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Seznam použitého zna ení

Ozna ení Význam

A Plocha [m²]

Af Vytáp ná plocha [m²]

BOZP Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

C16/20 T ída pevnosti betonu, válcová/ krychelná

. íslo

R eská republika

SN eské technické normy

DN Diameter Nominal – jmenovitá sv tlost 

DUR Dokumentace uzemní rozhodnutí

DPS Dokumentace pro provedení stavby

EPS P nový polystyrén

EPS GreyWall P nový polystyrén s grafitem (šedý)

fa Firma

Fi,T Sou et tep. ztrát prostupem [kW]   

Fi,V Sou et tep. ztrát v tráním [kW]

Fi,HL Sou et tep. ztrát (tep. výkon) [kW]

KCE Konstrukce

KS Kalk, Sand – vápno, písek (vápenopísková cihla) 

MŽP Ministerstvo životního prost edí

NN Nízké nap tí

NP Nadzemní podlaží

P Exponovaný obvod objektu [m]

PE Polyetylen

PVC Polyvinylchlorid

RD Rodinný d m

SV Studená voda

Te Teplota exteriéru [°C]

Te,m Teplota exteriéru pr m rná [°C]

Ti,m Teplota interiéru pr m rná [°C]

tl. Tlouš ka

TV Teplá voda

U Sou initel prostupu tepla [W/m²K] 



U,em Pr m rný sou initel prostupu tepla [W/m²K]

U,em,N Max. pr m rný sou initel prostupu tepla [W/m²K]

V Objem [m³]

]XPS Extrudovaný polystyrén

VPC Vápenopísková cihla

ŽB Železobeton

Sou initel tepelné vodivosti [W/m.K]
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Úvod

V této bakalá ské  práci  je  ešen  projekt  rodinného domu.  Je  zde  kladen  velký d raz  na

minimální  spot ebu  tepelné  energie,  což  je  zajišt no  p edevším  volbou  nových  materiál   a

technologií.  Projekt  rodinného  domu p ebírá  n které  prvky  principu  pasivních  dom ,  zejména

masivní tepelné izolace veškerých konstrukcí a k tomu i odpovídající kvalitní zasklení a výpln

otvor . Okna a jiné sklen né plochy jsou opat eny izola ními trojskly, což v  nemalé mí e rovn ž

p ispívá k nižší pot eb  tepla na vytáp ní. Návrhem t chto konstrukcí a kvalitní realizací, kterou

nelze opomenout,  tak vniká rodinný d m s celkovou tepelnou ztrátou 4,2 kW a adí  se tak do

energeticky úsporné t ídy.  Jedná se novostavbu rodinného domu ur ena pro ty  až p ti lennou

rodinu. 

Projekt se skládá z ásti stavebn  technické a z ásti vytáp ní. V první ásti je zam en na

stavebn -technickou ást. eší se zde použití  materiál  a technologií. Tato ást obsahuje pr vodní,

souhrou technickou a technickou zprávu. Vše v souladu s platnou legislativou. 

Objekt je navržen jako dvojpodlažní nepodsklepený tvaru obdélníku. Jednoduchý tvar domu

má op t souvislost s nižší tepelnou ztrátou, která je vztažena k ploše odd lující prostor vytáp ného

interiéru a exteriéru. St echa je sedlová. Budova se nachází v obci Pržno, okrese Frýdek-Místek. 

Ve druhé ásti projektu je ešeno vytáp ní. Je zastoupeno dv ma zp soby vytáp ní. Hlavní

zp sob tvo í podlahové vytáp ní teplovodní, jehož zdrojem je kondenza ní kotel Geminox. Pro

doh ev v hygienických místnostech je využito koupelnové trubkové t leso Koralux s elektrickou

p ímotopnou patronou. 

Oh ev vody je  primárn  pokryt  energií  slunce  pomocí  solárních  termických  kolektor  a

prost ednictvím vým níku p edáván do zásobníku teplé vody. Komponenty solární techniky jsou

systému Gemelios. V zimních a p echodových obdobích je nutný doh ev pomocí kondenza ního

kotle. 



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava

1  Pr vodní zpráva

Stupe : Provád cí projektová dokumentace

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

1.1  Identifika ní údaje 

1.1.1  Údaje o stavb

1.1.1.a)  Název stavby

Dvoupodlažní rodinný d m 

1.1.1.b)  Místo stavby

Parcela .:  830/45 

Katastrální území:  Pržno

Okres:  Frýdek-Místek

kraj:  Moravskoslezský

1.1.2  Údaje o stavebníkovi

Jméno a p íjmení: Milan Vašut

Místo trvalého pobytu: Pržno 19, 739 11

1.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: Martin Vašut

Pržno 19, 739 11

720 270 941

martin.vasut.st@vsb.cz



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava

1.2  Seznam vstupních podklad

1.2.1.a)  Základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla 

stavba povolena (ozna ení stavebního ú adu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení)

Pro stavbu byl vydán územní souhlas. Ke stavb  byl vydán souhlas  s ohlášením. Vydáno

stavební ú adem m sta Frýdlant nad Ostravicí.

1.2.1.b)  Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základ  byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby

Projektová dokumentace byla zpracována na základ  platného územního plánu obce Pržno a na základ

dokumentace pro ohlášení stavby.

1.2.1.c)  Další podklady

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou:

Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) [1]

Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn ní novely . 62/2013 Sb [2]

Zákon . 406/2000 Sb. o hospoda ení s energií, ve zn ní pozd jších p edpis  [3]

Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve zn ní 20/2012 [4]

Vyhláška . 148/2007 Sb. o energetické náro nosti budov [5]

1.3  Údaje o území

1.3.1.a)  Rozsah ešeného území

ešené území se nachází v obci Pržno, okres Frýdek-Místek. Jedná se o stavební parcelu .

830/46 o vým e 1265,74 m². Jedná se p vodem o zem d lskou p du p evedenou na plochu pro

bydlení. 
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1.3.1.b)  Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis

Na ešenou plochu se nevztahuje žádné ochranné pásmo. V blízkosti  se nenachází žádná

historická památka. ešené území se nenachází v záplavovém území.

1.3.1.c)  Údaje o odtokových pom rech

Stavební  parcela  se  nachází  na  výškové  úrovni  348,750  až  349,150m  n.  m.  Zemina  v

ešeném území je tvo ena vrstvou sprašové hlíny. Terénní úpravy b hem výstavby nemohou ohrozit

odtokové pom ry takovým zp sobem aby byly srážkovou vodou ohroženy pozemky sousedící.

Srážková  voda  dopadající  na  st echu  objektu  bude  svád na  do  vsakovacího  systému  firmy

Glynwed. Návrh vsaku je v souladu s SN 75 9010 [6]. Celková vsakovací plocha bude init 30,2

m². V p ípad  p ete ení vsakovací nádrže je voda vyvedena na volný terén, kde je odtok zajišt n

pomocí mírn  sklonitého terénu. Následn  je srážková voda zachycena strouhou ústící do vodote e. 

1.3.1.d)  Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací

Navržená novostavba rodinného domu je v souladu se schváleným územním plánem obce

Pržno. 

1.3.1.e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Jsou v souladu s územním rozhodnutím.

1.3.1.f)  Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území

Navrhovaná stavba spl uje požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb [7].

1.3.1.g)  Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Projektová dokumentace je provedena dle platných zákon  a vyhlášek a dle platných eských

norem. 

1.3.1.h)  Seznam výjimek a úlevových ešení

Pro navrhovanou stavbu nejsou navrhovány žádná úlevová ešení. 

1.3.1.i)  Seznam souvisejících a podmi ujících investic

P ed za átkem užívání novostavby rodinného domu musí být provedeny všechny p ípojky
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a napojení objektu na dopravní infrastrukturu. 

1.3.1.j)  Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí)

Parcela . 830/45 – orná p da, vým ra 1266 m², SJM Javorkovi 

Parcela . 830/46 – orná p da, vým ra 1096 m², Bugday Dogan (1/7)

SJM ernínovi (1/7)

Figel Gabriel (1/7)

Gavor David (1/7)

SJM Javorkovi (1/7)

SJM Václavík Michael (1/7)

SJM Myná ovi (1/7)

1.4  Údaje o stavb

1.4.1.a)  Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

P edm tem  navrhovaného  stavebního  díla  jsou  kompletní  stavební  práce.  Jedná  se  o

novostavbu rodinného domu. Tedy samotná stavba, realizace všech inženýrských sítí, zpevn ných

ploch a úprava terénu. 

1.4.1.b)  Ú el užívání stavby

Stavba bude sloužit pro trvalý pobyt ty lenné rodiny. 

1.4.1.c)  Trvalá nebo do asná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

1.4.1.d)  Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis

Negativní  ú inky  stavby  na  zdraví  obyvatel  i  životní  prost edí  nejsou  p edpokládány.

Budova je navržena jako energeticky nenáro ná a tím je její podíl na zne ist ní ovzduší minimální. 
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1.4.1.e)  Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. [4] o technických požadavcích na stavby.

Navrhovaná  stavba  není  v  souladu  s  vyhláškou  .  398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. [8]

1.4.1.f)  Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z 

jiných právních p edpis

Veškeré požadavky dot ených orgán  byli zapracovány do projektové dokumentace.

1.4.1.g)  Seznam výjimek a úlevových ešení

Pro navrhovanou stavbu nejsou navrhovány žádná úlevová ešení. 

1.4.1.h)   Navrhované kapacity stavby

Vým ra parcely: 1265,74 m²

Plocha ešeného území: 1265,74 m²

Zastav ná plocha: 72,93 m²

Obestav ný prostor: 371,62 m²

Užitná plocha: 123,46 m²

Po et jednotek: 1 jednotka

Po et uživatel : 4 osoby

1.4.1.i)  Základní bilance stavby 

Obálka budovy:  0,19 W/(m²K)

Tepelné ztráty dle SN 12 831 [9]:  4,99 kW

Max. pr tok deš ových vod dle SN 75 6760 [10] 3,00 l/s

Max. pr tok splaškových vod SN 75 6760 [10] 2,00 l/s

Ro ní pot eba pitné vody dle p ílohy . 12 k vyhl. 120/2011 Sb. [11] 140 m³/rok

Pr m rná denní spot eba vody 353 l/den
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Hlavní jisti  objektu 32 A

Stavba je  navržena  jako  nízkoenergetická,  což  je  docíleno  použitím masivních  tepelných

izolací obvodového plášt , st echy a podlahy a použitím kvalitních oken s trojitým zasklením, které

dopl uje kvalitní tepelnou obálku budovy. Tímto návrhem je docíleno tepelné ztráty Q= 4,99 kW a

budou tak spadá do klasifika ní  t ídy A  -  velmi úsporná.  Jako zdroj  tepla je navržen plynový

kondenza ní  kotel  Geminox  thr  0,9-9  [12],  vyvinut  speciáln  pro  nízkoenergetickou  a  pasivní

výstavbu. Pro oh ev teplé vody je pot eba dodat asi  1 kW tepelné energie. ást této energie je

dodávána do systému pomocí solárních kolektor  umíst ných na st eše budovy. Deš ová voda není

využívána, ale je s ní nakládáno. Voda ze st echy a zpevn ného povrchu je svedena do vsakovacího

systému firmy Glynwed [13]. V p ípad  p epln ní voda po mírn  spádovaném terénu odtéká do

strouhy ústící do blízkého vodote e, Plava ského potoka. 

1.4.1.j)  Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na 

etapy)

Po et etap: 1

P edpokládaný termín za átku stavby: 3/2015

P edpokládaný termín ukon ení stavby: 3/2017

Detailní harmonogram bude smluvn  sjednán ve smlouv  o dílo s dodavatelem stavby.

1.4.1.k)  Orienta ní náklady stavby

Celkové náklady na stavbu jsou 5,5-6 mil. K . [14]

V cen  jsou zahrnuty náklady na stavbu RD, pozemek, p ípojky, oplocení a zpevn ný terén

1.5  len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení
Stavba je len na na stavební objekty: 

 SO 01 Novostavba rodinného domu 

 SO 02 Zpevn né plochy 

 SO 03  P ípojka kanalizace 

 SO 04  Vsakovací systém pro srážkovou vodu

 SO 05  P ípojka vody 
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 SO 06 P ípojka NN 

 SO 07 P ípojka plynu 

 SO 08 Oplocení
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2  Souhrnná technická zpráva

Stupe : Provád cí projektová dokumentace

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

2.1  Popis území stavby

2.1.1.a)  Charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází na území obce Pržno na stavební parcele . 350/45. Jedná se o rovinatý

terén s maximálním p evýšením 0,4 m na hranicích pozemku.  Zemina v ešeném území je tvo ena

vrstvou sprašové hlíny. 

2.1.1.b)  Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.)

V rámci p ípravy stavby nebyl proveden geologický pr zkum. Informace byly erpány ze

zkušeností stavebník  okolních staveb. Stejn  tak byla zjiš ována hladina podzemní vody a výskyt

radonu. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 2 m pod úrovní terénu. Pozemek se nachází v

oblasti s nízkým indexem radonového rizika. 

2.1.1.c)  Stávající ochranná a bezpe nostní pásma

Na ešenou plochu se nevztahuje žádné ochranné pásmo. V blízkosti  se nenachází žádná

historická památka. ešené území se nenachází v záplavovém území.

2.1.1.d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita  Na  hlínách  se  nenachází  v  záplavovém  území.  Tato  lokalita  rovn ž  neleží  na

poddolovaném území. 

2.1.1.e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pom ry v území

Stavba bude probíhat pouze na ešeném pozemku stavby. Zne ist ní místní komunikace p i

výjezdu ze staveništ  bude neprodlen  odstra ováno. Negativní vlivy související s výstavbou budou

omezovány na nezbytnou míru. Odpad, vniklý b hem výstavby, bude t íd n a na náklady vniklé
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bude hradit investor. 

Likvidace bude v souladu s právními p edpisy,  zákonem .  185/2001 Sb. o  odpadech ve

zn ní pozd jších p edpis  [15]  a vyhlášky Ministerstva životního prost edí R . 383/2001 . o

podrobnostech nakládání s odpady [16]. P i výstavb  nebudou použity materiály, pro které není

znám zp sob jejich zneškodn ní. Stavební su  bude usklad ována a likvidovaná na ve ejné skládce.

2.1.1.f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

Území  není  pot eba  asanovat.  Nenachází  se  zde  žádné  poz statky  stavební  innosti  ani

vzrostlá  zele ,  která by byla pot eba kácet.  V rámci úprav terénu bude zahájena výsadba nové

zelen , ovocných strom  a okrasných d evin. 

2.1.1.g)  Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk

ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé)

V  rámci  navrhované  stavby  nedochází  k  pot eb  do asného  ani  trvalého  záboru

zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa. 

2.1.1.h)  Územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu)

Dopravní  napojení  je  zajišt no  pomocí  p ilehlé  stávající  komunikace  s  parcelním íslem

350/46. Komunikace nemá žádný název. Sjezd z komunikace je již zhotoven. P íjezdový chodník

bude vydlážd n betonovou dlažbou. 

P ipojení na hlavní ady technických sítí bude provád no vlastníkem p íslušné sít . Napojení

inženýrských  sítí  bude provedeno na stávající  sít  v  p ilehlé komunikaci.  Objekt  bude napojen

elektrickou p ípojkou CYKY 5Jx10 na sk í ku s elektrickým rozvád em.  Plynovodní p ípojka je z

ocelového potrubí DN 25, hlavní uzáv r plynu bude na hranici pozemku. Vodovodní p ípojka bude

DN 32, vodom r bude osazen v technické místnosti.  Kanaliza ní p ípojka pro splaškovou vodu

bude DN 125 z PP a pro kontrolu bude osazena revizní šachtou. Deš ová kanalizace DN 125 bude

ústit do vsakovacího systému situovaném na pozemku v blízkosti stavby. 

 Všechny p ípojky budou napojeny na sít  p i komunikaci s parcelním íslem 350/46. 
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2.1.1.i)  V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice

Rychlost výstavby rodinného domu se bude odvíjet od vlivu po así na ur ité stavební etapy a

také na finan ní možnosti stavebníka. P edpokládaná doba stavby se odhaduje na 15-20 m síc . 

Prvky výstavby: Zam ení staveništ

Odstran ní ornice

Výkopové práce

Bedn ní základových pás

Instalace inženýrských sítí

Betonáž základových konstrukcí

Izolace spodní stavby

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

St echa, plášt , izolace

Osazení výplní otvor

Klempí ské práce

Nenosné konstrukce

Instalace rozvod  inženýrských sítí

Omítky, podlahy, dokon ovací práce. 

2.2  Celkový popis stavby

2.2.1  Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

Jedná se o stavbu pro bydlení. Stavba je ur ena ty lenné rodin . 

Vým ra parcely: 1265,74 m²

Zastav ná plocha: 72,93 m²

Obestav ný prostor: 371,62 m²

Užitná plocha: 123,46 m²

Po et jednotek: 1 jednotka

Po et uživatel : 4 osoby
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2.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení

2.2.2.a)  urbanismus 

Stavba není v konfliktu se schváleným územním plánem obce Pržno. Jedná se o samostatn

stojící d m se sedlovou st echou.

2.2.2.b)   architektonické ešení 

Kompozice architektonického ešení  vychází z tvaru a barvy objektu.  P dorys  objektu je

navržen tvaru obdélníku a není více lenitý. Jednoduché prostorové ešení má souvislost s tepelným

chováním budovy, kdy každé zv tšování ochlazované plochy má za následek vyšší tepelnou ztrátu.

Objekt  je  zast ešen  sedlovou  plechovou  st echou.  Barva  omítek  je  bílá,  st ešní  krytina  erná.

Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží. Dalo by se íci, že se takto d lí i na dv  zóny, denní a

no ní. No ní zóna je situována do druhého nadzemního podlaží. Zde se nachází pokoje, ložnice se

šatnou a koupelna. Místnosti spojuje chodba navazující na schodišt  z prvního nadzemního podlaží.

V prvním podlaží se nachází zádve í, na které navazuje záchod se sprchovým koutem, technická

místnost, pracovna a obývací pokoj. Na obývací pokoj je napojena jídelna s kuchyní a schodišt

vedoucí do chodby druhého podlaží. 

2.2.3  Dispozi ní a provozní ešení, technologie výroby

P ízemí je ešeno jako prostor pro spole né aktivity. Druhé podlaží je navrženo jako klidová

odpo inková zóna. 

2.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Stavba není navržena pro bydlení osob se sníženou pohyblivostí. Nespl uje tedy požadavky

na bezbarierové užívání. 

2.2.5  Bezpe nost p i užívání stavby

Stavba je navržena a provedena tak, aby p i jejím užívání nemohlo dojít k úrazu. P i výstavb

je d ležité dodržovat pokyny výrobc . Povrchy podlah budou v protiskluzové úprav . Byly spln ny

všechny požadavky na stavbu dle vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve zn ní

pozd jších p edpis  [4].

2.2.6  Základní technický popis staveb

Jedná se o vyzd nou stavbu z vápenopískových cihel firmy Kalksnadstein [17]. Tlouš ka

cihel  je  175  mm a  zajiš uje  pouze  statickou  funkci.  Tepeln  izola ní  vlastnosti  obvodové  zdi
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zajiš uje šedý grafitový polystyrén tlouš ky 250 mm, resp. 300 mm na severní stran . Omítky jsou

provedeny vápenopískové. 

Výpln  otvor  tvo í  okna  a  dve e  firmy  Slavona  [18] a  st ešní  okna  firmy  Velux[19].

D ev ná okna typu Progression [18] jsou opat ena izola ním trojsklem. Okenní rám bude osazen na

kompozitní  konzoly z  vn jší  strany zdiva.  ím víc  se  zasklení  p iblíží  vn jšímu líci,  tím více

m žeme  po ítat  se  solárními  zisky.  Rám okna se  p i  realizaci  zateplovacího  systému  p ekryje

tepelným izolantem, ímž se op t  sníží  prostup tepla p es  toto choulostivé místo v  konstrukci.

Analogicky bude postupováno p i instalaci dve í. 

 Základová deska a základové pásy v ásti ztraceného bedn ní jsou z betonu prostého. Pouze

rozší ený základový pás je vyztužen ocelovými pruty. Toto opat ení zajistí bezpe nost stavby p i

jejím provozu, ochrání ji  p i  p ípadných zm nách vlastností  zeminy v základové spá e.  Použitý

beton  C 16/20,  ocelová  výztuž  B420B.   Betonová deska  je  z  vnit ní  strany tepeln  izolována

expandovaným polystyrenem tlouš ky 200 mm. Na tepelné izolaci se nachází systémová izola ní

deska  tlouš ky  30  mm  pro  instalaci  podlahového  vytáp ní.  Akumula ní  deska  je  provedena

aynhydritovou sm sí tlouš ky 60 mm. Podlahová krytina je r zná podle druhu místnosti.

Strop je železobetonový monolitický. Použitý materiál jako u základových vyztužených pás

beton C16/20. Rovn ž zde je instalováno podlahové vytáp ní. 

 Konstrukce krovu sestává z nosník  Steico wall uložených na d ev ných pozednicích.  Jako

tepelná  izolace  st echy  je  použita  d evitá  vláknitá  izolace  Steico  flex  vypln ná  mezi  nosníky.

Tepelná  izolace  je  poté  provedena  dodate n  nadkrokevn  i  podkrokevn .  Toto  opat ení

minimalizuje tepelné ztráty na minimum. Nad krokvemi je použita  tepelní izolace Steico Universal.

[20]

Schodišt  je  d ev né  dvojit  zalomené  zkonstruované  na  míru.  Je  opat eno  d ev ným

zábradlím. 

Komín v objektu není navržen. Plynový kondenza ní kotel je odkou en typem odvodu spalin

C33. Jedná se ešení s koaxiální trubkou, když vnit ní  potrubí slouží pro odvod spalin a vn jší
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trubka pro odvod spalin. Pr m ry systémového odkou ení jsou 80/125 [12].

2.2.7  Technická a technologická za ízení

Jako zdroj tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody slouží záv sný kondenza ní kotel Geminox

THRs 0,9-9 kW. Kotel bude umíst n v technické místnosti. Zde bude rovn ž umíst n zásobníkový

300 l  oh íva  HT 300 ERMR primárn  oh íván pomocí  solárních vakuových  panel  Ivar-Solar

Vacuum umíst ných na st eše objektu. Výkon kotle je dostate ný pro krytí tepelných ztrát a oh ev

teplé vody. Výpo ty a technické údaje jsou popsány v technické zpráv  vytáp ní. Jiná technologická

za ízení se v objektu nevyskytují. [12]

2.2.8  Požárn  bezpe nostní ešení

Ne eší se. Požární bezpe nost není p edm tem této práce.

2.2.9  Zásady hospoda ení s energiemi

2.2.9.a)  Kritéria tepeln  technického hodnocení

Pro  efektivní  a  hospodárný provoz  je  navržena  kvalitní  tepelná  obálka  domu.  Dále  pro

dosažení co nejvyšší efektivnosti slouží elektronická ídící jednotka firmy Siemens, která je sou ástí

kotle a ídí regulaci vytáp cího systému. Jedné se o ekvitermní regulaci, kdy jedno idlo teploty

umíst né  na fasád  domu snímá teplotu venkovního vzduchu a druhé idlo umíst né v referen ní

místnosti,  obývacím  pokoji,  snímá  vnit ní  teplotu.  Údaje  o  teplotách  jsou  posílány  do  ídící

jednotky. Ta pak dává pokyn ak nímu lenu – trojcestný sm šovací ventil a kvalitativní regulací,

teploty, je otopné medium posíláno do vytáp cího systému.

Stavba je v souladu s p edpisy a normami zabývajících se tepeln -technickými vlastnostmi

jednotlivých stavebních ástí, zejména SN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov - ást 2 [21]:

Požadavky, tabulka . 3. 

Ozna ení KCE UN,20 Urec,20 Upas,20  Uvypo t Spl uje

St na vn jší 0,30  0,25 0,18 až 0,12   0,13-0,10 Ano

St echa šikmá 0,24 0,16 0,15 až 0,10   0,13 Ano

Podlaha na zemin 0,45 0,30 0,22 až 0,15 0,12 Ano

Okna 1,50 1,20 0,80 až 0,60  0,8 Ano

Dve e 1,70 1,20  0,90 0,8 Ano



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava

Navržený objekt spl uje  minimální požadované sou initele prostupu

2.2.9.b)  Energetická náro nost stavby

ešení stavby je v souladu se zákonem . 406/2000 Sb.  o hospoda ení s energií a související

p edpisy ve zn ní pozd jších p edpis  [3].

Celková tepelná ztráta budovy je 4,99 kW.

Klasifika ní t ída A  – velmi úsporná

2.2.9.c)  Posouzení využití alternativních zdroj  energií

Na st eše objektu je instalován solární systém pro oh ev TV. Vybrány vysoce ú inné vakuové

trubice Ivar. Solar Vacuum. V technické místnosti se nachází bivalentní zásobníkový oh íva  TH

300 ERMR. Soustava kolektor  dodává 40 % podíl tepelné energie [12]. 

2.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost edí

V  objektu  se  nenachází  žádný  zdroj,  který  by  nedovolen  zat žoval  nebo  zne iš oval

prost edí  škodlivinami.  Pro kvalitní  pohodu prost edí  je  nutné dosažení  optimálních teplot,  což

zajiš uje návrh vytáp cího systému. V trání je nutné zajistit manuáln . Jelikož v trání infiltrací je z

d vodu vysoké technologické úrovn  p i  výrob  a instalaci  oken vylou eno, bude pot eba ešit

v trání  pouze  otev ením  t chto  oken.  Vzduchotechnická  za ízení  nejsou  v  projektu  ešena.

Osv tlení je ve v tšin  místností zajišt no p irozen . P ípadný tuhý komunální odpad bude t íd n a

shromaž ován dle místní vyhlášky. 

Stavba svým provozem nebude negativn  ovliv ovat své okolí. 

2.2.11  Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

2.2.11.a)  Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Navrhovaná stavba se dle zkušeností se zdejším prost edím nenachází v území s výskytem

radonu. Není p edm tem ešení

2.2.11.b)  Ochrana p ed bludnými proudy 

Na  základ  zkušeností  se  zdejším  prost edím  není  p edpokládána  p ítomnost  bludných
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proud . Není p edm tem ešení

2.2.11.c)  Ochrana p ed technickou seismicitou

 Navrhovaná stavba se nenachází v seismicky aktivním území. Není p edm tem ešení

2.2.11.d)  Ochrana p ed hlukem 

Obvodové konstrukce dle výrobce spl ují podmínky. Není p edm tem ešení

2.2.11.e)  Protipovod ová opat ení 

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území. Není p edm tem ešení

2.3  P ipojení na technickou infrastrukturu

2.3.1.a)  Napojovací místa technické infrastruktury

P ipojení na technickou infrastrukturu bude následujícími p ípojkami:

- Vodovodní p ípojka

- P ípojka NN

- Kanaliza ní p ípojka pro splaškovou vodu

- Likvidace deš ových vod – do vsakovací nádrže.

2.3.1.b)  P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky

P ipojení na hlavní ady technických sítí bude provád no vlastníkem p íslušné sít . Napojení

inženýrských sítí bude provedeno na stávající sít  v p ilehlé komunikaci. 

Objekt  bude  napojen  ze  sít  NN  elektrickou  p ípojkou  CYKY  5Jx10  na  sk í ku  s

elektrickým rozvád em. 

 Plynovodní p ípojka je z ocelového potrubí DN 25, hlavní uzáv r plynu bude na hranici

pozemku. Prostup konstrukcí bude proveden v ocelové chráni ce. 

Vodovodní p ípojka bude DN 32, vodom r bude osazen v technické místnosti. Prostup skrz

základy bude proveden v chráni ce PE DN 100.

Kanaliza ní  p ípojka  pro  splaškovou vodu bude PVC KG DN 125 a  pro  kontrolu  bude

osazena revizní šachtou OSMA 315. Prostup skrz základy bude proveden v chráni ce PE DN 200. 

Deš ová kanalizace DN 125 bude ústit do vsakovacího systému situovaném na pozemku v
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blízkosti stavby. Navržen dle SN 75 9010  [6]. Pro kontrolu zde bude rovn ž umíst na revizní

šachta OSMA 315. 

 Umíst ní p ípojek je ilustrováno ve výkrese . 1 -  Koordina ní situace stavby

2.4  Dopravní ešení

2.4.1.a)  Popis dopravního ešení

Pro p ístup na pozemek slouží  stávající  pozemní komunikace nacházející  se na parcele 

350/46.

2.4.1.b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

 Na pozemku stavebníka bude proveden chodník a p íjezdová cesta z betonových dlaždic. Na

hranici pozemku bude provedena vjezdová posuvná brána na elektrický pohon chránící vjezd, pro

p ší  komunikaci  bude  sloužit  branka.  Navrhovaná  p íjezdová  komunikace  bude  vyspádována

sm rem do ulice pro odvod srážkové vody od objektu.

2.4.1.c)  Doprava v klidu

Statická doprava je ešena individuáln  na pozemku stavebníka a nachází se p i vjezdu na

pozemek a východní zdi domu. Zpevn ná plocha bude tvo ena betonovou dlažbou. Tato zpevn ná

plocha bude také vyspádována od objektu. Minimální spád bude 1%. 

2.4.1.d)  P ší a cyklistické stezky

Nejsou p edm tem ešení. 

2.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
 Terénní úpravy budou provedeny po zakon ení všech výkopových pracích pro dosažení

rovinnosti. 

Je navržena výsadba ovocného sadu a okrasných d evin. 
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2.6  Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana

2.6.1.a)  Vliv na životní prost edí

Stavba svým p sobením neohrozí kvalitu ovzduší a nemá vliv na životní prost edí. 

2.6.1.b)  Vliv na p írodu a krajinu

 Stavba svým p sobením nebude mít vliv na p írodu a krajinu.

2.6.1.c)  Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000

Není p edm tem ešení tohoto projektu. 

2.6.1.d)  Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska 

EIA

Není p edm tem ešení tohoto projektu.

2.6.1.e)  Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma

Na staveništi  budou stanovena ochranná pásma navrhovaných  p ípojek inženýrských sítí,

které jsou vyzna eny v koordina ní situaci.

2.7  Ochrana obyvatelstva
Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. Objekt slouží

pro rodinné bydlení. Ochrana obyvatelstva je dosta ující. 

2.8  Zásady organizace výstavby

2.8.1.a)  Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní

Stavba bude realizována dodavatelskou firmou vybranou ve výb rovém ízení. Ubytování

pracovník  není p edpokládáno. Stravování pracovník  bude individuální. Elektrická energie bude

na staveništ  dodávána z elektrom rového rozvad e na hranici pozemku, který je již zbudován

vlastníkem sít . 

Voda bude na staveništ  dodávána pomocí  cisterny podle aktuální  pot eby.  Na staveništi
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budou k dispozici dv  nádrže na vodu o objemu 1m³. 

2.8.1.b)  Odvodn ní staveništ

Pro stavbu není pot eba ešit odvodn ní. Terén na pozemku je mírn  spádován a tak srážková

voda samovoln  odtéká do strouhy ústící do blízkého vodote e. Nebezpe né vody budou jímány a

poté likvidovány dle p íslušných právních p edpis . 

2.8.1.c)  Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveništ  bude napojeno stávajícím sjezdem na p ilehlou komunikaci na parcele . 350/46.

Napojení na technickou infrastrukturu ešeno v bod  B.8 a).   

2.8.1.d)  Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba  bude  zdrojem  b žného  hluku  vzniklého  p sobením  mechanizace  a  pracovními

postupy. Doba hluku bude omezena pracovní dobou na rozmezí od 6 – 20 h. Tímto opat ením bude

zachován no ní klid. 

2.8.1.e)  Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin

Na staveništi nejsou žádné vzrostlé stromy ani souvislý porost zelen .

2.8.1.f)  Maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé),

Pro stavbu nebudou muset být dodána žádná další za ízení staveništ , které podléhají režimu

ohlášení stavby.  Staveništní bu ka zhotovitele bude na ploše staveništ  v rámci jeho za ízení

2.8.1.g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich

likvidace

S odpady bude nakládáno dle p íslušného zákona . 185/2001 Sb., novely . 314/2006 a vyhl.
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383/2001 Sb. Ministerstva životního prost edí o podrobnostech nakládání s odpady v platném

zn ní. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zat íd né dle kódu druhu odpadu do skupiny stavební

a demoli ní odpady. [16]

Zat íd ní odpad  dle vyhl. MŽP . 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 demoli ní odpad

17 01 02 Cihla

17 02 01 D evo

17 05 02 Vyt žená hlušina

17 06 02 Ostatní izolace materiály

 Odpady vniklé p i realizaci stavby budou t íd ny a nabízeny k materiálovému využití nebo

likvidovány ve sb rném dov e. Znovu využití materiálu má p ednost p ed likvidací. Všechny emisní

limity ze stacionárních  zdroj  zne ist ní  budou dodrženy.  P i  realizaci  stavby nebudou vznikat

nebezpe né odpady. Stavba nebude mít vliv na zhoršení stavu životního prost edí. 

B hem 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 p edm ty

20 01 05 Drobné kovové p edm ty

20 01 11 Textilní materiál

Jedná se o komunální odpad. 

2.8.1.h)  Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin

Vyt žená zemina bude deponována staveništní  skládku.  Skládka se p edpokládá z ídit  na
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západní  stran  parcely,  kde  nebude  svým p sobením p ekážet  stavebním pracím.  ást  zeminy,

zejména sejmutá ornice,  bude využita pro terénní úpravy na pozemku. Proto je vhodné zeminu

uskladnit odd len . Zbytek zeminy bude odvezen na ve ejnou skládku. 

2.8.1.i)  Ochrana životního prost edí p i výstavb

P i výstavb  bude dodržován zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny ve zn ní

pozd jších p edpis  [22]. Zne ist ní na ve ejné komunikaci vniklé výjezdem vozidel a mechanizace

ze  staveništ  bude  neprodlen  odstran no.  Stavba  bude  zdrojem  b žného  hluku  vzniklého

p sobením mechanizace  a  pracovními  postupy.  Doba  hluku  bude  omezena  pracovní  dobou  na

rozmezí od 6 – 20 h. Tímto opat ením bude zachován no ní klid. 

2.8.1.j)  Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis

P i realizaci musí být dodržován projekt, normy, vyhláška o bezpe nosti a ochran

zdraví p i práci p edevším na ízení vlády . 591/2006 Sb. v etn  všech souvisejících p edpis

a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobk  a materiál .  Pracovníci  musí být

pravideln  školeni o bezpe nosti práce a o tomto musí být sepsán záznam. Vedení stavby zajistí

ú inný dohled nad dodržováním zásad bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 

 Plán  BOZP v etn  rizik  zpracuje  dodavatel  stavby  a  odsouhlasí  koordinátor.  Dodavatel

stavebních  prací  je  povinen  všechny  osoby,  které  vstupují  na  staveništ  (pracovišt )  vybavit

osobními  ochrannými  prost edky,  odpovídající  ohrožení,  které  pro  tyto  osoby  z  provád ní

stavebních prací vyplývá.

2.8.1.k)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb

Bez úprav

2.8.1.l)  Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení

Nejsou p edm tem ešení.
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2.8.1.m)  Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

P i realizaci stavby nebude výrazn  omezen provoz na p ilehlé komunikaci. 

V p ípad  nep íznivých  podmínek  po así  bude  stavba  p erušena.  Jedná  se  p edevším  o

realizaci výkop , betonáž, zd ní a práce na st eše, kdy m že být ohroženo bezpe í pracovník  p i

práci. V p ípad  betonáže m že vliv nep íznivých pov trnostních podmínek negativn  ovlivnit zrání

betonu a jeho vlastnosti p i jeho vytvrzení. 

2.8.1.n)  Postup výstavby, rozhodující díl í termíny

Po et etap: 1

P edpokládaný termín za átku stavby: 3/2015

P edpokládaný termín ukon ení stavby: 3/2017

Detailní harmonogram bude smluvn  sjednán ve smlouv  o dílo s dodavatelem stavby.
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3  Situa ní výkresy
Stupe : Provád cí projektová dokumentace 

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

Byla vypracována výkresová ást dle zadání bakalá ské práce a má tuto ást:

C.01 – KOORDINA NÍ SITUACE (1:200)
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4  Dokumentace objekt  a technických a technologických 
za ízení

Stupe : Provád cí projektová dokumentace 

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

4.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

4.1.1  Architektonicko-stavební ešení

4.1.1.a)  Technická zpráva 

Není p edm tem ešení

4.1.1.b)  Výkresová ást

Byla vypracována výkresová ást dle zadání bakalá ské práce a to tyto ásti:

D.1.1.01 – P DORYS ZÁKLAD  (1:50)

D.1.1.02 – P DORYS 1.NP  (1:50)

D.1.1.03 – P DORYS 2.NP  (1:50)

D.1.1.04 – EZ A-A' (1:50)

D.1.1.05 – STROP NAD 1.NP (1:50)

D.1.1.06– P DORYS ST ECHY  (1:50)

D.1.1.07 – POHLEDY (1:100)

4.1.2  Stavebn  konstruk ní ešení

4.1.2.a)  P íprava území a zemní práce 

P ed zahájením výkop  bude sejmuta ornice a mocnosti 0,3 m, která bude shrnuta do zadní

ásti pozemku, kde nebude p ekážet stavebním pracím. Poté bude využita k následným terénním

úpravám. Výkopy obvodových rýh jsou nepažené a vyhloubeny do úrovn  1,3m pod úrove  terénu

Z  vn jší  strany  obvodových  rýh  bude  výkop  svahován.  Toto  opat ení  je  nutné  z  d vodu
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manipula ního prostoru pro práci s bedn ním a pozd jší zateplovací práce na t chto pásech a soklu.

P ebytek zeminy bude odvezen na skládku. 

4.1.2.b)   Základy a podkladní betony

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání

jednoduché a nenáro né. Objekt je založen na základových pásech ze ztraceného bedn ní a zálivky

z prostého betonu C16/20. Základové pásy se skládají ze dvou ástí. Spodní ást pod ztraceným

bedn ním bude vyztužena žebírkovou ocelí t ídy B 420 B. Toto opat ení je provedeno z d vodu

možného pozd jšího nestejnom rného sedání stavby z d vodu zm ny základových pom r . Pro

p ípad, že v základové spá e budou vnikat jiná nap tí než tlaková. ást ztraceného bedn ní již bude

ponechána bez výztuže.  Do základ  budou také vloženy zemnící pásy (viz hromosvod). Základová

spára  je  po obvodu v hloubce 1,27m, uvnit  objektu je  hloubka menší,  0,77 m,  díky odlišným

klimatickým vliv m.

Podkladní betonová deska z betonu C16/20 tlouš ky 150mm je vylita na hutn ný podsyp z

kameniva o mocnosti 50mm.  V místech uložení schodišt  je beton zesílen armováním. 

4.1.2.c)   Svislé nosné konstrukce

Obvodové st ny jsou vyzd ny z  vápenopískových tvárnic tl.  175 mm tenkovrstvou zdící

maltu Cemix. Jedná se o velkoformátový systém KS-QUADRO firmy Kalksandstein. Zdící bloky

jsou v modulu 0,5 x 0,5 m, pro takovéto zd ní je již pot eba zdít strojn  pomoci minije ábu, tím je

dosaženo úspory asu a také asi  t etinová spot eba tenkovrstvé malty.   U okenních  a dve ních

otvor  budou na  ost ní  použity cihly o  polovi ním modulu.  Vnit ní  nosné st ny jsou vyzd ny

rovn ž z t chto nosných KS blok . P í ky 115 u tohoto systému mají taktéž nosnou funkci. Tím se

ušet í na materiálu a tlouš ce statické ásti stropní konstrukce [17]. 

4.1.2.d)   Stropní konstrukce

Stropní konstrukci tvo í ŽB deska. Tlouš ka statické ásti stropu je 150 mm, beton C 16/20.

Železobetonový monolitický v nec jež je ástí tohoto monolitického stropu je odizolován tepeln

izola ní deskou PS GREAYWALL tl. 240 mm ( 300 mm – severní  strana).  Výkresy strop  viz

statická ást. 
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4.1.2.e)   Schodišt

Schodišt  v  objektu  je  ešeno  jako  pravoto ivé  jednoramenné.  Schodišt  je  d ev né,

vyrobené na zakázku. Je opat eno d ev ným zábradlím

4.1.2.f)   Krov

St echa je sedlová s osou sm r východ západ. Sklon st echy je 43°. Konstrukce krovu je

tvo ena  d ev nými  prvky.  Krokve  jsou  tvo eny nosníky  STEICO  Wall  240.  V h ebeni  je  spoj

proveden pomocí p eplátovaných OSB desek tl. 20 mm. Pozednice jsou tvo eny d ev nými hranoly

160/80 položenými na ležato. St edová vaznice bude uložena na zdivu na podložce z asfaltového

pásu. P ichycení krokví bude provedeno dle postupu výrobce. 

 Podélné zav trování je ešeno v h ebeni OSB deskami tl. 20 mm. Použité ezivo je smrk.

Všechny d ev né prvky opat eny ochranným nást ikem. Ocelové prvky 2x nat eny základovým

antikorozním nát rem. [20]

4.1.2.g)   St echa

St ešní pláš  sedlové st echy je navržen v následující  skladb . Ocelové žárov  zinkované

plechy s povrchovou úpravou Polyester firmy Satjam barva erná. Tlouš ka plechu je 0,5 mm. Lat

40/60 mm, kontralat  40/60 mm. Difuzní folie JUTADACH . Krokve jsou tvo eny nosníky STEICO

Wall 240 . St ešní krytina je uložena suchým zp sobem za pomocí samo ezných šroub  s t snící

podložkou. Komín je jednopr duchový a prochází st ešním plášt m. Jedná se o systém Schiedel

Absolut.   Ve  spodní  ásti  st echy jsou  instalovány sn holamy.  Na  st eše  je  vyúst ní  1  v trací

hlavice, která vedou skrz st ešní pláš .  St echa je opat ena hromosvody a stoupacími sch dky s

lávkou pro revizi komína. [12]

4.1.2.h)   P dní prostor

P dní prostor vzhledem k nedostate né podchodné výšce nebude využit. 

4.1.2.i)   Komíny

Pro  odvod  spalin  nebude  navržen  komínový systém.  Napojení  spot ebi e  je  typu  C 33.
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Koaxiální odkou ení funguje na principu trubky v trubce, kdy vnit ní trubka slouží pro odvod spalin

a vn jší pro p ívod vzduchu. Tímto je vzduch k ho ení i mírn  oh íván, což dle výrobce p ispívá k

dobrému ho ení. Celková výška kou ovodu je 6,1 m, což vyhovuje tahu kotlového ventilátoru, který

je navržen na 10 m. V technické místnosti je potrubí obnaženo. Prostupuje skrz strop a dále p es

pokoj v 2.NP, kde je opat eno kufrem ze sádrovláknitých desek Fermacel. V takto vniklé instala ní

šacht  jsou vedeny i rozvody zdravotechniky. V prostoru krovu je potrubí rovn ž bez záklopu. P i

výstupu nad st echu je opat eno st ešní koncovkou, viz. P íloha . 13. [12]

4.1.2.j)   P í ky

V 1.NP i 2.NP jsou p í ky zd né z vápenopískových tvárnic tl 115 mm firmy Kalksandstein

zd ny na tenkovrstvou maltu Cemix. Napojení st n je provád no natupo. V kolmém napojení na

obvodovou st nu je do každé druhé spáry vložena plochá st nová spona z korozivzdorné oceli. Na

nosnou ze  je p ipevn na pomocí vrutu a hmoždinky.  Tento postup je doporu en výrobcem [17].

Polop í ky a dozdívky jsou ešeny z sádrovláknitých desek Fermacel VAPOR tl 15 mm. P í ky

budou tvo eny zdvojením t chto desek.

4.1.2.k)   P eklady

P eklady jsou použity KS p eklady 175 pro vn jší zdivo a KS p eklady 115 pro vnit ní zdivo.

V p ípad , kdy p eklady nemají pot ebné rozp tí, budou nahrazeny profily U sva enými do krabice. 

4.1.2.l)   Podhledy a oplášt ní

V p ípad  vedení rozvod  pitné vody pod stropem jsou instalovány sádrovláknité podhledy

Fermacel  VAPOR.  Podchodná  výška  je  zde  snížena  na  2,4m.  Podhledy  krovu  jsou  opat eny

parozábranou a tepelnou izolací  STEICO FLEX a UNIVERSAL o celkové tlouš ce 315 mm [20].

Podhledy jsou ze sádrovláknitých desek Fermacel tl. 150 mm . 

4.1.2.m)   Podlahy

Podlahy  jsou  navrženy  dle  hygienických  norem  a  provozního  požadavku  investora.

Jednotlivé  nášlapné  povrchy  podlah  jsou  uvedeny  v  tabulce  místností  (viz  p dorys  podlaží).

Dilata ní spáry po obvodu místnosti a v úsecích max. 3x3 m budou zajišt ny vrstvou Mirelonu v tl.
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15 mm. V obytných místnostech budou v rozích osazeny rohové pohledové lišty, v hygienických

místnostech a technické místnosti pak bude soklík z obkladu. P ed zhotovením podlah je nutné

osadit všechny  navržené instalace dle projektu jednotlivých odborností. 

4.1.2.n)   Hydroizolace, parozábrany, geotextilie

-Izolaci  proti zemní vlhkosti:  Asfaltované modifikované pásy ELASTEK 40 (tl.  4 mm) a

GLASTEK 40 (tl. 4 mm) jsou nataveny bodov  na podklad s 2x penetra ním asfaltovým nát rem.

Izolace vytažena nad terén minimáln  do výšky 300 mm. Ochranná vrstva sokloví hydroizolace z

XPS tl. 150 mm[23].

-Hydroizolace podlah koupelny, záchodu a tech. místnosti: Bitumenový hydroizola ní nát r.

Tento nát r použit na podlahu, na zdivo do výše 0,2 m  a u sprchového koutu do výše 2,2 m.

Všechny  rohy  ve  styku  podlaha  st na  jsou  opat eny  spec.  rohovou  pogumovanou  páskou.  Po

položení obklad  jsou všechny styky ploch vyspárovány silikonem. 

- Sklonitá st echa: Hydroizola ní pojistná (dif zní) folie JUTADACH a parot sná zábrana

JUTAFOL  N AL 70 SPECIAL

4.1.2.o)   Tepelná a  zvuková izolace

-Podlaha v p ízemí RD: - Rigips EPS 100 Z tl. 200 mm, = 0,037 W/m.K

- Systémová izola ní deska TH 30 P , tl. 30 mm,

TH= 0,034 W/m.K

- Tvarovka Kimmstein v pat  zdiva pro p erušení tep. mostu, 

113 mm, KIM= 0,33 W/m.K

-Sokl: - XPS tl. 220 mm,  XPS= 0,034 W/m.K

-Obvodová st na: - EPS GreyWall tl. 240 mm,  GW= 0,032 W/m.K

- EPS GreyWall tl. 300 mm – severní fasáda,  GW= 0,032 W/m.K

- P í ka koupelny 24/18°C: -  STEICO UNIVERAL tl. 24 mm, U= 0,048 W/m.K
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(kotveno na vn jší stran ) 

-Podlaha v druhém podlaží: -Systémová izola ní deska TH 30 P , tl. 30 mm,

TH= 0,034 W/m.K

-Zateplení podkroví: Mezi nosníky STEICO Wall je vložena tepelná izolace 

STEICO FLEX tl. 240 mm  + 40 mm mezi lat  podhledu + 35 

mm STEICO UNIVERAL nad nosníky. ,  F= 0,039 W/m.K, 

U= 0,048 W/m.K

-Izolace dozdívek v koupeln : Nebude provedeno. Hrozí kondenzace v dutin , jež byla 

zjišt na namodelováním konstrukce pomocí programu Teplo 

2011. 

4.1.2.p)   Omítky

-Vnit ní: Omítka VC. tl. 10 mm na VPC zdivo, tenkovrstvá omítka Weber na Steico 

Universal. 

-Vn jší: -Od výšky 300 mm je provedena difuzn  otev ená omítka 

Baumit tl 20 mm. 

-Do výšky 300mm od terénu je proveden sokl s mozaikovou 

omítkou  Baumit

4.1.2.q)   Obklady

-Vnit ní: V místnostech hygienických, technických a v blízkosti za izovacích 

p edm t  jsou navrženy keramické obklady (specifikace obklad  viz 

výkresová ást). P esné ur ení barevného ešení a typu bude up esn no v 

pr b hu stavby architektem. 

-Vn jší:  na RD nebudou provedeny žádné. 
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4.1.2.r)   Truhlá ské, záme nické a ostatní dopl kové výrobky

Okna a dve e d ev né SLAVONA Progression, s konstrukcí uzp sobenou pro zakrytí rámu

tepelnou izolací, s hotovou povrchovou úpravou. Vn jší parapety budou z ocelových plech  Satjam,

vnit ní parapety plastové. Kompletní specifikace výrobk  s návrhem povrchové úpravy a kování viz

tabulka  výrobk .  P esné  rozm ry otvor  budou zam eny p ímo na  stavb .  Okna ukotveny na

kompozitní  profily L pomocí hmoždinek 10/100. P ipojovací  spáry mezi obvodovým plášt m a

rámem nov  osazené  výpln  se  ut sní  speciální  butylovou páskou a  následn  i  interiérovým a

exteriérovým t sn ním. Okna jsou zasklena trojkslem pro dosažení co nejmenšího prostupu tepla. 

4.1.2.s)   Klempí ské výrobky

Systém Satjam tl. plechu 0.6 mm. Kompletní specifikace výrobk  viz tabulka výrobk . 

4.1.2.t)   Malby a nát ry

-Vnit ní: St ny a stropy budou nejprve 2x nat eny vápenným mlékem a poté 2x barvou

PRIMALEX- barva a odstín bude up esn na v pr b hu stavby architektem. 

-Vn jší:  Na penetrovaný obklad 2x fasádní akrylátová barva MIKRAL 100, barva 

bílá

4.1.2.u)   V trání místností

Je navrženo p irozené. Tam kde není možnost bude provedena ventilace. V tech. místnosti v

prvním podlaží bude jako ventila ní potrubí využit pr duch v komínu SCHIEDEL Absolut. Komora

v druhém podlaží odv trávána nebude. 

4.1.2.v)  Venkovní úpravy

Podél objektu bude proveden okapový chodník s betonovým obrubníkem a z jižní strany

bude provedena terasa. Tento zpevn ný povrch nutno vyspádovat sm rem od objektu. 

4.1.3  Požárn  bezpe nostní ešení

Není p edm tem ešení
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4.1.4  Technika prost edí staveb
Pokra ování na následující stran . 
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5  Technická zpráva vytáp ní
Stupe : Provád cí projektová dokumentace

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

5.1  Identifika ní údaje 

5.1.1  Údaje o stavb

5.1.1.a)  Název stavby

Dvoupodlažní rodinný d m 

5.1.1.b)  Místo stavby

Parcela .:  830/45 

Katastrální území:  Pržno

Okres:  Frýdek-Místek

kraj:  Moravskoslezský

5.1.2  Údaje o stavebníkovi

Jméno a p íjmení: Milan Vašut

Místo trvalého pobytu: Pržno 19, 739 11

5.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: Martin Vašut

Pržno 19, 739 11

720 270 941

martin.vasut.st@vsb.cz
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5.2  Úvod
Dostáváme se do druhé ásti dokumentace jež sestává z vytáp ní. Vytáp ní v dnešní dob

udává mnoho sm r , kterými se m žeme vydat. Liší se zp sobem p edávání tepla do interiéru i

navrženým zdrojem tepla. Zp sob p edání tepla m že být sáláním, vedením i proud ním. V tšinu

otopných systém  tvo í klasická otopná t lesa, lánková i nov  desková. Tato t lesa se osazují

v tšinou  pod  okna  v  místech  s  nejvyšší  tepelnou  ztrátou.  Vzniká  tak  lokální  proud ní  teplého

vzduchu a zbytek místnosti je oh íván nerovnom rn , to platí i dnes, kdy se domy staví ohledupln

k  p írodnímu  prost edí  s  nižší  tepelnou  ztrátou.  Z  tohoto  d vodu  je  vhodné  podívat  se  po

alternativách. 

Jako vhodné ešení se nabízí sálavé velkoplošné vytáp ní. Nabízí se nám tento systém ve

t ech variantách, podle zp sobu použité konstrukce, podlahové, st nové a stropní. První z t chto

možných ešení je jednoduché z hlediska montáže a také pr b h teplot se jeví  nejp ijateln jší a

nejbližší ideálnímu rozložení teplot po výšce místnosti. Dále se konstruk n  d lí na elektrické a

teplovodní.

 V projektu  je  ešeno  vytáp ní  teplovodní.  Jedná  se  o  nízkoteplotní  otopnou soustavu  s

maximální teplotou média do 40°C, což je další výhoda oproti konven ním otopným t les m, kdy

je teplota otopné vody i dvakrát vyšší. Touto zkute ností je možno použít i alternativní zdroje jako

je nap íklad tepelné erpadlo.  Pro jeho vysoké po izovací  náklady,  nejistý výkon p i  nejnižších

exteriérových  teplotách  a  poruchovost  erpadla  jsem  se  obrátil  na  tradi n jší  ešení  a  vybral

kondenza ní kotel. Dnešní kondenza ní technika je na vysoké úrovni, kotle jsou vybaveny vhodnou

regulací a m ením. Ovšem jsme závislí na dodávce plynu, což m že být i nevýhodou.

 Sou ástí projektu je taktéž ešení oh evu teplé vody. Teplá voda je oh ívána v bivalentním

stacionárním zásobníku. Zásobník je tedy vybaven dv ma teplosm nnými plochami. Pro p edeh ev

zde slouží primární solární okruh, který je napojen na kolektorové pole z vakuových trubic. Tento

systém je v lét  schopen oh át vodu na požadovanou teplotu. V p echodových obdobích a v zim  je

pak  nutné  doh át  vodu  dopl kovým  zdrojem.  Znovu  je  zde  využit  kondenza ní  kotel,  ten  je

p ednastaven na p ednostní oh ev teplé vody  p ed vytáp ním. Tedy odstaví vytáp ní a oh eje nám

vodu v zásobníku. A jelikož je podlahová deska naakumulována teplem, nemusíme se bát, že dojde

ke zhoršení tepelné pohody a pocitu ochlazení. 

 Vhodnou sestavou a se ízením vytáp cí soustavy bude zajišt no maximálního komfortu v

níž se uživatel bude cítit spokojen . 
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5.2.1  Sou ásti dokumentace

D.1.4.A00 – Technická zpráva

Výkresy:

D.1.4.A01 – 1.NP (podlahové vytáp ní)

D.1.4.A02 – 2.NP (podlahové vytáp ní)

D.1.4.A03 – Rozvinutý ez

D.1.4.A04 – Schéma zapojení

5.3  Okrajové podmínky, tepelná bilance

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

Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m : 8.2 °C

initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1 :     1.45

Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :  20.1 °C

P dorysná plocha podlahy objektu A : 73.0 m2

Exponovaný obvod objektu P :  35.3 m

Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V : 371.6 m3

Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu :  0.0 %

Typ objektu : bytový 

Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T   2.117 kW  42.4 %

Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V 2.881 kW  57.6 %

Sou et tep. ztrát (tep. výkon) Fi,HL 4.998 kW 100.0 %

Objem vytáp ných zón budovy V 371,6 m3

Plocha ohrani ujících konstrukcí A  311,9 m2

P evažující návrhová vnit ní teplota Tim 20,0 °C
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Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy

Požadavek: 

 max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N =  0,44 W/m2K

Výsledky výpo tu:

 pr m rný sou initel prostupu tepla U,em =  0,19 W/m2K

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

Klasifika ní t ída: A

Slovní popis: velmi úsporná

Klasifika ní ukazatel CI: 0,4

5.4  P ehled mísností

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

p./ .m. místnosti lota    plocha  vzduchu  ztráta      celk.             FiHL/(TiTe) 

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

 1/1011 KUCHYN       20.0       8.6    24.1    803     16.1%  22.95

 1/1012 JIDELNA      20.0     14.2    39.9       619     12.4% 17.68

 1/ 102 OBÝVACÍ POKOJ  20.0     20.9    58.2      593       11.9% 16.96

 1/ 103 PRACOVNA     20.0     11.3    31.6  352      7.0%  10.07

 1/ 104 TECHNICKÁ M  18.0      4.0    11.1 -18    -0.4%  -0.55

 1/ 105  WC SE SPRCH  24.0      4.7    13.0  542     10.8%  13.88

 1/ 106  ZÁDVE Í      18.0      7.1    19.7     29      0.6%   0.89

 2/ 201 CHODBA       20.0     10.8    24.9    231      4.6%   6.61

 2/ 202 ŠATNA        18.0      7.1    14.4      54       1.1%   1.63

 2/ 203 KOMORA       18.0      2.2     4.3     -23      -0.5%  -0.69

 2/ 204 KOUPELNA     24.0      8.2    18.2    649     13.0%  16.65

 2/ 205 POKOJ 1      20.0     14.9    34.7    299       6.0%   8.53

 2/ 206  POKOJ 2      20.0     11.7    27.4       308       6.2%   8.80

 2/ 207  LOŽNICE      20.0     18.4    44.2     559      11.2%  15.98

Sou et:     143.9    365.7     4998   100.0%   139.38
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5.5  Prvky otopné soustavy

5.5.1  Zdroj tepla

Pro vytáp ní byl vybrán plynový kondenza ní kotel. Jedná se o nást nný kotel GEMINOX

t ídy THRs 1-10 C o výkonovém rozsahu 0,9-9,5 kW. Plynový spot ebi  je skupiny C. Je držitelem

sv tového primátu v rozsahu modulace výkonu – 10-100%. Kotel je vybaven expanzní nádobou o

objemu 8 l a ob hovým erpadlem Grundfos UMP 15-70. Kotel je zapojen dle schématu výrobce

(výkres .  D.1.4.A04)

Kotel bude umíst n v technické místnosti v 1.NP. 

5.5.2  V trání

V trání technické místnosti respektive celého domu bude provád no okny. Vzhledem k typu

napojení  plynového  spot ebi e,  typu  C,  nebude pot eba  p ivád t  vzduch  do  prostoru  technické

místnosti. 

5.5.3  Odvod spalin, p ívod vzduchu

Odvod spalin od spot ebi e bude proveden pomocí systémového odkou ení sestávajícího z

koaxiálního potrubí 85/120. P ívod vzduchu je dopraven rovn ž pomocí tohoto potrubí, spot ebi  je

tímto p ímým napojením uzav ený a adí se mezi spot ebi e skupiny C. 

5.5.4  Komínové t leso

Pro  odvod  spalin  nebude  navržen  komínový systém.  Napojení  spot ebi e  je  typu  C 33.

Koaxiální odkou ení funguje na principu trubky v trubce, kdy vnit ní trubka slouží pro odvod spalin

a vn jší pro p ívod vzduchu. Tímto je vzduch k ho ení i mírn  oh íván, což dle výrobce p ispívá k

dobrému ho ení. Celková výška kou ovodu je 6,1 m, což vyhovuje tahu kotlového ventilátoru, který

je navržen na 10 m. V technické místnosti je potrubí obnaženo. Prostupuje skrz strop a dále p es

pokoj v 2.NP, kde je opat eno kufrem ze sádrovláknitých desek Fermacel. V takto vniklé instala ní

šacht  jsou vedeny i rozvody zdravotechniky. V prostoru krovu je potrubí rovn ž bez záklopu. P i

výstupu nad st echu je opat eno st ešní koncovkou, viz. ilustrace výrobce na následující stran . 
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5.5.5  Otopná soustava

5.5.5.a)  Typ soustavy

Je navržena teplovodní nízkoteplotní soustava 40/30 °C. Jedná se o systém nucený, pomocí

ob hového  erpadla.  V  objektu  je  navrženo  podlahové  vytáp ní  [24].  Dále  je  v  kritických

místnostech, tam, kde není možné  instalováno p ímotopné trubkové t leso.

5.5.5.b)  Vedení rozvod

P ípojka k rozd lova m bude provedena z m di o dimenzi 18x1,0 až 20x1,0. Tyto m d né

rozvody budou vedeny v  podlaze a nebudou tepeln  izolovány..  Stoupací  potrubí  bude vedeno

dutinou blok  KS-Quadro E a bude tepeln  izolováno návlekovou izolací v tlouš ce odpovídající

vyhlášce . 193/2007.

Potrubí podlahových okruh  bude provedeno z vrstvených trubek Alpex Therm XS 18x2,0.
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Potrubí je vedeno v systémové izola ní desce Ivar TH 30 P. 

5.5.5.c)  Materiál, montáž potrubí

Rozvody p ipojovacího potrubí budou m d né, spojovány pájením nebo lisováním. Rozvody

topných smy ek budou z vícevrstvého potrubí Alpex Therm XS, spojovány lisováním. Montáž musí

spl ovat všechny normové požadavky, mimo jiné požadavky dle []

5.5.5.d)  Dimenzování otopné soustavy

Otopná soustava byla dimenzována na základ  ztrát t ením a místními odpory. Maximální

tlaková ztráta v systému iní  9,82 kPa. Celkový návrh soustavy byl proveden pomocí softwaru

TechCON  6.2  ICS  spole nosti  Ivar,  který  je  voln  dostupný  na  webových  stránkách  této

spole nosti. Vyvážení soustavy je provedeno pomocí vyvažovacího ventilu STAD spole nosti TA

HYDRONICS. Jeden tento ventil je umíst n na rozd lova i v 1. NP a je nastaven na hodnosti 3, viz

p íloha . 7.

5.5.5.e)  Vypoušt ní, odvzdušn ní

Soustava  bude  napln na  pitvou  vodou  z  vodovodního  ádu.  Vypoušt ní  bude  zajišt no

pomoci  kulových  kohout  s  vypoušt ním umíst ných  ve  spodní  ásti  soustavy.  Dále  je  možno

vypustit  okruhy  pomocí  armatur  na  rozd lova ích.  Sou ástí  rozd lova e  je  rovn ž  samo inné

odvzdušn ní. Odvzduš ovací ventil je také instalován v kotli. 

5.5.5.f)  Ob hová erpadla

Sou ástí kotle je ob hové erpadlo Grundfos UMP 15-70. erpadlo je automaticky ízeno

systémem kotle, tím dochází k automatické regulaci otá ek. erpadlo vyhoví pot ebám soustavy,

viz. p íloha . 10

5.5.5.g)  Pojiš ovací a pojistná za ízení

Expanzní nádoba je sou ástí kotle a má objem 8 l. Vyhoví pot ebám soustavy. Výpo et je

proveden v p íloze . 9.

Pojistný ventil,  jež  je  sou ástí  kotle  je  navržen  na  p etlak  300  kPa  a  vyhoví  pot ebám

soustavy. Výpo et je proveden v p íloze . 11.
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5.5.6  Oh ev teplé vody

5.5.6.a)  Solární systém

Teplá voda je primárn  oh ívána pomocí solárního okruhu. Kolektorové pole na st eše RD je

tvo eno vakuovými trubicemi Thermomax HP 400/450 [12]. Celková plocha solárního kolektoru je

7,035 m² a je tvo ena 70 trubicemi. Je instalováno jedno kolektorové pole po 30 trubicích a dv  pole

po 20 trubicích zapojených do série. Tepelný zisk solárních kolektor  qk= 22,87 kW/den. Návrh

plochy solárního kolektoru je proveden v p íloze . 14.

Potrubí

Potrubí  sestává  z  nerezových  vlnovc  DN  20  opat ených  UV stabilní  tepelnou  izolací.

Celková délka potrubí se p edpokládá na16 m. 

Solární stanice

Solární erpadlová stanice je dvoustupa ková, opat ená tepeln izola ním pouzdrem. 

 Obsahuje tyto sou ásti:

1- pojistný ventil – 6 bar (600 kPa)

2- manometr

3- p ipojení expanzní nádoby

4- solární ob hové erpadlo

5- indikátor pr toku

6- regulátor pr toku

7- permanentní odvzduš ova

8- teplom r

Pojistná a pojiš ovací za ízení

Pojistný ventil je navržen na p etlak 600 kPa. 

Expanzní nádoba je navržena o objemu 18 l. 

Kolektory  ady  Kingspan  HP  obsahují  jedine né  bezpe nostní  za ízení.  V  jímce
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kondenzátoru je nainstalován omezova  teploty, který má dv  jmenovité teploty, 90 °C (HP400)

nebo 135  °C (HP450). Je-li aktivován, brání vstupu kondenzátu do tepelné trubice z  kondenzátoru,

což zabra uje nežádoucímu vedení energie z kolektor  systémem.

5.5.6.b)  Dopl kový zdroj – kondenza ní kotel

Pro doh ev i  úplný oh ev v zimních m sících je navržen kondenza ní kotel.  Jedná se o

nást nný kotel GEMINOX t ídy THRs 1-10 C o výkonovém rozsahu 0,9-9,5 kW. Pro oh ev vody je

pot eba  tepelného  výkonu  Pz=  0,953  kW.  Kotel  je  napojen  na  horní  vým ník  zásobníkového

oh íva e [12]. 

5.5.6.c)  Zásobník teplé vody 

Volen  o  objemu  300  l.   Jedná  se  o  typ  HT 300  ERMR.  Má  integrovány  dva  tepelné

vým níky.  Spodní okruh je  ur en k napojení solárního okruhu, horní  bude napojen na plynový

kondenza ní kotel, který bude spínat jen když požadovaný oh ev nepokryje solární soustava. Jedná

se p edevším o p echodová a zimní období. Dopl kov  lze instalovat elektrickou topnou patronu.

Zásobník bude umíst n v technické místnosti. 

5.5.7  Otopné plochy

5.5.7.a)  Popis

Otopnými  plochami  jsou  podlahy  jednotlivých  místností.  Celkový  výkon  podlahového

vytáp ní je 5,167 kW. Celková otopná plocha iní 92,14 m². Skladba t chto otopných ploch se liší

dle druhu konstrukce, na které jsou umíst na a dle místnosti typem povrchu. Spole né mají tyto

prvky, systémovou izola ní desku TH 30 P s ochrannou fólií a anhydritovou akumula ní desku tl.

60 mm. Podlahová krytina je r zná dle ú elu místnosti.  V 1. NP je pak pod systémovou izola ní

deskou ješt  vrstva expandovaného polystyrenu tl. 200 mm, jež tvo í tepelnou obálku budovy. 

Další  otopné plochy jsou otopné žeb íky  KORALUX Linear  Comfort  M KLTE 900/600.

Tyto  žeb íky  jsou  oh ívány  pomocí  elektrické  topné  patrony  napojenou  na  termostat.  Výkon

každého otopného žeb íku je 300 W a kryje zbylou tepelnou ztrátu, kterou nepokrylo podlahové

topení. Technický list el. žeb íku viz. p íloha . 16 [24].



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava

5.5.7.b)  Umíst ní

Podlahové vytáp ní je instalováno v místnostech, kde je tepelná ztráta vyšší než 50 W. To

znamená ve všech obytných místnostech, hygienických místnostech a na chodb  ve 2. NP. Místnosti

s nižší tepelnou ztrátou jsou napojeny na vratnou ást okruhu p ilehlé místnosti a je zde p ivád na

otopná voda s  nižší  teplotou než  je  teplota výstupu  z rozd lova e.  Jedná se o  místnost  .  201

chodba, jež je napojena na okruh pokoje ( . 206)  a  . 202 komora, napojena na okruh ložnice ( .

207). 

Koupelnové žeb íky jsou umíst ny v koupeln . 204 a v místnosti záchod se sprchovým

koutem . 105. Otopné žeb íky jsou umíst ny na zdi, viz. výkresová ást.  

5.5.8  Regulace systému

Pro  regulaci  systému a  jeho  efektivní  provoz  slouží  ídící  technika  spole nosti  Siemens.

Systém je ízen pomocí ekvitermní regulace,  tzn. jedno idlo umíst né na fasád  objektu snímá

venkovní  teplotu.  Na  základ  t chto  údaj ídící  jednotka  komunikuje  s  kotlem  a  dodává  do

systému pot ebnou teplotu topné vody. Druhé idlo teploty je umíst no v referen ní místnosti, v

obývacím pokoji. 

Základní ásti regula ního systému: ho áková automatika kotle LMS 14

venkovní idlo QAC34

Integrovaný ovládací panel AVS37.294

Prostorový p ístroj QAA75.611

Rozši ující clip-in modul AGU2.550

P i zapojování prvk  regula ní soustavy je nutno postupovat dle pokynu výrobce. 

Prvky regulace jsou propojeny kabelovým vedením. 

5.5.9  Provozní zkoušky

Instalace podlahového vytáp ní bude provedena specializovanou firmou. Bude postupováno

dle pokyn  a  norem výrobce.  Podlahové vytáp ní  musí  být  odzkoušeno  ješt  p ed provedením

zálivky.  Bude  provedena  kontrola  vizuální  a  zkouška  t snosti.  Zkouška  t snosti  spo ívá  v

natlakování soustavy na nejvyšší dovolený p etlak, tj. otevírací p etlak pojistného ventilu 300 kPa.

B hem  24  hodin  by  nem lo  dojít  k  výraznému  poklesu  tlaku.  Minimální  pokles  je  zp soben

dotvarováním soustavy. Po t chto zkouškách je provedena zálivka a vytvrdnutí. Voda v systému je

ponechána.  Po  ztuhnutí,  asi  za  21  dní,  je  nutno  podlahovou  desku  podrobit  topné  zkoušce.
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Podlahová  deska  je  postupn ,  v  denních  intervalech  natáp na.  O  provedení  topné  zkoušky  je

proveden zápis. Topnou zkoušku vykoná pov ená proškolená osoba za dozoru investora. B hem

topné zkoušky bude provedeno vyregulování systému.
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6  Záv r
„Vývoj a výroba kondenza ní techniky, od samého po átku zam ené pouze na ta nejlepší

ešení,  p ivedly  výrobky  na excelentní  technickou  úrove .  Sou asným  trendem  již  nejsou  jen

samotné technologie, ale špi kové technologie bezpodmíne n  respektující naše životní prost edí.“ 

T mito  slovy zhodnotil  eský dovozce  sou asný stav  ve  sv t  kondenza ní  techniky.  Já

myslím, že když tohle ešení vezmeme globáln  a z každého materiálu i technologie vyt žíme jen

to nejlepší, dostaneme funk ní a velice hospodárný koncept obytné jednotky, který se stane velice

komfortním. 

 Akumula ní podlahová deska a prakticky celý nosný systém z t žkých vápenopískových

cihel  je  postaven  na  principu  akumula ního  jádra,  které  má  vliv  na  udržení  optimálního

mikroklimatu, díky tomuto faktu bude pobývání v interiéru budovy p íjemn jší v pr b hu celého

roku. Podobnou úlohu eší tepelná d evitá izolace v podkroví, jejíž primárním úkolem je sice bránit

v úniku tepla, ale zárove  díky své vysoké tepelné kapacit  je schopna 3x ú inn ji odolávat letnímu

horku oproti b žným minerálním izolant m. Z mého pohledu je t eba brát samotný návrh stavby

vážn  a klást d raz na kvalitu provedení detail . Díky tomuto d raznému ešení vznikl koncept

budovy s  minimálními  nároky na  pot ebu  tepelné  energie  a  já  v ím,  že tento  trend  bude mít

stoupající tendenci. Projekt byl koncipován ekologickým sm rem již od samého po átku, kdy byla

zvolena jeho orientace ke sv tovým stranám. Z tohoto návrhu t ží instalovaný solární systém, jež

oh ívá  teplou  vodu.  Pro  maximální  tepelnou  pohodu  bylo  navrženo  podlahové  vytáp ní  jehož

rozložení teplot po výšce místnosti se nejvíce p ibližuje optimálnímu. Další z p edností je, že jeho

teplosm nná  plocha  nezabírá  volné  místo,  tak  jako  je  to  u  konven ních  otopných  t les.  Další

p edností je nízký teplotní spád a tím návrh nízkoteplotního zdroje. 

Projekt  si  bral  za  cíl  použít  od  každého  materiálového  i  technologického ešení  jen  to

nejlepší  a  vyt žit  z  n j  maximum.  Pokud  bude  tato  podmínka  spln na,  dosáhne  se  nejen

ekonomického, ale také ekologického zhodnocení stavby. 

Tohle by m la být v dnešní dob  priorita íslo jedna...
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8  Použitý software
LibreOffice Writer 

Popis použití: Textový editor

LibreOffice Calc 

Popis použití: Tabulkový editor

TechCON 6.21 ICS IVARCS 

Popis použití: Výpo et podlahového vytáp ní dle SN EN 1264, specifikace

Tepelná technika, Teplo 2011 Svoboda software

Popis použití: Výpo et tepeln  technických vlastností konstrukcí a jejich posouzení podle SN EN

ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540

Tepelná technika, Zráty2011 Svoboda software

Popis použití: Výpo et tepelných ztrát dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540

AutoCAD 2012

Popis použití: Tvorba výkresové dokumentace
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9  Seznam p íloh

1. Výpo et schodišt

2. Základní tepeln  technické posouzení konstrukcí

3. Vyhodnocení konstrukcí podle kritérií SN 730540-2 (2011)

4. Výpo et tepelných ztrát místností

5. Energetický štítek obálky budovy

6. Návrh podlahového vytáp ní

7. Vyregulování soustavy

8. Zdroj tepla

9. Expanzní nádoba

10. erpadlo

11. Pojistný ventil

12. Návrh izolace potrubí

13. Odvod spalin

14. Návrh plochy solárního kolektoru

15. Návrh komponent  solárního systému

16. Elektrické topné žeb íky

17. Výpln  otvor  – Slavona Progression

18. Pot eba tepla pro VTP a oh ev TV

19. Konzulta ní deník

20. Výkresová dokumentace

C.01 Koordina ní situace 1:200

D.1.1.01 P DORYS ZÁKLAD  1:50

D.1.1.02 P DORYS 1.NP 1:50

D.1.1.03 P DORYS 2.NP 1:50

D.1.1.04 EZ A-A' 1:50

D.1.1.05 STROP NAD 1.NP 1:50



Pod kování 

D kuji svému vedoucímu bakalá ské práce Ing. Zde ku Galdovi, Ph.D. a své 

konzultantce bakalá ské práce Ing. Ev  Rykalové za cenné rady, pevné nervy a trp livost, 

které mi b hem jejího vypracování v novali. 
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