnícího pásku pro uzemnění stavby. 

Dalším krokem bude provedení hydroizolace z asfaltového pásu Elastek 40 special mineral 

tl.  4 [mm], s minimálním přesahem 150 [mm] pro vytvoření zpětného spoje (svislého), podklad 

šalovacích tvárnic bude na penetrován před aplikací hydroizolačního pásu.

Svislé konstrukce:

Obvodové zdivo je navrženo z vápenopískových bloků KM Beta – Sendwix 16 DF-LD 

240 x 248 x 498 [mm] (šířka x výška x délka) zděno na zdící maltu 920 SX, zaizolováno bude 

konopnou izolací do roštu o celkové  tl. 350 [mm], dále bude difúzně otevřená deska Formaline, 

provětrávaná mezera a dřevěný obklad. Na objetu garáže bude použit kontaktní zateplovací systém 

z EPS greywall tl. 120 [mm]. Vnitřní nosné příčky v 1.NP budou také z vápenopískových tvárnic 

tl. 240 nebo 175 [mm]. Při zdění bude použit ruční jeřáb. Obvodové konstrukce pod úrovní terénu 

budou zaizolovány XPS tl. 100-260 [mm], podrobně viz skladby na výkrese D.1.1.04 a D.1.1.05. 

Provést dle příslušných ČSN, vyhlášek a zákonů a montážního návodu výrobce.

Vodorovné konstrukce:

Zdivo 1.NP a 2.NP a ukončení  atiky se zakončí  železobetonovým věncem, který bude 

vyztužen dle D.1.2 stavebně konstrukčního řešení. 

Naddveřní překlady u příček jsou navrženy ze systému KM Beta Sendwix. 

Nadokenní překlady budou vyztuženy současně s ŽB věncem.

Strop nad 1.NP bude tvořen dřevěnými vazníky o výšce 220 [mm], které budou uloženy na 

ŽB věnci.  Prostor kolem dřevěných vazníků bude bude min.  50 [mm].  Jednotlivé kapsy budou 

dobetonovány současně s ŽB deskou tl.  80 [mm], vyztuženou dle D.1.2 stavebně konstrukčního 

řešení, která bude spřáhnuta s dřevěnými vazníky pomoci systému WB OD fy SFS INTEC a tvořit  

tak konstrukci dřevobetonu. Podrobněji viz výkres D.1.1.08. 

Strop nad 2.NP (střešní konstrukce) bude tvořen z prefa panelu tl. 180 [mm]. Po konzultaci 

se statikem jsem byl ujištěn, že uložení 175 bude dostatečné. Dále bude proveden asfaltový pás, 

Elastek 40 special  mineral tl.  4 [mm], který bude plnit  funkci parozábrany. Další  vrstvou bude 

spádová  stěrka,  na  ní  bude  uložen  EPS  GreyWall  tl.  300  [mm].  Další  vrstvu  bude  tvořit 

hydroizolační folie DEKplan 77 tl. 1,5 [mm], XPS tl. 100 [mm], geotextilie s min. hustotou 500 

[g/m2] a finální vrstvu bude tvořit kačírek frakce 4/8 [mm]. 
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Schodiště:

Konstrukce dvouramenného schodiště bude tvořit ŽB. Podrobněji řešeno v D.1.2 stavebně 

konstrukčního řešení.

Výplně otvorů:

Jednotlivé  okna  a  budou  dodány  jako  dřevo-hliníkové  s  trojsklem,  s  celkovým 

součinitelem prostupu tepla  U
w
 =  0,9  [W/(m2.K)],  solární  faktor  g=0,5  [-],  součinitel  infiltrace 

(spárové průvzdušnosti) i = 0,1x10-4 [m3/(m.s.Pa0,67)].

Dveře  budou  dodány   jako  dřevo-hliníkové  s  celkovým  součinitelem  prostupu  tepla 

U
d
 = 1,1 [W/(m2.K)].

B.2.6.c) Mechanická a odolnost a stabilita

Při  betonáži  ŽB  stropu  nad  1.NP  je  nutno  dřevěné  vazníky  podepřít,  než  začne 

spolupůsobit betonová deska. Podrobněji řešeno v D.1.2 stavebně konstrukčního řešení.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Přípojka NN

Přípojka NN bude začínat na připojovací skříní na sloupu, dále bude vedeno podzemní 

vedení ve chráničce CYKY 4x16  [mm2] a bude zakončena RE sloupkem, ve které bude umístěn 

elektroměr.  

Domovní  elektroinstalace  začíná  v  elektroměrovém  rozvaděči  RE  v  pilíři  na  hranici 

pozemku a končí připojením jednotlivých zařízení a spotřebičů v místnostech RD. V  oplocení bude 

osazen  typový  plastový  pilíř  IP44/20  kde  bude  probíhat  fakturační  měření.  Elektroměr  bude v 

provedení pro přímé měření, sazbovým spínačem HDO a jističem před elektroměr 3x32[A]. Nové 

rozvody budou provedeny měděnými vodiči. Veškeré venkovní vedení bude vedeno v chráničce PE 

DN 40. Vnitřní elektrická instalace bude napojena z domovního rozvaděče RH, který bude umístěn 

do místnosti garáže. Mezi RE a RH budou nataženy CYKY-J 3x1,5 (ovládání sazbového HDO) 

a CYKY 4x16 [mm2] (pro napojení RE).

V rámci venkovního vedení bude napojena DČOV (napájení a ovládání).

Vodovodní přípojka

Vedení  vodovodní  přípojky  bude  vedeno  v  zemi,  provedeno  z  trubek  HD-PE  100RC 

D32 (DN25) PN 10, se spádem 3 [‰], minimálním krytí 1,2 - 1,5 [m]. Od úrovně upraveného 
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terénu. Prostup skrz základy bude proveden ve chráničce PE DN 100. 

Likvidace dešťových vod

Dešťová voda bude zachycena v akumulační nádrži a bude využita pro zalévání (rozstřik) 

zahrady,  případný  přebytek  bude  vsakován  v  navrženém  vsakovacím  zařízení  navrženého  dle 

ČSN 75 9010  do horninového prostředí. 

Vsakovací  objekt  bude  o  velikosti  5x3x1  [m].  Bude  tvořen  trativodným  potrubím, 

geotextilií  obalující  v  celém objemu štěrkovou frakci  8/16 [mm] s  retenční  schopností  30  [%] 

a větracím komínkem. 

Splaškové vody

Splašková kanalizace v objektu bude svedena plastovým potrubím do domovní čističky 

odpadních vod, kde bude přečištěna a dále bude zaústěna do výústního objektu  na místním toku.  

Vedení kanalizační přípojky (domovní část)  bude v zemi, bude provedeno z  PVC KG 

DN 150, se spádem min 3 [%], a minimálním krytí 1 [m] od úrovně upraveného terénu. Prostup 

skrz základy bude proveden v chráničce PE DN 200. 

Podrobněji řešeno v projektové dokumentaci DČOV. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt tvoří jeden požární úsek. Podrobněji řešeno v D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

B.2.9.a) Kriteria tepelně technického hodnocení

Stavba je v souladu s předpisy a normami zabývajícími se tepelně-technickými vlastnostmi 

jednotlivých  stavebních  částí,  zejména  ČSN  73  0540-2:2011  -  Tepelná  ochrana  budov  – 

Část 2: Požadavky, tabulka č. 3. 

Označení kce U
N,20

U
rec,20

U
pas,20

U
vypočteno

Splňuje

Stěna vnější 0,30 0,25 0,18 až 0,12 0,15 Ano

Střecha plochá 0,24 0,16 0,15 až 0,10 0,09 Ano

Podlaha na zemině 0,45 0,30 0,22 až 0,15 0,15 Ano

Okna 1,50 1,20 0,80 až 0,60 0,90 Ano

Dveře 1,70 1,20 0,90 1,10 Ano
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Navržený objekt splňuje ve všech případech minimální požadované součinitele prostupu 

tepla,  dle ČSN 73 0540-2:2011.  V některých částech splňuje dokonce doporučený součinitel tepla 

pro pasivní domy. Podrobný výpočet s posouzením viz příloha č. P 2.

B.2.9.b) Energetická náročnost budovy

Stavba je v souladu s předpisy a normami zabývajícími se úsporou energií, zejména zákon 

406/2000 Sb. o hospodaření energií a související předpisy ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

Třída energetické náročnosti                               Hodnocení                                    Měrné hodnoty                

Celková dodaná energie A – Mimořádně úsporná 59 [kWh/(m2rok)]

Neobnovitelná primární energie A – Mimořádně úsporná 80 [kWh/(m2rok)]

Obálka budovy B – Velmi úsporná 0,21 [W/(m2K)]

Podrobněji viz příloha č. P 6.

B.2.9.c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie

Ve stavbě byl zdroj tepla zvolen od fy Nilan VP 18 Anaconda AW 9 K, tedy kompaktní 

jednotka obsahující tepelné čerpadlo vzduch-voda a větrací jednotku s aktivní a pasivní rekuperací. 

Topný faktor dle výrobce dosahuje 3,6 vzduch-vzduch, 4,5 vzduch-voda. 

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

Při provádění stavby je nutno dbát na:

Ochranu proti hluku a vibracím

Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Nejvyšší  přípustné  limity  ekv. hladiny  akustického  tlaku  uvnitř  obytných  objektů  jsou 

rovny: v době 6-22 hod 40 [dB]

v době 22-6 hod 30 [dB]

Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku ve vnějším prostředí jsou rovny:

v době 6-7 hod 60 [dB]
v době 7-21 hod 65 [dB]

v době 21-22 hod 60 [dB]
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v době 22-6 hod 55 [dB]

Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním bodům. Pro 

realizaci stavby výpočet dopadů hluku je závislý na nasazení jednotlivých mechanizmů a sledů 

prováděných prací. 

Zhotovitel  je  povinen  použít  stroje  a  mechanizmy v  dobrém technickém stavu.  Jejich 

hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Ochranu proti znečištění komunikací

Vozidla vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěny oklepem, případně bude použita tlaková 

voda pro oplach. Přičemž voda bude odtékat do staveništní jímky, a odtud bude čerpána. Výjezd ze 

stavby bude neustále pod kontrolou stavby a při znečištění přilehlé komunikace, bude okamžitě 

uvedena do původního stavu. 

Ochranu proti znečištění ovzduší výfukovými plyny

Jednotlivé použité stavební stroje a dopravní prostředky budou splňovat platné vyhlášky a 

předpisy o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. 

Ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod

Po dobu výstavby bude nutno zabezpečit při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Provádění stavebních prací bude v 

souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11.a) Ochrana před pronikání radonu z podloží

V radonovém průzkumu bylo zjištěno:

Průměrná objemová aktivita radonu v půdním prostředí 19,8 [Kbq/m3]

Plynopropustnost základové spáry střední propustnost

radonový index pozemku nízký radonový index

Měřením bylo zjištěno že radonový index stavebního pozemku dle zákona č. 18/1997 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů je 

nízký. Objekt proto nemusí být speciálně chráněn proti pronikání radonu z geologického podloží, 

protože tuto funkci zvládá hydroizolační pás Elastek 40 special mineral tl. 4 [mm]. 

37



Bakalářská práce

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy

V  blízkosti  se  nenachází  žádné  zdroje  vysokého  napětí.  Charakter  stavby  nevyžaduje 

speciální ochranu.

B.2.11.c) Ochrana před technickou seismicitou

V okolí se nepředpokládá technická seismicita.

B.2.11.d) Ochrana před hlukem

Hluková situace v denní i noční době a v době výstavby, v chráněném venkovním prostoru 

navrhovaného  projektu,  bude  splňovat  nařízení  vlády  č.  272/2011  Sb.  o  ochraně  zdraví  před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební  konstrukce  z  hlediska  vzduchové  neprůzvučnosti  splňují 

ČSN 73 0532 (2010) - Akustika  -  Ochrana  proti  hluku  v  budovách  a  posuzování  akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky

B.2.11.e) Protipovodňová opatření

Dle povodňové mapy se daná stavba nenachází v záplavovém území. Proto protipovodňová 

opatření nejsou součástí dokumentace.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury

Připojení na technickou infrastrukturu bude následujícími přípojkami:

- Vodovodní přípojkami

- Přípojka NN

- Likvidace splaškových vod – pomoci DČOV a poté vypouštěno do výústního objektu

- Likvidace dešťových vod – pomoci akumulační nádrže do vsakovací nádrže

Podrobněji viz níže.

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka NN

Přípojka NN bude začínat na připojovací skříní na sloupu, dále bude vedeno podzemní 

vedení ve chráničce CYKY 4x16 [mm2] a bude zakončena RE sloupkem, ve které bude umístěn 

38



Bakalářská práce

elektroměr.  

Domovní  elektroinstalace  začíná  v  elektroměrovém  rozvaděči  RE  v  pilíři  na  hranici 

pozemku a končí připojením jednotlivých zařízení a spotřebičů v místnostech RD. V oplocení bude 

osazen  typový  plastový  pilíř  IP44/20  kde  bude  probíhat  fakturační  měření.  Elektroměr  bude v 

provedení pro přímé měření, sazbovým spínačem HDO a jističem před elektroměr 3x32 [A]. Nové 

rozvody budou provedeny měděnými vodiči. Veškeré venkovní vedení bude vedeno v chráničce PE 

DN 40. Vnitřní elektrická instalace bude napojena z domovního rozvaděče RH, který bude umístěn 

do místnosti garáže. Mezi RE a RH budou nataženy CYKY-J 3x1,5 (ovládání sazbového HDO) 

a CYKY 4x16 [mm2] (pro napojení RE).

V rámci venkovního vedení bude napojena DČOV (napájení a ovládání).

Vodovodní přípojka

Vedení  vodovodní  přípojky  bude  vedeno  v  zemi,  provedeno  z  trubek  HD-PE  100RC 

D32 (DN25) PN 10, se spádem 3 [‰], minimálním krytí 1,2-1,5 [m]. Od úrovně upraveného terénu. 

Prostup skrz základy bude proveden ve chráničce PE DN 100. 

Likvidace dešťových vod

Dešťová voda bude zachycena v akumulační nádrži a bude využita pro zalévání (rozstřik) 

zahrady,  případný  přebytek  bude  vsakován  v  navrženém  vsakovacím  zařízení  navrženého  dle 

ČSN 75 9010  do horninového prostředí. 

Vsakovací  objekt  bude  o  velikosti  5x3x1  [m].  Bude  tvořen  trativodným  potrubím, 

geotextilií  obalující  v  celém objemu štěrkovou frakci  8/16 [mm] s  retenční  schopností  30  [%] 

a větracím komínkem. 

Splaškové vody

Splašková kanalizace v objektu bude svedena plastovým potrubím do domovní čističky 

odpadních vod, kde bude přečištěna a dále bude zaústěna do výústního objektu  na místním toku.  

Vedení kanalizační přípojky (domovní část)  bude v zemi, bude provedeno z  PVC KG 

DN 150, se spádem min 3%, a minimálním krytí 1 [m] od úrovně upraveného terénu. Prostup skrz 

základy bude proveden ve chráničce PE DN 200. 

Podrobněji řešeno v projektové dokumentaci DČOV. 
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B.4 Dopravní řešení

B.4.a) Popis dopravního řešení

Součástí navržené stavby je vybudování pojízdné zpevněné plochy pro odstavení vozidel. 

Navržené parkoviště bude sloužit i pro stavbu s číslem popisným 374, bude zřízeno věcné břemeno. 

Stavba bude napojena na přilehlou komunikaci v majetku obce pomocí nového sjezdu. 

B.4.b) Napojení na území na stávající dopravní infrastrukturu

Nově  vybudovaný  sjezd  bude  napojen  na  místní  komunikaci  pomoci  nájezdového 

obrubníku. V navržené zpevněné ploše nebude osazena liniová vpust pro odvedení dešťových vod 

do vsakovacího objetu, dešťová voda bude přímo vsakovat do podloží.

B.4.c) Doprava v klidu

Parkování  vozidel  je  řešeno na  pozemku investora.  Objekt  splňuje  požadavek jednoho 

parkovacího stání na jednu bytovou jednotku.

B.4.d) Pěší a cyklistické stesky

Není předmětem řešení.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Bude řešeno samostatně v projektu zahrady. 

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

B.6.a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu.

B.6.b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá negativní vliv  na krajinu.  Na pozemku se nenachází památkově chráněné 

stromy ani jiné chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Po dokončení stavby bude zachována 

původní ekologické funkce a vazby v krajině.
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B.6.c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navržená stavba rodinného domu neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.6.e) Navrhované ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů

Novostavba rodinného domu nevyžaduje návrh nových ochranných pásem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Není předmětem řešení.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Při předání staveniště předá investor stavební přípojku NN a vodovodu. Na jednotlivých 

přípojkách bude instalováno podružné měření. Sjezd na staveniště bude vybudován provizorním 

způsobem pomoci štěrkového kameniva. 

B.8.b) Odvodnění staveniště

Nezávadné  vody  budou  zasakovány,  zbylé  nebezpečné  odpadní  vody  budou  jímány 

likvidovány dle příslušných předpisů a nařízení.

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště  bude  napojeno  na  technickou  infrastrukturu  staveništními  přípojkami  ze 

sousedního  objetu  č.p.  374,  na  jednotlivé  přípojky  bude  instalováno  fakturační  měření,  bude 

vyhotoven zápis o stavu jednotlivých hodnotách měřených medií. 

B.8.d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění  stavby  nebude  mít  žádný  zásadní  vliv  na  okolní  pozemky  a  stavby.  Při 

provádění je nutno dodržet nepřekračování příslušných limitů hluku a vibrací, nadměrné prašnosti a 

znečištění místní komunikace.
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B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Nejsou vzneseny žádné požadavky na asanace,  demolice,  ani  kácení  dřevin.  Staveniště 

bude oploceno, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob. 

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště bude pouze na vlastním pozemku investora a nevyžaduje žádné další zábory.

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace

Z hlediska odpadového hospodářství je nutné dodržet zákon č. č. 185/2001 Sb. o odpadech 

a  o  změně  některých  dalších  zákonů  a  s  ním  dalších  souvisejících  předpisů,  zejména 

vyhl. 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady v platném 

znění. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu do skupiny stavební 

a demoliční odpady. Lze vyjmenovat základní druhy odpadů při výstavbě včetně množství, které lze 

stanovit na základě předpokládaného ztratného. Tato hodnota se u stavebních materiálů pohybuje v 

množství 1 až 1,5% z celkového množství stavebního materiálu. Pro dodavatele je závazné vést 

evidenci těchto odpadů v průběhu výstavby a podrobnosti nakládaní s nimi. Veškeré doklady budou 

předloženy v rámci kolaudace stavby.

Zatřídění odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. 

15 00 00 Odpadní obaly

15 01 01 Papír/lepenka

15 01 02 Plastové obaly

15 01 04 Kovové obaly

17 00 00 Stavební a demoliční odpad

17 01 02 Cihla

17 02 01 Dřevo

17 05 02 Vytěžená hlušina

17 06 02 Ostatní izolace materiály

Jak je zřejmé ze zatřídění vzniklého odpadu, půjde o všeobecný odpad, který nemá zvláštní 

požadavky na likvidaci a vykupují jej i sběrné suroviny, respektive lze jej uskladnit na skládce, na 

kterou budou odvezeny v kontejneru.
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Během vlastního provozu dojde k ke vzniku následujícího odpadu:

20 00 00 Odpad komunální

20 01 01 Papír

20 01 02 Sklo

20 01 03 Drobné plastové předměty

20 01 05 Drobné kovové předměty

20 01 11 Textilní materiál

Během vlastního provozu budou obyvatelé produkovat komunální odpad.

B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce jsou odhadovány na 189 [m3]. Sejmutá ornice bude uložena samostatně, tato 

zemina bude následně použita na terénní úpravy.

B.8.i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vliv na životní prostředí bude minimální. Při výstavbě se doporučuje používat v nejvyšší 

možné  míře  ekologické  a  hygienicky  nezávadné  stavební  materiály.  Je  nutné  dbát  na  správné 

nakládání  s  odpady.  Při  výstavbě  bude  dodržován  zákon  č.  114/1992  Sb.  O  ochraně  přírody 

a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související 

předpisy, vyhláška ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí  některá 

ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

B.8.j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek 

bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci)  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nařízení  vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a další předpisy a zákony 
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zabývající se BOZP. 

Plán BOZP včetně rizik zpracuje dodavatel  stavby a odsouhlasí  koordinátor. Dodavatel 

stavebních  prací  je  povinen  všechny  osoby,  které  vstupují  na  staveniště  (pracoviště)  vybavit 

osobními  ochrannými  prostředky,  odpovídající  ohrožení,  které  pro  tyto  osoby  z  provádění 

stavebních prací vyplývá.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby 

dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nebudou zakotveny ve 

smlouvě o dílo. 

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele 

se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 

B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem projektu.

B.8.l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Novostavba rodinného domu nevyžaduje zvláštní dopravně inženýrské opatření.

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Počet etap: 1

Předpokládaný termín začátku stavby: 9/2013

Předpokládaný termín ukončení stavby: 9/2015

Detailní harmonogram bude smluvně sjednán ve smlouvě o dílo s dodavatelem stavby. 
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C Situační výkresy

Stupeň: Prováděcí projektová dokumentace 

(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 3; zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.)

Byla vypracována výkresová část dle zadání bakalářské práce a to tyto části:

C.1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1:5000)

C.2 – KOORDINAČNÍ SITUACE (1:250)
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Stupeň: Prováděcí projektová dokumentace 

(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 3; zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.)

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Stupeň: Prováděcí projektová dokumentace 

(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., § 3; zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.)

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a) Technická zpráva

Není předmětem bakalářské práce.

D.1.1.b) Výkresová část

Byla vypracována výkresová část dle zadání bakalářské práce a to tyto části:

D.1.1.01 – PŮDORYS ZÁKLADŮ (1:50)

D.1.1.02 – PŮDORYS 1.NP (1:50)

D.1.1.03 – PŮDORYS 2.NP (1:50)

D.1.1.04  – ŘEZ A-A' (1:50)

D.1.1.05 – ŘEZ B-B' (1:50)

D.1.1.06 – POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ (1:100)

D.1.1.07 – POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ (1:100)

D.1.1.08 – STROP NAD 1.NP (1:50)

D.1.1.09– PŮDORYS STŘECHY (1:100)

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem bakalářské práce.
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D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.A Vytápění 

Obsah součástí:

D.1.4.A00 – Technická zpráva

Výkresy:

D.1.4.A01 – 1.NP (rozvody potrubí)
D.1.4.A02 – 1.NP (podlahové vytápění)
D.1.4.A03 – 2.NP (rozvody potrubí)
D.1.4.A04 – Schéma zapojení

Výpis materiálu – specifikace  – viz příloha č. P 14

D.1.4. A00 – Technická zpráva

a) Výpis použitých norem a právních předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se změnami: 
68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 
424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 257/2013 Sb.

Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se změnami: 164/1993 Sb., 275/1994 Sb., 
224/2003 Sb., 189/2008 Sb., 153/2011 Sb., 350/2012 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů se změnami: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 
229/2006 Sb., 186/2006 Sb., 481/2008 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb., 281/2009 Sb., 34/2011 Sb., 
100/2013 Sb.

Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 
Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 
223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb., 310/2013 Sb.

Zákon č. 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) se změnami: 262/2002 Sb., 151/2002 
Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 
124/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 155/2010 Sb., 211/2011 
Sb., 299/2011 Sb., 420/2011 Sb., 165/2012 Sb., 350/2012 Sb.
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Zákon č. 165/2012 Sb. - o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů se 
změnami:407/2012 Sb., 310/2013 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby se změnami: 20/2012 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb se změnami: 62/2013 Sb.

ČSN 73 4301:2004 - Obytné budovy

ČSN 01 3452:2006 - Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

ČSN EN 12828:2013 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 12831:2006 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN 1264-1:2012 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: 
Definice a značky

ČSN EN 1264-2+A1:2013 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: 
Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a 
experimentálními metodami

ČSN EN 1264-3:2010 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: 
Dimenzování

ČSN EN 1264-4:2010 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: 
Instalace

ČSN EN 1264-5:2009 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné 
a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu

ČSN 06 0310:2006 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0320:2006 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a 
projektování

ČSN 06 0830:2006 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN EN 15450:2011 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými 
čerpadly

ČSN 73 0540-1:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4:2005 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN EN ISO 13370:2009 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

TNI 73 0329:2010 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi 
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nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

ČSN 73 6005:1994 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení včetně změn 1,2,3 a Z4

ČSN EN 832:2000 -  Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné 
budovy

A jiné související předpisy s citovanými předpisy a normami.

b) Podklady

stavební dokumentace

c) Klimatické podmínky

Místo: Vsetín (okr. Vsetín, kraj Zlínský)

Výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima: - 15 [°C]

Výpočtové parametry venkovního vzduchu – léto: + 30 [°C]

Průměrná teplota v topném období tes12: + 3,2 [°C]

Entalpie: 56,2 [kJ kg-1 s.v.]

Nadmořská výška: 346 [m.n.m.]

Intenzivní větry: NE

Počet dnů v topném období (12°C) 225 [dnů]

d) Provozní podmínky

Počet osob: 4 [os.]

Provozní režim: stálý

e) Popis budovy

Jedná se o RD o dvou nadzemních podlaží. Střecha je plochá, zateplená EPS. Zdivo je 

navrženo  z  vápenopískových  bloků KM beta,  zatepleno  konopnou izolací.  Dům je  založen  na 

základových pásech, ztraceném bednění a podkladní desce z ŽB, izolaci podlah tvoří dřevovláknitá 

izolace. Podrobněji skladby jednotlivých konstrukcí, viz výkres D.1.1.04, příloha č. P 2.

f) Stanovení tepelného výkonu a bilance energií

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12 831:2005 - Tepelné soustavy v budovách - 

Výpočet  tepelného výkonu,  na základě podkladů stavební části  a známých součinitelů prostupu 
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tepla viz příloha č. P 02, ve dvou variantách. Rozdíl mezi variantou A a B je ten, že ve variantě B  

byl uvažován systém nucené výměny vzduchu obsahující ZZT s minimální účinností 75%.

Tepelné ztráty:                                         Varianta A                                    Varianta B

Tepelná ztráta prostupem 4873 [W] 4873 [W]

Tepelná ztráta větráním 4268 [W] 1852 [W]

Tepelná ztráta celkem 9142 [W] 6726 [W]

Podrobněji viz příloha č. P 05 a P 06.

Tepelné ztráty prostupem:

OZN.                   Název                               Měrná tepelná ztráta                   Podíl [%]

PDL 1 Podlaha 13,6 [W/K] 9,64 [%]

SO1,2 Obvodová stěna 37,8 [W/K] 26,81 [%]

SCH 1 Střecha 13,8 [W/K] 9,79 [%]

OZ Okna 53,2 [W/K] 37,73 [%]

DO Dveře 9,3 [W/K] 6,60 [%]

DUEM               Lineární vazby               13,3 [W/K]                                   9,43 [%]

Celkem 141 [W/K] 100 [%]

Systém vytápění byl navržen na variantu A, z důvodu možné odstávky systému rekuperace, 

případné poruchy a bezpečnostní přirážky. 

Na navrženou stavbu byl zpracován průkaz energetické náročnosti vyplývající ze zákona 

406/2000 Sb. o hospodaření energií a související předpisy ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 

vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  Daná stavba je zatřízena:

Třída energetické náročnosti Hodnocení Měrné hodnoty

Celková dodaná energie A – Mimořádně úsporná 59 [kWh/(m2rok)]

Neobnovitelná primární energie A – Mimořádně úsporná 80 [kWh/(m2rok)]

Obálka budovy B – Velmi úsporná 0,21 [W/(m2K)]

Potřeba tepla na vytápění 6,8 [MWh/rok]

Potřeba tepla na TV 4,3 [MWh/rok]

Podrobněji viz příloha č. P 7.
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g) Stanovení potřeby tepla na ohřev teplé vody

Ohřev TV bude probíhat z teploty 10 [°C] na teplotu 55 [°C]. Objem zásobníku je 180 [l]. 

Předpokládaná doba nahřátí celého zásobníku při uvažovaném příkonu 9 [kW] je 1,06 [hod]. Objem 

zásobníku je naddimenzován z pohledu ČSN 06 0320:2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava 

teplé vody - Navrhování a projektování.

h) Stanovení potřebného výkonu zdroje tepla

Zdroj byl navržen z důvodu komfortu a rychlosti nahřátí zásobníku TV na výkon 9 [kW]. 

Pro navržený dům by stačilo i zařízení s menším výkonem, ale výkon 9 [kW] byl doporučen dle 

telefonické domluvy s dodavatelem zařízení, neb finanční rozdíl nepřesahuje 5000 [Kč]. Zdroj je 

elektricky řízen a lze snížit jeho výkon na optimální hodnotu využití a účinnosti. 

ch) Popis technického řešení vytápění 

Vytápění RD je řešeno pomocí kompaktní jednotky Nilan VP 18 Anaconda 9 K, která se 

skládá z tepelného čerpadla vzduch-voda, větrací jednotky a zásobníku TV o objemu 180 [l]. 

Primární  okruh  TČ  bude  zaizolován  kaučukovou  izolací,  bude  obsahovat  jednotlivé 

armatury dle dodávky výrobce. Primární okruh bude řešen komplexní dodávkou dodavatele zařízení 

NILAN. Vnitřní jednotka TČ bude obsahovat dotopový elektrokotel o výkonu 9 [kW], který bude v 

provozu od venkovní teploty -12 [°C], kdy je předpokládán bod bivalence.

Sekundární okruh se skládá z dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem. Okruh 

bude tvořen podlahovým vytápěním v 1.NP a otopnými tělesy v 2.NP.  Systém bude instalován jako 

odvzudušnitelný,  vypustitelný  a  dle  montážních  předpisů  jednotlivých  použitých  materiálů 

a zařízení.

ch.1) Zdroj - kompaktní jednotka NILAN

Jako zdroj bylo vybráno kompaktní zařízení NILAN VP 18 Anaconda 9 K, bude umístěn v 

technické místnost v 1.NP. Zdroj bude možno provozovat v modulovaném výkonu 2,7 až 9 [kW]. 

Navržený teplotní spád 50/40 [°C] bude provozován pouze při venkovní teplotě -15 [°C] pomocí 

elektrokotle, jinak se bude teplota snižovat podle principu ekvitermní regulace.  Rozměry zařízení 

výška 2060 [mm], šířka 900 [mm], hloubka 600 [mm].

Primární okruh je tvořen TČ od fy. AC Heating zařízením Convert AW9, akustický tlak ve 

vzdálenosti 1 [m] od zařízení ve venkovním prostoru je roven 49 [dB]. Chladivo je použito R-410a. 

Primární okruh bude zaizolován kaučukovou izolací.
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Součástí zdroje bude zásobník TV o objemu 180 [l],  expanzní nádoba pro okruh TV o 

objemu 8 [l] REFLEX REFIX DD, oběhové čerpadlo sekundárního okruhu a ekvitermní regulace. 

Požadované elektrické jištění je B20/1, napájení 230 [V], 1[f], 50 [Hz].

ch.2) Způsob předání tepla

ch.2.1) Podlahové vytápění v 1.NP

Bylo navrženo teplovodní podlahové vytápění od fy. IVAR CS, systém na fixační lištu GL 

16 - 17 mm, potrubí ALPEX - THERM XS 16x2,0. Rozdělovač navržen CS 553 VP. Skříň bude 

umístěna na stěnu. Velikost bude N3.

Teplota přívodní vody je 40 [°C]. Teplotní spád byl uvažován max. 10 [K]. Požadovanou 

teplotu zajistí regulační ventil SIEMENS SVP 45 se servopohonem (2-cest. ventilu DN 20, Kv 4 

a servopohonu 24[V]. Ventil: bronz, PN 16, 1-100 [°C], zdvih 5,5 [mm] Pohon: 24[V], DC 0-10[V], 

síla 200[N], doba běhu 150[s], kabel 1,5[m]).

Nutno dodržet montážní předpis výrobce. Dodržet předepsané dilatace a délky okruhů. 

Návrh  byl  proveden  dle  ČSN  EN  1264.  Z  medicínských  a  fyziologických  důvodů 

dodržovat maximální přípustné povrchové teploty podlahy:

- Pobytová zóna teplota vzduchu t
i
=20 [°C]; t

p
=29 [°C] (obytné prostory)

- Pobytová zóna teplota vzduchu t
i
=24 [°C]; t

p
=33 [°C] (koupelny)

ch.2.2) Otopná tělesa v 2.NP

Byla navržena otopná tělesa fy. Korado Radik Ventil  Kompakt (VK) o výšce 600 mm 

a typu  22  (2 teplosměnné  výměníky  +  2  přídavné  plechy)  jednotlivé  délky  viz.  projektová 

dokumentace nebo příloha č. P 09. Nutno osadit dle montážního návodu výrobce. Byly navrženy 

aby byla zajištěna tepelná ztráta při teplotním spádu 50/40 [°C]. Byl použit regulační ventil TA 

HYDRONICS  –  HEIMEIER  na  přívodu  (plně  otevřen)  a  VEKOLUXIVAR  DN  15  přímý  na 

zpátečce. Nastavení jednotlivých ventilů viz výkresová dokumentace.

ch.2.3) Elektrický dohřev pro trubková otopná tělesa („žebříky“) 

Byla navržena trubková otopná tělesa KLTM šířky 450 a 600 [mm] a výšky 1820 [mm], 

jejichž doplňkem bude elektrické topné těleso (vložka) Z – KTTR – 900 s výkonem 900 W.  Bude 

zapojena osobou s příslušným oprávněním (vyhláška 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Otopná  tělesa  budou  regulována  kompaktním  H  ventilem  od  IVAR  CS,  jednotlivé 
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nastavení viz projektová dokumentace.

ch.2.4) Zabezpečovací zařízení

Expanzní nádoba pro okruh vytápění byla navržena o minimálním objemu 12 [l],  např. 

REFLEX  NG  12/6.  Nutno  porovnat  s  integrovanou  nádobou,  která  je  umístěna  ve  zdroji. 

Předpokládá se,  že ve zdroji  je expanzní nádoba o vyšším objemu, ale přesná hodnota se nedá 

dohledat z technického listu. Přípojné potrubí bude o dimenzi DN 20. Plnící tlak bude v rozmezí 1,3 

až 7,7 [bar]. Podrobný výpočet, viz. Příloha č. P 11 a P 12. 

Pojistný  ventil  byl  navržen DN 15 od fy  IVAR,  typ  IVAR.PV 31-  Pojistný  ventil  pro 

topení – ½ ["] FF - 2,5 [bar] . Pojistné potrubí bude DN 20.  Podrobný výpočet, viz. Příloha č. P 12.

Nutno zajistit umístění pojišťovacího ventilu tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osob, tzn. 

zajistit  odvod  do  kanalizace.  Pro  případ  poruchy,  doporučuji  umístit  v  technické  místnosti 

podlahovou vpust se suchou klapkou, např. HL 80.1 HR.

ch.2.5) Oběhová čerpadla

Navržený systém obsahuje tři oběhová čerpadla na sekundárním okruhu. 

Čerpadlo  č.  1  je  součástí  kompaktní  jednotky,  zajišťuje  oběh  topné  vody  pro  okruh 

otopných těles. Jedná se o čerpadlo WILO STAR 25/6, bude nastaveno na křivku č. 1 (nejnižší 

dispoziční tlak). 

Čerpadlo č. 2 je součástí kompaktní jednotky, zajišťuje oběh cirkulace TV. Bude se jednat 

o GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B PM 1x230V. 

Čerpadlo  č.  3  zajišťuje  oběh  topné  vody  v  části  podlahového  vytápění,  GRUNDFOS 

ALPHA 2 15-40 130 50Hz. 

Návrh jednotlivých oběhových čerpadel viz. příloha č. P 15.

ch.2.6) Potrubní rozvod a izolace 

Napojení OT a rozdělovače podlahového vytápění bude měděným potrubím pájeným na 

měkko. Tvarovky budou použity od fy. Sanha.  Jednotlivé dimenze viz výkresová část.  Je nutné 

zajistit řádné oddilatování jednotlivých úseků dle výrobce potrubí. Potrubí bude ve svislých částech 

uchyceno systém fy. MÜPRO dle montážního předpisu. 

Izolace bude provedena dle vyhlášky 193/2007 Sb., podrobněji viz. příloha č. P 13.
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ch.2.7) Popis způsobu regulace

Zdroj bude řízen pomocí ekvitermní regulace. V referenční místnosti pracovna č. m. 101 

bude  umístěn  pokojový  termostat.  Podlahové  vytápění  bude  regulováno  pomocí  dvoucestného 

regulačního ventilu s pohonem, který bude mít teplotní čidlo nastaveno na 40 [°C] .

Na okruh otopných těles bude umístěn STAD ventil DN20 od TA HYDRONICS, bude 

nastaven na hodnotu 2,1, viz příloha č. P 16. Jednotlivá otopná tělesa budou řízena pomocí TRV 

vložky a hlavice DANFOSS typ RAE-K 5034.

Nutno projednat s investorem finální podobu měření a regulace, bude řešeno samostatně v 

projektu profese MaR. 

i. Požadavky na ostatní profese

i.1.) Zdravotechnika

Ke zdroji tepla a přípravě TV dovést přípojku studené vody. Umístit podlahovou vpust v prostoru 
technické místnosti. Připravit jímání při použití zabezpečovacího pojistného ventilu.

i.2.) Elektřina

Dopojit zdroj tepla na elektrorozvod dle montážního návodu výrobce. Bude zapojena osobou s 
příslušným oprávněním (vyhláška 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Oprávněná osoba 
musí také zajistit řádné uzemnění.

i.4.) Měření a regulace

Nutno dopojit ekvitermní regulaci zdroje tepla a zajistit regulaci otopného systému, jak je popsáno 
v bodě ch.2.7.

j) Závěr

Dokumentace nenahrazuje výrobně-technickou dokumentaci.
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6.Použitý software

TechCON ® 6.21 ICS IVARCS (p12)
Výrobce: ATCON SYSTEMS, s.r.o.
Licence: Firemní verze programu  IVAR CS spol. s r.o.
Popis použití: Výpočet podlahového vytápění dle ČSN EN 1264, specifikace

DraftSight ® V1R5
Výrobce: Dassault Systèmes
Licence: Freeware
Popis použití: CAD, vytvoření výkresové dokumentace

Protech ® 525
Výrobce: PROTECH, spol. s r.o.
Licence: Poskytnuta firmou Master Design s.r.o.
Popis použití: Modul TV - Výpočet tepelných ztrát dle ČSN 12 831

Modul Průkaz 2013 -hodnocení budov podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

LibreOffice Writer ®  4.2.3.3
Výrobce: The Document Foundation
Licence: LGPL-3.0
Popis použití: Textový editor

LibreOffice Calc ®  4.2.3.3
Výrobce: The Document Foundation
Licence: LGPL-3.0
Popis použití: Tabulkový editor

KORADO SW ®  4.33/2013 Duben 2013
Výrobce: KORADO, a.s.
Licence: Freeware
Popis použití: Návrh otopných těles

Stavební fyzika - Tepelná technika 1D ® 2.4.0
Výrobce: DEK a.s.
Licence: Studentská licence
Popis použití: Výpočet  a  vyhodnocení  součinitele prostupu  tepla dle ČSN 73 5040-2

Výpočet  a  vyhodnocení  součinitele prostupu  tepla dle ČSN EN ISO 6946   
Výpočet  a  vyhodnocení  součinitele prostupu  tepla dle ČSN EN ISO 10077-1
Výpočet a vyhodnocení teplotního faktoru dle ČSN 73 0540-4 
Výpočet a vyhodnocení teplotního faktoru dle ČSN EN ISO 13788 
Výpočet a vyhodnocení vlhkostního chování dle ČSN 73 0540-4 
Výpočet a vyhodnocení vlhkostního chování dle ČSN EN ISO 13788 
Výpočet a vyhodnocení poklesu dotykové teploty dle ČSN 73 0540 
Výpočet dynamických parametrů konstrukcí dle ČSN EN ISO 13786 

a jiné
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7. Seznam výkresové dokumentace

Stavební část:

C.1 – SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1:5000)

C.2 – KOORDINAČNÍ SITUACE (1:250)

D.1.1.01 – PŮDORYS ZÁKLADŮ (1:50)

D.1.1.02 – PŮDORYS 1.NP (1:50)

D.1.1.03 – PŮDORYS 2.NP (1:50)

D.1.1.04  – ŘEZ A-A' (1:50)

D.1.1.05 – ŘEZ B-B' (1:50)

D.1.1.06 – POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ (1:100)

D.1.1.07 – POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ (1:100)

D.1.1.08 – STROP NAD 1.NP (1:50)

D.1.1.09– PŮDORYS STŘECHY (1:100) 

Vytápění:

D.1.4.A01 – 1.NP (ROZVODY POTRUBÍ) 

D.1.4.A02 – 1.NP (PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ)

D.1.4.A03 – 2.NP (ROZVODY POTRUBÍ) 

D.1.4.A04 – SCHÉMA ZAPOJENÍ

Vzduchotechnika:

D.1.4.B01 – PŮDORYS 1.NP

D.1.4.B02 – PŮDORYS 2.NP
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8. Seznam příloh

PŘÍLOHA Č. P - 01 - VÝPOČET SCHODIŠTĚ

PŘÍLOHA Č. P - 02 – VÝPOČET TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ

PŘÍLOHA Č. P - 03 – DETAIL ZALOŽENÍ – TEPLOTNÍ POLE

PŘÍLOHA Č. P - 04 - TEPELNÉ ZTRÁTY DLE ČSN 12 831 – S REKUPERACÍ

PŘÍLOHA Č. P - 05 - TEPELNÉ ZTRÁTY DLE ČSN 12 831 – BEZ REKUPERACE

PŘÍLOHA Č. P - 06 - PRŮKAZ ENER. NÁROČNOSTI DLE VYHL. 78/2013 – S REKUPERACÍ

PŘÍLOHA Č. P - 07 - PRŮKAZ ENER. NÁROČNOSTI DLE VYHL. 78/2013 – BEZ 
REKUPERACE

PŘÍLOHA Č. P - 08 – VÝPOČET PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

PŘÍLOHA Č. P - 09 – NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES

PŘÍLOHA Č. P - 10 – VÝPOČET OKRUHU OTOPNÝCH TĚLES

PŘÍLOHA Č. P - 11 – VÝPOČET EXPANZNÍ NÁDOBY

PŘÍLOHA Č. P - 12 - VÝPOČET POJISTNÉHO VENTILU

PŘÍLOHA Č. P - 13 - NÁVRH TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ

PŘÍLOHA Č. P - 14 - SPECIFIKACE MATERIÁLU

PŘÍLOHA Č. P - 15 – NÁVRH ČERPADEL

PŘÍLOHA Č. P - 16 – NASTAVENÍ STAD VENTILU

PŘÍLOHA Č. P - 17 – TECHNICKÉ PODKLADY
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