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ANOTACE 

 

Vypracoval:   Bc. Michal Jurásek 

Téma:    Rekonstrukce městského úřadu  

Ve své diplomové práci jsem se zabýval rekonstrukcí původního stavu objektu 

městského úřadu z roku 1938 – a to jak z hlediska stavebně technologického, tak z hlediska 

vytápění a úspory energie. Komplexní výkresová dokumentace byla tvořena na základě 

provedených měření, původní dokumentace a konzultací přímo v objektu. V rámci 

rekonstrukce jsem se věnoval zejména zateplení obálky budovy, výměně prosklených ploch a 

dveří, dispoziční změně sociálních místností a v neposlední řadě také toaletou a výtahem s 

využitím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Hlavní část mé práce se ale zabývá primárně vytápěním, které jsem zpracoval ve dvou 

odlišných variantách. První varianta je zaměřena na návrh tradičních deskových otopných 

těles se zdrojem tepla v podobě plynového kondenzačního kotle s teplotním spádem 75/65 0C, 

sekundární varianta je řešena jako nízkoteplotní s teplotním spádem 40/30 
0
C, ve které je 

teplo zprostředkováno plošným podlahovým systémem Rehau s napojením na tepelné 

čerpadlo země-voda. 

 Výsledkem mé práce je komplexní návrh vytápění s následnou komparací obou 

variant z hlediska spotřeby energie a finanční návratnosti. 

  

 

SUMMARY  

 

In my dissertation I have  occupied myself with reconstruction of the original 

condition of the object of the municipality from 1938 – and both from constructional 

technological standpoint and from standpoint of heating and power saving. Complex design 

documentation was modeled on the basis of performed measurement, original documentation 

and consultation in the examined object. Within the reconstruction I devoted especially to the 

thermal insulation of the building shell, exchange of glass surface and doors, layout of 

sanitary facilities and also toilet and elevator for physically handicapped. 

 

 

 



 

 

 

The main part of my work deals primarily with heating which I have proposed in two 

different variations. First variation is focused on design of traditional panel heating units with 

the source of heat in the form of gas condensing boiler with the temperature drop 75/65 

degrees Celsius, secondary variant is solved as a low-heat with temperature drop 40/30 

degrees Celsius in which the heat is mediated by planar floor system Rehau with connection 

to heating pump ground-water. 

The result of my work is complex design of heating with the following comparison of 

both options from standpoint of energy consumption and financial return. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

p. č. – parcela číslo  

Sb. – sbírka (například nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) 

m
2
 – metr čtvereční 

%  - procenta 

C x/x – pevnost betonu v tlaku (například C 16/20) 

NP – nadzemní podlaží 

m. n. m. – metrů nad mořem 

SO – stavební objekt 

Kč – korun českých 

mm – milimetr 

m – metr 

W/m
2
.K – jednotka součinitele prostupu tepla 

ŽB – železobeton 

Ø – průměr 

č. – číslo 

˚C – stupeň celsia 

kW – kilowatt 

l – litr 

ČSN – česká státní norma 

Qh – roční potřeba tepla na vytápění 

NTL – nízkotlaká domovní přípojka 

NN – nízké napětí 

Vc – požadovaný objem expanzní nádoby  
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Rekonstrukce městského úřadu 

1. ÚVOD 

Předmětem mé diplomové práce je návrh stavební rekonstrukce dané administrativní 

budovy – zde jsem se zaměřil zejména na tepelně-izolační korekce obálky budovy a projekční 

řešení vytápění. 

Samotná budova se skládá ze dvou konstrukčně odlišných částí, jelikož součástí budovy 

je přístavba z 60. let minulého století. Starší část (rok dokončení stavby 1938) má jako nosný 

prvek železobetonový monolitický skelet, jehož výplňové zdivo je tvořeno z plných cihel 

pálených. Nosnými prvky přístavby je nosné zdivo taktéž z cihel plných pálených. Obě části 

jsou navrženy tak, aby tvořili jeden komplexní celek. 

Po projekčně provedených změnách stavební části objektu je řešeno teplovodní 

vytápění ve dvou navržených variantách: jednak v podobě deskových otopných těles 

s napojením na plynový kondenzační kotel jako zdroj tepla (varianta A), jednak plošného 

podlahového vytápění, pro které zprostředkovává teplo tepelné čerpadlo země-voda (varianta 

B). Jedná se o zpracování dvou odlišných možností vytápění, rozdíly mezi oběma variantami 

v rámci teplotního spádu jsou markantní. 

Cílem mé práce je tedy úspora energie pro daný objekt pomocí použití spolehlivých 

tepelně-izolačních materiálů, návrh vytápění ve dvou variantách a celkové zhodnocení a 

komparace obou navrhovaných alternativ.  
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Rekonstrukce městského úřadu 

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1. Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě   

Název stavby:  Městský úřad 

Místo stavby:  Masarykovo náměstí, č. p. 136, Uherský Brod 

Kraj:   Zlínský 

Katastrální území: Uherský Brod, 772984 

Číslo parcely:  12 

Vlastník parcely: město Uherský Brod 

Stavební úřad:  Uherský brod 

Charakter stavby: administrativní budova 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Investor:  město Uherský Brod, Masaryk. nám. 100, 688 01            

Stupeň PD:  Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Provozovatel stavby: město Uherský Brod 

    

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:  Bc. Michal Jurásek, VŠB-TUO 

Adresa :  Primátora Hájka 2070, Uherský Brod, 688 01 

    

A.2. Seznam vstupních podkladů  

- Původní projektová dokumentace z roku 1938 

- Projektantem zaměřený stávající stav 

- Stavebně-historický průzkum objektu 

A.3. Údaje o území  

A.3.1. Rozsah řešeného území 

Změna dokončené stavby. 
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Rekonstrukce městského úřadu 

A.3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Jedná se o stavbu Městského úřadu ve městě Uherský Brod se sídlem 

Katastrálního úřadu, Úřadu územního plánování a Stavebního úřadu. Objekt je 

součástí řadové zástavby Masarykova náměstí. 

 

A.3.3. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Stavba se vyskytuje v památkové zóně Uherský Brod, ale konkrétní objekt není 

dle zákona kulturní památkou. 

 

A.3.4. Údaje o odtokových poměrech 

 

Dešťová voda je z objektu odváděna pomocí dešťové kanalizace do stokové 

sítě, případně vsakována půdou za objektem. Odpadní kanalizace je sváděna z objektu 

do odpadní stoky a dále vedena do městské čističky odpadních vod. 

 

A.3.5. Údaje o souladu s územně-plánovací dokumentací, s cíly a úkoly 

územního plánování 

 

Jelikož je investorem město Uherský Brod, pod který spadá Úřad územního 

plánování, shoduje se stavba se všemi cíly a úkoly územního plánování. 

 

A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 

Obecné požadavky na využití území jsou splněny. 

 

A.3.7. Údaje o splnění požadavků na dotčený orgán  

 

Komplexní údaje budou zpracovány a doloženy do projektové dokumentace po 

vyjádření dotčených orgánů. 
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Rekonstrukce městského úřadu 

A.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V projektu se nevyskytují žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

A.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Investice se týkají pouze objektu Městského úřadu. 

 

A.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

 

Jedná se především o sousední parcely zastavěného území, které můžou být 

dotčeny při provádění staveb – jedná se o parcely č. 125, 128 a 162/4. 

 

A.4. Údaje o stavbě 

 

A.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

 

A.4.2. Účel užívání stavby 

 

Stavba je využívána pro účely Městského úřadu. V objektu sídlí Katastrální 

úřad, Úřad územního plánování a Stavební úřad. Jedná se tedy o administrativní 

budovu pro účely města. 

 

A.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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Rekonstrukce městského úřadu 

A.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

 

Stavba není dle zákona vedena jako kulturní památka 

 

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

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba ve stávajícím stavu nevyhovuje technickým požadavkům zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Schodiště do objektu nejsou vybavena rampou nebo 

zařízením pro bezbariérové užívání. Uvnitř (objektu) chybí záchod pro handicapované 

a výtah ve stávajícím stavu nevyhovuje minimálním požadavkům na jejich přepravu.  

V rámci rekonstrukce bude nástupní schodiště do budovy vybaveno elektrickou 

schodišťovou plošinou Garaventalift X3. V 1.NP a 2.NP je projektována bezbariérová 

toaleta s umyvadlem a v neposlední řade byla rozšířena výtahová šachta a nainstalován 

výtah OLJ 630 pro komfortní pohyb mezi podlažími. 

 

A.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

 

Komplexní údaje budou zpracovány a doloženy do projektové dokumentace po 

vyjádření dotčených orgánů. 

 

A.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V projektu se nevyskytují žádné výjimky a úlevová řešení. 
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Rekonstrukce městského úřadu 

A.4.8. Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů a pracovníků) 

 

Zastavěná plocha: 608,68 m2
 

Obestavěný prostor: 5 620,78 m
3
 

Užitná plocha: 1 781,79 m
2
 

Počet uživatelů: 60 

Počet pracovníků: 20 

 

A.4.9. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médii a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 

emisí, třída energetické náročnosti budov) 

 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: sníží se spotřeba zemního plynu   

          (snížení energetické náročnosti budovy). 

Hospodaření s dešťovou vodou: zůstává stávající 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: zůstává stávající 

Třída energetické náročnosti budov: po rekonstrukci – B (velmi úsporná) 

 

A.4.10. Základní předpoklady výstavby                

(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 

Zahájení stavby dle předpokladů: 5. 4. 2017 

Konec stavby dle předpokladů: 2. 2. 2018 

 

A.4.11. Orientační náklady stavby 

 

Odhadovaná částka rekonstrukce: 4 800 000 Kč 
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Rekonstrukce městského úřadu 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek se nachází na mírně svahovitém terénu. Ze severní strany 

pozemku přilehá k pěší komunikaci a dále k silnici. Staveniště se nachází v centru 

města na Masarykově náměstí – z toho důvodu bude muset být uzavřena část pěší 

komunikace před objektem a odkloněna na druhou stranu silniční komunikace. 

Z jižní strany staveniště je travnatá plocha s přístupem na silniční komunikaci, 

který možné využít pro přístup na staveniště z ulice  Pecháčkova. 

 

B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů      

(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně-historický 

průzkum atd.) 

 

Na zkoumaném objektu byl proveden stavebně-historický průzkum, jehož 

závěrem bylo: „Byť byla druhá polovina 20. století k této budově nemilosrdná, není 

její hodnota úplně pošlapaná a částečná rehabilitace i při současném náročném 

vytížení je možná. Podle dobové fotografie lze rekonstruovat a obnovit zejména výraz 

do náměstí a při kvalitně zpracovaném architektonickém záměru, vycházejícím z 

původní dokumentace, docílit při stávajícím využití návratu k původnímu vzhledu haly. 

I přes provedené degradující zásahy je budova bývalé Spořitelny jednou z mála 

kvalitních funkcionalistických staveb ve městě. Na základě poznání celého objektu a 

jeho hodnot, byť potlačených, se domnívám, že případné prohlášení za kulturní 

památku je adekvátním ohodnocením kvalit stavby.“1
     

 

Hladina podzemní vody není na takové úrovni, že by ohrožovala nebo 

omezovala chod staveniště a celkový průběh stavby. 

                                                 

 

 

1
 Martin Číhalík, Stavebněhistorický průzkum objektu Masarykova náměstí č. 136 v Uherském Brodě 
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Rekonstrukce městského úřadu 

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Přes pozemek nevedou žádné inženýrské sítě, pouze přípojky, jelikož se zemní 

práce v projektu nevyskytují, není nutné dělat případná opatření.  

V čase zpracovávání projektové dokumentace nejsou známa žádná ochranná a 

bezpečnostní pásma. 

 

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

 

Objekt se nevyskytuje v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

Stavba bude probíhat pouze na pozemku rekonstruovaného objektu, pouze 

s výjimkou zateplení jeho severní strany, kde bude třeba uzavřít pěší komunikaci 

vzhledem k bezpečnosti veřejnosti. 

Staveniště bude z jižní strany oploceno a zabezpečeno před vnějšími vlivy. 

Stavební práce budou probíhat v hodinách, kdy nebude rušen noční klid. Stavba 

nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 

 

B.1.6. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 

Projekt se nevztahuje na požadavky asanace, demolice a kácení dřevin. 

 

B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

K projektu se tyto požadavky nevztahují. 
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Rekonstrukce městského úřadu 

B.1.8. Územně technické podmínky 

 

Napojení na staveniště je možné z jižní strany z ulice Pecháčkova, pro dopravu 

materiálu a jiných náležitostí. 

 

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Věcné a časové vazby nebudou nutné, jelikož jednotlivá kancelářská pracoviště 

budou přemístěna do náhradních prostor. Podmíněné, vyvolané a související investice 

nejsou v době zpracování projekčních podkladů známy. 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Stávající objekt je využíván pro účely města jako Městský úřad a po 

rekonstrukci tak bude využíván i nadále. Navržené změny se týkají zejména snížení 

energetické náročnosti objektu. 

Dispoziční změny jsou v poměru k celému objektu minimální, chod 

jednotlivých úřadů se prakticky přeruší, dále bude pokračovat jako před rekonstrukcí. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

B.2.2.1 Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 

Urbanistická regulace není nutná, jelikož se změny týkají pouze stávajícího objektu 
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Rekonstrukce městského úřadu 

B.2.2.2 Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a 

  tvarové řešení 

 

Z architektonického hlediska je snaha zachovat objekt co nejautentičtější, 

jelikož požadavek ze strany investora je co nejvíce se přiblížit původnímu vzhledu, to 

znamená, že budou voleny materiály s podobnými tóny barev 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Provozní řešení se nebude lišit od funkce stávající budovy, bude sloužit i 

nadále potřebám Městského úřadu. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba ve stávajícím stavu nevyhovuje technickým požadavkům zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Schodiště do objektu nejsou vybavena rampou nebo 

zařízením pro bezbariérové užívání. Uvnitř (objektu) chybí záchod pro handicapované 

a výtah ve stávajícím stavu nevyhovuje minimálním požadavkům na jejich přepravu.  

V rámci rekonstrukce bude nástupní schodiště do budovy vybaveno elektrickou 

schodišťovou plošinou Garaventalift X3. V 1.NP a 2.NP je projektována bezbariérová 

toaleta s umyvadlem a v neposlední řade byla rozšířena výtahová šachta a nainstalován 

výtah OLJ 630 pro komfortní pohyb mezi podlažími. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala komplexní podmínky pro bezpečnost 

zaměstnanců a veřejnosti. 
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Rekonstrukce městského úřadu 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím, které je nevytápěné, 

nepřístupné veřejnosti, slouží zejména ke skladování a archivování, a třemi 

nadzemními podlažími, které jsou využívány pro potřeby Městského úřadu. 

Objekt se skládá ze dvou konstrukčně odlišných částí, jelikož součástí budovy 

je přístavba z 60. let minulého století. Starší část (rok dokončení stavby 1938), má 

jako nosný prvek železobetonový monolitický skelet, který se skládá ze sloupů a 

průvlaků. Strop je tvořen monolitickými betonovými deskami a výplňové zdivo je 

tvořeno z plných cihel pálených.  

Nosnými prvky přístavby je zdivo z cihel plných pálených. Konstrukce stropu je 

tvořena ocelovými nosníky IPE 200 a vložkami Hurdis. Obě části jsou navrženy tak, 

aby tvořili jeden komplexní celek. 

Dané konstrukce budou dále zachovány, jelikož se jedná o rekonstrukci 

nenosných částí objektu. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Z celého objektu bude demontováno stávající vytápění a bude nahrazeno 

jednou ze dvou variant (viz technická zpráva vytápění) – podle rozhodnutí a potřeb 

investora. 

Další z technických prvků, který bude zakomponován do objektu, je výtah OLJ 

630. Jedná se o hydraulické zařízení bez strojovny. Rozměry jeho přepravní kabiny 

jsou 1,4 x 1,1 m a jeho nosnost činí 630 Kg. 

V rámci rekonstrukce bude nástupní schodiště do budovy vybaveno elektrickou 

schodišťovou plošinou Garaventalift X3, její rozměry jsou 800 x 1 250 mm s nosností 

250 Kg. 
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B.2.8. Požární bezpečnostní řešení 

 

Požárně-bezpečnostní řešení je řešeno v technické zprávě požární bezpečnosti 

(není předmětem této diplomové práce). 

 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 

Projekt je navržen tak, aby komplexní obalové konstrukce splňovaly 

doporučené požadavky na součinitele prostupu tepla. Součástí projektu je průkaz o 

energetické náročnosti objektu, který s ohledem na zavedená opatření (viz Technická 

zpráva vytápění) přiřadil klasifikaci B (velmi úsporná). 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní           

a komunální prostředí 

 

- Větrání v objektu je řešeno jako přirozené pomocí oken. V místnostech bez 

oken bude větrání řešeno do chodby pomocí ventilátorů. Záchod bude 

odvětráván do chodby pomocí mřížek osazených ve dveřích.  

- Vytápění a možnost výběru mezi dvěma variantami je detailně popsáno 

v Technické zprávě vytápění. 

- Osvětlení bude nainstalováno v podhledech, které jsou součástí rekonstrukce 

(podrobněji v technické zprávě, která není předmětem této diplomové práce). 

- Rozvod pitné vody bude napojen na stávající stoupací vedení vodovodu. 

- Kanalizace je řešena jako oddílná, to znamená, že dešťová voda je svedena do 

dešťové stoky a odpadní potrubí ústí v odpadní stoce. 

(Jak odpadní, tak vodovodní přípojky zůstávají neměnné.) 

- Komunální odpad je vynášen do stávajících kontejnerů to znamená, že zůstává 

neměnný. 

- Nežádoucí vlivy (jako je hluk a vibrace) nemají vliv na okolí, především z toho 

důvodu, že je využíván v denních hodinách. 
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B.2.11. Ochrana stavby před negativními vlivy účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

V objektu bylo provedeno měření, které neprokázalo radonovou aktivitu, bude 

tedy ponechána stávající hydroizolace z oxidovaného asfaltu typu R.  

 

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

 

Je řešena pomocí elektroinstalačního řešení.  

 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

 

V objektu se nevytváří účinky pro technickou seizmicitu. 

 

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

 

Je řešena pomocí obálky budovy. 

 

B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

 

Objekt se nevyskytuje v lokalitě s rizikem povodní.  

 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Objekt je napojen na stávající elektrickou, plynovou, kanalizační a vodovodní 

přípojku do veřejné sítě. Tento stav zůstane neměnný i po rekonstrukci. 
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

B.4.1. Popis dopravního řešení 

 

K objektu vedou dvě dopravní komunikace: jedna ze severní strany objektu 

podél Masarykova náměstí, druhá ze strany jižní z ulice Pecháčkova, která ústí na 

účelovou komunikaci k travnaté ploše. 

 

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, není tedy potřebné budovat 

nový příjezd k objektu. 

 

B.4.3. Parkování 

 

Stávající parkování je ponecháno – vyhrazené parkovací plochy u dopravní 

komunikace ze severní strany objektu, také možné využití parkoviště, které je 

vzdáleno 200 m od objektu. 

 

B.4.4. Pěší a cyklistické stezky  

 

Stávající pěší komunikace je vedena přímo před severní stranou objektu. 

Cyklistické stezky se v okolí objektu nevyskytují 

 

B.5. ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV A VEGETACE 

 

Terénní úpravy ani vegetace nejsou v projektu navrhovány. 
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B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

 

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

 

V případě realizace varianty A jsou spaliny od kondenzačního kotle odváděny 

komínovým průduchem na střechu a vypouštěny do ovzduší, výrobce kotle deklaruje 

nízkou emisní třídu NOx5. 

Hluk může být produkován pouze návštěvníky a zaměstnanci městského úřadu 

v denních hodinách, jelikož se budova nevyskytuje v bytové zástavbě, není to 

posuzováno jako negativní účinek. 

Dešťová voda je sváděna do veřejné dešťové stoky a splaškové vody jsou 

sváděny do veřejné odpadní stoky. 

V souvislosti s objektem nebude půda nijak znečištěna, jelikož nedochází 

k žádnému výrobnímu ani jinému procesu, který by to mohl zapříčinit. 

 

B.6.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 

Při výstavbě nebude narušena fauna a flora dané lokality. 

 

B.6.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

 

Stavba nemá vliv na chráněná území NATURA 2000. 

 

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

stanoviska EIA 

 

Nebylo nutné zjišťovací řízení nebo stanoviska EIA. 
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B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 

V dané lokalitě nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Stavba ani pozemek objektu nebudou nijak nebezpečné pro obyvatelstvo. 

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zjištění 

 

Potřeby a spotřeby médií nejsou součástí projektové dokumentace, jelikož to 

není předmětem této diplomové práce. 

 

B.8.2. Odvodnění staveniště 

 

V průběhu stavby nebudou konány procesy, které by výrazně ovlivňovali její 

okolí, takže je odvodnění řešeno stávajícím způsobem. 

 

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Doprava je řešena z přilehlé komunikace od ulice Pecháčkova z jižní strany objektu. 
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B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavba bude probíhat pouze na pozemku rekonstruovaného objektu, s výjimkou 

zateplení jeho severní strany, zde bude třeba uzavřít pěší komunikaci vzhledem k 

bezpečnosti veřejnosti. 

Staveniště bude z jižní strany oploceno a zabezpečeno před vnějšími vlivy. 

Stavební práce budou probíhat v hodinách, kdy nebude rušen noční klid.  

 

B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 

Okolí staveniště je zabezpečeno pomocí oplocení, prováděcí práce a skladování 

materiálu nebude probíhat mimo staveniště. V projektu nejsou řešeny asanace, 

demolice ani kácení dřevin. 

 

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště 

 

Zábory budou probíhat vždy 3 m od severní i jižní strany objektu. Z tohoto 

důvodu bude uzavřena pěší komunikace před Městským úřadem a přesměrována na 

protější komunikaci. 

 

B.8.7. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

 

Nejvíce odpadů bude z demolice příček, stropu a základů, to znamená stavební 

suť, která bude přepravována v kontejnerech na skládku. 

Mezi další odpady patří kartony, odřezky polystyrenu a obaly od stavebních 

materiálů. Všechny tyto zmíněné odpady budou likvidovány specializovanou firmou 

s osvědčením na likvidaci daného druhu odpadů. 
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B.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo odvoz zeminy 

 

Malé množství zeminy bude vykopáno po demolici základu, bude však 

odvezena na skládku, jelikož zemina není pro účely stavby potřebná. 

 

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Během výstavby nesmí dojít k poškození okolní zeleně ani jinému znečištění 

životního prostředí. V tomto ohledu se musí používat jen stroje a zařízení v technicky 

schopném stavu, bez úniku kapalin a dalších chemikálií.  

Spalitelný materiál nesmí být likvidován na staveništi, ale na specializovaných 

pracovištích. 

 

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

 

Při práci na staveništi a během celého průběhu výstavby musí být dodrženy 

nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, dále nařízení vlády č.362/2005Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

B.8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

V projektu nejsou zahrnuty žádné dotčené stavby, s úpravami se tedy nepočítá. 

 

B.8.12. Zásady pro dopravně-inženýrská opatření 

 

V průběhu komplexní rekonstrukce bude u výjezdu z účelové komunikace stavby 

umístěno dopravní značení. 
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B.8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Jelikož v průběhu výstavby bude provoz přemístěn do náhradních prostor, nebude 

potřeba stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 

 

B.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Zahájení stavby dle předpokladů: 5. 4. 2015 

Konec stavby dle předpokladů: 2. 2. 2016 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

C.1. Situační výkres širších vztahů 

 

Není předmětem této diplomové práce. 

 

C.2. Celkový situační výkres stavby 

 

Není předmětem této diplomové práce. 

 

C.3. Koordinační situace 

 

Viz výkres č. 1 – Koordinační situace. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

D.1.1.1 Účel objektu, funkční údaje a kapacitní údaje 

 

Stávající objekt slouží pro účely města jako Městský úřad a bude sloužit dále i po 

rekonstrukci. V objektu sídlí Stavební úřad, Úřad územního plánování a Katastrální úřad. 

Stavba byla otevřena v roce 1938 (dále starší část) a k ní dostavena přístavba (dále 

přístavba) v šedesátých letech minulého století. V objektu pracuje asi 20 zaměstnanců a 

úřad v průměru navštíví 60 osob denně. 

 

D.1.1.2 Materiálové a dispoziční řešení 

 

Budova Městského úřadu je umístěna do jižní strany Masarykova náměstí 

v Uherském Brodě. Od východní části náměstí se jedná o čtvrtý dům v pořadí. Budova má 

směrem do náměstí tři a směrem do dvora čtyři podlaží. 

Základní půdorys starší části je obdélníkový (21,6 m x 19,85 m) s delší stranou 

směrem do hloubky pozemku, ve 2.NP ustupuje směrem doprostřed objektu. Po stranách 

zůstanou dvě křídla, nyní půdorys připomíná písmeno U. Uprostřed v  okrajové části 

směrem do dvora je zapuštěna prosklená konstrukce s železnými nosnými prvky, ve které 

se nachází nevytápěná místnost (v létě pro relaxační účely). Půdorys 3.NP je zkrácen na 

křídelních stranách ještě asi o třetinu délky. Podzemní podlaží slouží jako archiv a sklad a 

nepatří mezi vytápěné části objektu. 1.NP jsou umístěny kanceláře, které jsou rozmístěny 

okolo vrátnice ve vstupní hale. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží výhradně pro 

administrativní potřeby. Ve starší části se nachází dva schodišťové prostory – hlavní a 

jedno vedlejší schodiště. Střecha je plochá s krytinou ve formě asfaltových pásů. 
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Přístavba má také obdélníkový tvar (8,95 m x 18,25 m) a je napojena na starší část 

ze západní strany. Tahle část má také čtyři podlaží ve stejných výškách jako starší část. 

Dispozice všech podlaží je téměř totožná, v přístavbě se nachází komplexní sociální 

zařízení a jsou propojena hlavní schodištěm. Střecha je sedlová – s plechové krytiny, 

lomená různými spády. Fasáda celé budovy je obložena bílým keramickým obkladem. 

 

 

V rámci rekonstrukce je řešeno zateplení obvodového zdiva – keramický obklad bude 

vizuálně téměř totožný – včetně výměny oken s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi se 

zachováním původního tvaru a velikosti. Dále budou nahrazeny železné prvky, jako je 

zábradlí balkonu, stávající vlajkové stožáry budou nahrazeny stožáry nerezovými. 

 

D.1.1.3 Bezbariérové využití stavby 

 

Stavba ve stávajícím stavu nevyhovuje technickým požadavkům, které zabezpečují 

bezbariérové užívání staveb. Schodiště do budovy nejsou vybavena rampou nebo 

zařízením pro bezbariérové užívání. Uvnitř objektu není záchod pro handicapované a 

výtah ve stávajícím stavu nevyhovuje minimálním požadavkům na jejich přepravu.  

V rámci rekonstrukce bude nástupní schodiště do budovy vybaveno elektrickou 

schodišťovou plošinou Garaventalift X3 s půdorysnými rozměry 800 x 1 250 mm 

a nosností 250 Kg. V 1.NP a 2.NP je projektována bezbariérová toaleta s umyvadlem, 

v neposlední řade došlo k rozšíření výtahové šachty a nainstalování výtahu OLJ 630 

s půdorysnými rozměry 1 100 x 1 400 mm pro komfortní pohyb mezi podlažími. 

 

D.1.1.4 Technologie výroby 

 

Žádná technologie výroby se v objektu neprovozuje, budova slouží výhradně pro 

účely Městského úřadu. 
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D.1.1.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Rekonstrukce stavby je projektována tak, aby byly dodrženy komplexní 

bezpečnostní podmínky. 

 

D.1.1.6 Osvětlení, oslunění a akustika 

 

Není předmětem této diplomové práce. 

 

 

 

D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení  

 

D.1.2.1 Zemní práce 

 

V rámci rekonstrukce nejsou zemní práce navrhovány. 

 

D.1.2.2 Základové konstrukce 

 

Jelikož jsou jednotlivé části řešeny různými konstrukčními systémy, mají i různé 

druhy základů. Ve starší části, která má jako nosný prvek sloupy s průvlaky to jsou 

základové patky v kombinaci se základovými pásy tvořenými železobetonem C20/25 

XC1.V přístavbě jsou základy řešeny pomocí základových pasů. Základová spára patek, 

která se nachází v nezámrzné hloubce, se liší dle mírného svahu výšky. Na severní straně 

objektu je to -3,02 m pod úrovní terénu a na jižní straně je to -1,81 m pod úrovní terénu. 

Půdorysná plocha základových patek se liší dle velikostí sloupů (viz výkres č. 3), ale 

jejich výška je shodná – a to 900 mm. 

Základové pásy mají stejný rozměr jak ve starší části, tak i v přístavbě. Jsou 

tvořeny železobetonem C20/25 XC1 s hloubkou založení od -2,92 m pod úrovní terénu až 

po -1,71 m pod úrovní terénu. Výška pásů je 800 mm a šířka se liší dle tloušťky zdiva 

(viz. Výkres č. 2, 8). 
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Železobetonová deska z betonu C20/25 XC 1, která spočívá na základových 

patkách a pásech, má tloušťku 150 mm. Pod deskou je hutněný štěrkopískový podsyp 

tloušťky 100 mm. 

Součástí rekonstrukce bude rozšíření (vybourání) železobetonové vany (beton 

C20/25 XC1) pro výtahovou šachtu z důvodu instalace většího výtahu OLJ 630. Rozměry 

stávajícího stavu jsou 1500 mm (výška) a 1450 x 1350 mm (půdorysné rozměry) 

s tloušťkou 200 mm, hloubka založení je -1,60 m pod úrovní terénu. Celkové rozšíření 

bude 670 mm na severní stranně a 725 mm na východní stranně železobetonové vany. 

Tloušťka zůstane zachována, tedy 200 mm. 

 

D.1.2.3 Svislé nosné konstrukce 

 

Svislými nosnými konstrukcemi ve starší části jsou zde sloupy, které tvoří systém 

společně s průvlaky. Sloupy jsou tvořeny z železobetonu C 20/25 XC1 a v objektu se 

vyskytují v šesti různých rozměrech (viz výkresy č. 3,4,5,6,9,10,11,12). 

U přístavby tvoří nosnou část obvodové zdivo tloušťky 400 mm, které je zděno na 

maltu. V rámci rekonstrukce bude toto zdivo ze severní a jižní strany zatepleno pomocí 

Isover EPS Greywall tloušťky 200 mm. 

 

D.1.2.4 Vodorovné konstrukce 

 

Vodorovnými konstrukcemi jsou zde stropy, které se vyskytují ve dvou variantách 

v rámci použitých systémů u starší části a přístavby. 

U starší části se jedná o železobetonový monolitický strop, jehož nosná část je 

tvořena sloupy a průvlaky. Jednotlivá rozpětí mezi průvlaky jsou vyplněna deskami 

z železobetonu  C20/25 XC1, rozměry jednotlivých desek jsou obsaženy ve výkresu 

stropu (č. 14), jedná se o jednosměrně vyztužené a oboustranně vetknuté desky. Tloušťka 

stropu je 300 mm. 

U přístavby je strop tvořen systémem Hurdis, který se skládá z nosné části, jedná 

se o ocelové prvky IPE 200 mezi které jsou vkládány keramické Hurdisky s rovnými čely 

o rozměrech 1 180 x 250 x 80 mm a 1 080 x 250 x 80 mm. Výplňovou vrstvou je zde 

lehčený beton, svrchní vrstvu tvoří železobeton C 20/25 XC1. Tloušťka stropu je 300 mm. 
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V rámci rekonstrukce bude vyříznuta část stropu v 1.NPa 2.NP vzhledem k 

rozšíření výtahové šachty (viz výkres č. 7). Před samotnou demolicí části stropu musí být 

strop podepřen vzhledem k hrozbě zřícení. 

 

D.1.2.5 Vodorovné konstrukce – průvlaky  

 

Společně se sloupy se jedná o nosné prvky starší části. Průvlaky jsou tvořeny 

z železobetonu C 20/25 XC1. Výztuž jednotlivých průvlaků musí být ověřena statickým 

výpočtem (není předmětem této diplomové práce). Jednotlivé průvlaky a jejich velikosti 

jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci (výkres č. 3,4,5,6,9,10,11,12). 

 

D.1.2.6 Vodorovné překlady 

 

V celém objektu jsou použity historické překlady z dob výstavby objektu. Jsou zde 

použity tři druhy překladů, které jsou použity dle velikosti a tloušťky otvorů. Jedná se o 

tyto překlady: 

- Na nenosné příčky do tloušťky 150 mm jsou v objektu použity monolitické betonové 

překlady s podélnou výztuží o průměru 10 mm. 

- V otvorech od velikosti 250 mm svislé konstrukce do maximální světlé šířky otvoru 

1800 mm jsou překlady tvořeny pomocí cihel plných pálených s pásovou výztuží 

velikosti 10 x 50 mm – vloženou do styčného maltového lože mezi dva cihelné prvky. 

Minimální délka uložení překladu je 150 mm. 

- Do vnitřního zdiva šířky nad 250 mm a šířky otvoru nad 1 800 mm je použit 

monolitický betonový překlad z ocelového válcovaného profilu IPE 200. Mezi 

ocelovými profily IPE 200 jsou vloženy cihly plné pálené a následně zabetonovány 

betonem C 20/25 XC1. 

 

V rámci rekonstrukce byly navrženy tyto překlady: 

- Nenosný překlad Ytong NEP  o délce 1 250 mm, tvořený pórobetonem a armovanou 

betonářskou výztuží, minimální uložení překlady činí 120 mm. 

- Nosný překlad Ytong NOPIV/3/20 o délce 1 750 mm, tvořený pórobetonem a 

armovanou betonářskou výztuží, minimální uložení překlady činí 200 mm. 
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D.1.2.7 Podlahy 

 

Povrchy podlah jsou v 1.PP tvořeny cementovým potěrem, v 1.NP, 2.NP a 3.NP je 

podlahová krytina ve formě keramické dlažby. Povrchy stupňů jsou opatřeny rovněž 

keramickou dlažbou. V rámci rekonstrukce bude zachován stejný koncept. 

 

D.1.2.8 Schodiště  

 

Ve starší části objektu se nachází troje schodiště. První schodiště (místnost 0.12) je 

zhotoveno jako železobetonové z betonu C20/25 – monolitické. Jedná se jednoramenné 

schodiště, je vedeno jako vedlejší. Druhé schodiště je vedeno jako hlavní (místnost 1.3), 

jedná se o železobetonové schodiště z betonu C 20/25 XC1 – monolitické, zakřivené, 

dvouramenné. Poslední schodiště (místnost 1.11) dané části je vedeno jako vedlejší, opět 

se jedná o železobetonové schodiště z betonu C 20/25 XC1 – monolitické, zakřivené, 

tříramenné. Výpočty daných schodišť nebudou doloženy v přílohách, jelikož se jednalo o 

zakreslení stávajícího stavu. 

V přístavbě se nachází železobetonové schodiště (1.17) z betonu C 20/25 XC1. 

Jedná se o kombinaci dvouramenného a tříramenného schodiště, je vedeno jako hlavní a je 

ověřeno výpočtem, který je součástí přílohy. 

 

D.1.2.9 Střešní konstrukce 

 

Konstrukce střechy nad 3.NP přístavby je tvořena novodobou krovovou soustavou 

s použitím dřevěných a ocelových prvků. Jako krytina této střechy je použit ocelový 

pozinkovaný plech tloušťky 6 mm, pod kterým je doplňková izolace střechy ve formě 

oxidovaného hydroizolační pásu typu A, dřevěného bednění tloušťky 22 mm a krokve o 

rozměru 120  x180 mm. Jedná se o valbovou střechu s různými spády, její součástí je 

odvětrávací mezera pro odvětrání půdy. 
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Konstrukce střechy nad 3.NP starší části je tvořena novodobou krovovou 

soustavou s použitím dřevěných a ocelových prvků. Jako krytina této střechy je použit 

ocelový pozinkovaný plech tloušťky 3 mm, pod kterým je oxidovaný hydroizolační pás 

typu A, dřevěné bednění tloušťky 22 mm a krokve o rozměru 120 x 180 mm. Jedná se o 

plochou střechu. 

Konstrukce střechy nad částí 2.NP a 1.NP je tvořena železobetonovým 

monolitickým stropem, který je spádován cementovým potěrem a krycí vrstvou ve formě 

třívrstvého oxidovaného hydroizolačního pasu typu A. Výkres střechy součástí projektové 

dokumentace (výkres č. 7, 13, 14). 

 

D.1.2.10 Tepelné izolace 

 

Součástí rekonstrukce je návrh vhodné tepelné izolace, u obvodové stěny se jedná 

o Isover Greywall tloušťky 200 mm. Strop nad suterénem je zaizolován pomocí Isover 

Unirol tloušťky 180 mm. Strop pod střechou je zaizolován pomocí Rockwoollrockmin 

tloušťky 200 mm. 

 

D.1.2.11 Akustická izolace 

 

V projektu se uvažuje o kročejové izolaci, která se vyskytuje mezi podlažími v novém 

stavu. Jedná se o Rockwooll Steprock tloušťky 50 mm. 

 

D.1.2.12 Hydroizolace a parozábrany 

 

Základ v 1.PP je zaizolován pomocí třívrstvého oxidačního hydroizolačního pásu 

typu A, jedná se o stávající hydroizolaci, která je dostačující. V konstrukci střechy nad 

starší částí (nad 3.NP a také nad 2.NP) je užito hydroizolačního pásu typu A. Doplňková 

hydroizolace v konstrukci střechy nad přístavbou, která se vyskytuje ihned pod vrstvou 

plechu, je tvořena jednovrstvým oxidačním hydroizolačním pásem typu A. 

 

Veškeré balkonové konstrukce jsou chráněny proti vodě stejnou izolací jako 

základové konstrukce. 
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D.1.2.13 Omítky   

 

V původním stavu se vyskytovala omítka vápenocementová průměrné tloušťky 30 

mm (může být v rámci konstrukce proměnná) jak na vnitřních stěnách, tak i na stropech. 

V rámci rekonstrukce je navržena vápenocementová jádrová omítka od firmy Baumit 

tloušťky 10 mm. 

 

D.1.2.14 Obklady 

 

V původním stavu se obklady nevyskytovaly, ale v rámci rekonstrukce jsou 

navrženy do místností 2.20, 1.19 a 3.14, jedná se o obklady typu Atlas od firmy Rocersa 

velikosti 300 x 150 mm – až do výšky 2 000 mm. 

 

D.1.2.15 Malby 

 

Vnitřní stěny a stropy jsou v původním stavu vymalovány bílou barvou 

neznámého výrobce – a to jak ve starší části, tak i v přístavbě.   

 V rámci rekonstrukce je navržen omyvatelný bílý nátěr Weber Karapas 200, který je 

stejný pro všechny místnosti objektu. 

 

D.1.2.16 Výplně otvorů 

 

Okna v původním stavu jsou zdvojená dřevěná, která jsou tvořena lepenými 

dřevěnými lamelami s navrhovaným součinitel prostupem tepla 1,6 W/m2
.K. Výplně 

otvorů ve formě dveří jsou taktéž dřevěné se stejným navrhovaným součinitelem prostupu 

tepla.      

Výplně otvorů jsou nahrazeny za nová plastová okna od firmy Ri-okna Zlín 

s navrhovaným součinitelem prostupu tepla 1,1 W/m2
.K.  
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D.1.2.17 Klempířské výrobky 

 

Komplexní klempířské výrobky jako jsou parapety, oplechování atiky, 

oplechování komína atd. jsou tvořeny z titanzinku tloušťky 6 mm. 

 

D.1.2.18 Zámečnické výrobky 

 

V původním stavu se jedná především o železná zábradlí balkonů a vlajkový 

stožár, které jsou v rámci rekonstrukce nahrazeny materiálem z nerezu. 

 

D.1.2.19 Venkovní úpravy 

 

V rámci rekonstrukce se jedná výstavbu okapového chodníku ve vzdálenosti 500 

mm od obvodového zdiva, skládá se z plošné betonové dlažby 500 x 500 mm tloušťky 50 

mm, kamenná drť 4–8 mm tloušťky 30 mm, štěrkodrť 8–16 mm tloušťky 120 mm. 

 

D.1.2.20 Výtah 

 

V původním stavu byl součástí objektu malý dopravní výtah o velikosti kabiny      

1 200 x 1 100 mm. Jelikož výtah nevyhovoval požadavkům pro bezbariérové užívání, byl 

nahrazen v rámci rekonstrukce hydraulickým výtahem s označením OLJ 630, jedná se o 

jeden z nejmenších výtahů pro podobná použití. Rozměr kabiny je 1 100 x 1 400 mm a 

jeho nosnost činí 630 Kg. 
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D.1.2.21 Nenosné obvodové a vnitřní zdivo 

 

Původní zdivo v rozmezí 1oo až 750 mm je vyznačeno ve výkresové dokumentaci. 

Jedná se o zdivo z cihel plných pálených, které jsou zděny na maltu. 

V rámci rekonstrukce je vybourán sociálních prostor a vystavěn nový, dispozičně 

změněný a upravený. Dále je vystaven záchod pro handicapované (viz výkres č…). Pro 

nové zdivo byl zvolen systém firmy Ytong tloušťky 100, 150 a nosné 250 mm, které 

slouží pro výstavbu nové, rozšířené výtahové šachty. 

Komplexní obvodové zdivo (viz výkresová dokumentace) ze severní i jižní strany 

je zatepleno pomocí Isover Greywall tloušťky 200 mm. 

 

D.1.2.22 Balkony 

 

Součástí starší části objektu jsou tři balkony, dva z jižní strany objektu – jedná se o 

železobeton C 20/25 XC1, jsou vyložené ze stropní konstrukce. 

 

D.1.2.23 Komín 

V objektu se nachází dva komíny: jeden ve starší části a druhý v přístavbě, který se 

již nepoužívá. Komín pro odvod spalin plynového stacionárního kotle bude mít novou 

vložku Schiedel Absolut pro teplotu spalin 100 0
C o jmenovitém výkonu 55 kW a účinné 

výšce13,7 m. Je navržena komínová vložka o průměru 160 mm. 
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E. TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ – VARIANTA A 

 

E.1. Typ zdroje tepla 

 

Jako zdroj tepla pro vytápění a průtokový ohřev teplé vody je navržen 

stacionární plynový kotel Buderus Logano G-55 s maximální výkonem 55 kW při 

teplotním spádu 75/65 0
C. Kotel bude umístěn v technické místnosti (0.29). Jedná se o 

plynový litinový kotel, jehož součástí není čerpadlo a expanzní nádoba. Maximální 

možná teplota, se kterou dokáže kotel pracovat, je 110 
0C, což je více než dostačující. 

Součástí kotle je zásobník na ohřev teplé vody Logalux SU 200/5. 

 

E.2. Klimatické(polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

 

Objekt Městského úřadu se nachází v oblasti Uherský Brod s venkovní 

návrhovou teplotou -15 
0C. Průměrná teplota v dané lokalitě činí  7,8 0C. Počet 

otopných dnů v dané lokalitě činí 234. Provoz vytápění bude přerušovaný, jelikož se 

jedná o objekt s denním provozem. 
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E.3. Přehled hodnot tepelně-technických vlastností konstrukcí 

 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky normy ČSN 730540-2. Jedná se 

především o součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. 

 

Konstrukce obálky budovy jsou vyhovující dle ČSN 730540-2. Součinitele 

prostupu tepla byly spočítány v programu Teplo 2011. (viz Příloha č. 2) 

 

E.4. Přehled tepelných ztrát budovy 

 

Tepelná ztráta objektu byla vypočítána v programu Ztráty 2011, uvedené 

hodnoty jsou v souladu s normou ČSN EN 12 83 01. Celková ztráta objektu činí 50,285 

kW, z toho 18,647 kW činí ztráta prostupem a 31,637 kW větráním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ konstrukce 

Vypočtená 

hodnota 

U[W/m
2
.K] 

Požadovaná hodnota 

UN[W/m
2
.K] 

Vyhodnocení 

Obvodové zdivo 400 mm 0,14 0,3 Vyhovuje 

Obvodové zdivo 350 mm 0,14 0,3 Vyhovuje 

Obvodové zdivo 600 mm 0,14 0,3 Vyhovuje 

Strop-nevytápěná půda 0,15 0,3 Vyhovuje 

Střecha plochá 0,14 0,24 Vyhovuje 

Podlaha nad nevyt. suterénem 0,14 0,6 Vyhovuje 

Podlaha nad exteriérem 0,14 0,24 Vyhovuje 
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                          ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 

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

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

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

  1/ 101   Zádveří       15.0      32.9    118.4       1457    2.9%   48.57 
  1/ 102   Sklad         15.0       6.1     21.9         37    0.1%    1.23 
  1/ 103   Schodištový   15.0      16.2     29.2        922    1.8%   30.73 
  1/ 104   Archiv        20.0      34.1    122.9       1114    2.2%   31.83 
  1/ 105   kancelář      20.0      43.2    155.6       2720    5.4%   77.70 
  1/ 106   kancelář      20.0      57.3    206.4       4010    8.0%  114.57 
  1/ 107   kancelář      20.0      42.5    153.1       2790    5.5%   79.72 
  1/ 108   Chodba        15.0      21.0     75.7       -261   -0.5%   -8.69 
  1/ 109   Vstupní Hal   18.0      54.6    196.6       1221    2.4%   37.01 
  1/ 110   Vrátnice      20.0      10.1     22.7        304    0.6%    8.67 
  1/ 111   Schodištový   10.0      22.3     80.4        686    1.4%   27.42 
  1/ 112   Sklad         15.0       3.7     13.2        202    0.4%    6.74 
  1/ 113   kancelář      20.0      12.5     44.9       1112    2.2%   31.77 
  1/ 114   Kancelář      20.0       8.6     30.8        796    1.6%   22.73 
  1/ 115   Kancelář      20.0      12.1     43.4        848    1.7%   24.22 
  1/ 116   Chodba        15.0       4.1     14.6       -202   -0.4%   -6.73 
  1/ 117   Schodištový   15.0      25.3     91.0         90    0.2%    3.00 
  1/ 118   Chodba        15.0      10.7     38.5        319    0.6%   10.62 
  1/ 119   Toalety-Muž   15.0       5.3     19.0        106    0.2%    3.53 
  1/ 120   WC-Muži       15.0       1.5      5.4         30    0.1%    1.01 
  1/ 121   Toaleta-žen   15.0       3.0     10.8         99    0.2%    3.30 
  1/ 122   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5         25    0.0%    0.83 
  1/ 123   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5        163    0.3%    5.43 
  1/ 125   Kancelář      20.0      11.6     41.9       1184    2.4%   33.82 
  1/ 126   Chodba        15.0      12.8     46.0        250    0.5%    8.34 
  1/ 127   Šatna         15.0       6.0     21.5        370    0.7%   12.35 
  1/ 128   WC-Invalid.   15.0       6.3     22.7        313    0.6%   10.44 
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  2/ 201   Kancelář      20.0      11.9     35.6        812    1.6%   23.20 
  2/ 202   Chodba        15.0       4.2     12.5       -145   -0.3%   -4.83 
  2/ 203   Kancelář      20.0      21.9     65.6       1375    2.7%   39.28 
  2/ 204   Kancelář      20.0      19.4     58.3       1423    2.8%   40.65 
  2/ 205   Schodištový   15.0      26.6     79.8        322    0.6%   10.74 
  2/ 206   Kancelář      20.0      23.1     69.2       1522    3.0%   43.48 
  2/ 207   Chodba        15.0       8.6     25.8       -120   -0.2%   -4.01 
  2/ 208   Kancelář      20.0      35.0    105.1       2116    4.2%   60.47 
  2/ 209   Chodba        15.0      43.8    131.3        344    0.7%   11.46 
  2/ 210   Schodištový   10.0      14.4     47.5       -255   -0.5%  -10.19 
  2/ 211   Šatna         15.0       4.4     13.3        379    0.8%   12.64 
  2/ 212   Kancelář      20.0      18.2     54.0       1509    3.0%   43.10 
  2/ 213   Šatna         15.0       1.9      5.6        -60   -0.1%   -2.01 
  2/ 214   Chodba        15.0       6.5     19.5         43    0.1%    1.43 
  2/ 215   kancelář      20.0      29.7     89.1       1972    3.9%   56.34 
  2/ 216   kancelář      20.0      14.7     44.1        993    2.0%   28.38 
  2/ 217   kancelář      20.0      10.8     32.4        711    1.4%   20.32 
  2/ 218   kancelář      20.0      14.3     42.9        779    1.5%   22.26 
  2/ 219   Chodba        15.0       4.1     12.2       -180   -0.4%   -6.01 
  2/ 220   Toalety-Muž   15.0       6.8     15.9         81    0.2%    2.70 
  2/ 222   Toaleta-žen   15.0       4.3      9.0         78    0.2%    2.61 
  2/ 224   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5        138    0.3%    4.59 
  2/ 226   Chodba        15.0      10.7     32.1        212    0.4%    7.08 
  2/ 227   Schodištový   15.0      25.3     75.9         92    0.2%    3.06 
  2/ 228   Odpočívárna   15.0      24.5     73.5        818    1.6%   27.26 
  2/ 229   Šatna         15.0       6.0     17.9        281    0.6%    9.36 
  2/ 230   WC-Invalid.   15.0       6.3     18.9        283    0.6%    9.44 
           

  3/ 301   Kancelář      20.0      19.4     58.1       1090    2.2%   31.14 
  3/ 302   Předsíň       15.0       3.7     11.2       -157   -0.3%   -5.23 
  3/ 303   Kancelář      20.0      30.3     91.0       1124    2.2%   32.13 
  3/ 304   Předsíň       15.0       4.8     14.5       -129   -0.3%   -4.31 
  3/ 305   Kancelář      20.0      28.1     84.3       1680    3.3%   48.01 
  3/ 306   Kancelář      20.0      28.0     83.8       1985    3.9%   56.73 
  3/ 307   Šatna         15.0       4.8     14.4        398    0.8%   13.26 
  3/ 308   Schodištový   10.0      11.4     37.7       -382   -0.8%  -15.29 
  3/ 309   Sklad         15.0       2.7      7.9        192    0.4%    6.41 
  3/ 310   Chodba        15.0      27.3     82.0        432    0.9%   14.41 
  3/ 311   Kancelář      20.0      25.8     77.4       1826    3.6%   52.17 
  3/ 312   Kancelář      20.0      25.8     77.5       1745    3.5%   49.87 
  3/ 313   Kancelář      20.0      12.3     36.9        735    1.5%   21.00 
  3/ 314   Toalety-Muž   15.0       5.3     15.9        105    0.2%    3.49 
  3/ 315   WC-Muži       15.0       1.5      4.5         30    0.1%    1.00 
  3/ 316   Toaleta-žen   15.0       3.0      9.0         92    0.2%    3.06 
  3/ 317   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5         28    0.1%    0.94 
  3/ 318   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5        143    0.3%    4.77 
  3/ 320   Chodba        15.0      10.7     32.1        261    0.5%    8.69 
  3/ 321   Schodištový   15.0      25.5     84.0        191    0.4%    6.37 
  3/ 322   kancelář      20.0      24.5     73.5       1716    3.4%   49.04 
  3/ 323   kancelář      20.0      12.6     37.7        952    1.9%   27.20 
           
  

 Součet:     1174.6    3769.7     50285  100.0%   1477.81 

 

Ztráta jednotlivých místností byla spočítána v programu Ztráty 2011 (viz Příloha č. 3) 
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E.5. Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených               

na rozvod tepla 

 

Není součástí návrhu této diplomové práce 

 

E.6. Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody 

 

Ohřev teplé vody bude prováděn v průtokovém zásobníku teplé vody, výkon na 

ohřev teplé vody činí 3,128 kW. Voda bude připravována v zásobníku Logalux SU 

200/5. Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody je součástí Přílohy 

č. 5. 

 

E.7. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 

Potřeba tepelného výkonu zdroje tepla se stanoví součtem celkové teplené ztráty 

a výkonu pro ohřev teplé vody. Návrh zdroje tepla viz Příloha č. 9. 

 

E.8. Stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody, 

celková roční spotřeba tepla 

 

Roční spotřeba tepla na vytápění činí 115,28 MWh/rok, respektive 415,83 

GJ/rok a roční spotřeba tepla na přípravu teplé vody je 23,64 MWh/rok, respektive 

85,104 GJ. Celková roční spotřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody činí 139,15 

MWh/rok, respektive  500,9 GJ. Výpočet byl proveden dle ČSN 06 03 20. Výpočet 

potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody je obsažen v Příloze č. 6. Průkaz 

energetické náročnosti daného objektu je součástí Přílohy č. 18. 
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E.9. Popis přípojky primárního média 

 

Primárním médiem pro ohřev teplé vody a vytápění je plyn – jelikož byl navržen 

stacionární plynový kotel. Objekt je napojen na stávající plynovodní přípojku, která je 

napojena z uličního řádu, ten je veden podél silniční komunikace na Masarykově 

náměstí. Přípojka o dimenzi DN 40 bude napojena na plynoměrnou skříň, bude 

umístěna na fasádě objektu. 

 

E.10. Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení 

 

Zdroj tepla bude umístěn v technické místnosti (0.25) v 1.PP. Půdorysné 

rozměry místnost jsou 5,75 x 5,25 m. V technické místnosti bude umístěn plynový 

kotel, zásobník na teplou vodu a expanzní nádobu. 

 

E.11. Větrání kotelny 

 

Kotelna bude provětrávána přirozeně přes okenní otvor pod stropem o 

rozměrech 0,3 x 1,5 m. Větrání kotelny je nutno doložit výpočtem. Detailní řešení 

větrání kotelny není předmětem této diplomové práce. 

 

E.12. Výpočet průřezu kouřovodu a komínu 

 

V objektu se nachází dva komíny, jeden ve starší části a druhý v přístavbě, který 

se již nepoužívá.  Komín pro odvod spalin plynového stacionárního kotle bude mít 

novou vložku Schiedel Absolut pro teplotu spalin 100 0C o jmenovitém výkon 55 kW a 

účinné výšce 13,7 m. Je navržena komínová vložka o průměru 160 mm. 
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E.13. Řešení požární bezpečnosti kotelny 

 

Není předmětem této diplomové práce 

 

E.14. Popis uvažovaného otopného systému 

 

Pro vytápění pomocí stacionárního kotle byl zvolen dvoutrubkový otopný 

systém s teplotním spádem 75/65 0C a nuceným oběhem. Vytápění je přerušované, 

jelikož v budově funguje pouze denní provoz. 

 

E.15. Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy 

 

Vytápění je řešeno jedním okruhem, kdy hlavní horizontální potrubí vedené 

v podhledu v 1.PP je napojováno na stoupací vedení jednotlivých větví. 
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E.16. Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel a 

regulačních ventilů 

 

Největší tlaková ztráta, která je vedena po nejvýše postaveném otopném tělesu, 

činí 20 880 kPa. Na tlakovou ztrátu je navrženo oběhové čerpadlo Grundfos Magna 1 

25-40 s minimální dopravní výškou čerpadla 2,128 m a minimálním dopravním 

množstvím 4,322 m3
/h. Výpočet tlakových ztrát jednotlivých úseků je v Příloze č. 3. 

Návrh čerpadla je v Příloze č. 12. 

 

E.17. Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení a umístěni  

 

Hlavní horizontální potrubí je vedeno v 1.PP v podhledu a je napojeno na 

jednotlivé stoupací vedení, kterých je celkem šest. Potrubí je dále rozváděno 

k jednotlivým otopným tělesům v podlaze jednotlivých podlaží. 

 

E.18. Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodů tepla  

 

Otopná tělesa budou regulována pomocí termoregulačních ventilů. V případě 

navržených deskových otopných těles Radik VK-Z budou zvoleny ventily, které jsou 

součástí otopného tělesa – tedy Giacomini  typ R600H. Detailní návrh vyvážení 

soustavy a vyregulování není součástí projektové dokumentace této diplomové práce. 

Nastavení jednotlivých termoregulačních ventilů je vypočítáno v Příloze č. 16. 

 

E.19. Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody 

 

V otopné soustavě byla navržena expanzní nádoba, která slouží k vyrovnání 

objemových změn v soustavě. Dle výpočtu byla navržena nádoba MB 50 Legs o 

objemu 50 l. Výpočet expanzní nádoby je v Příloze č. 14. 
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E.20. Výpočet pojistného ventilu 

 

Do soustavy je navržen pojistný ventil Duco Meibes ½“ x ¾“ na otvírací přetlak 

300 kPa, skutečný průřez  pojistného ventilu je 113 mm2. Výpočet ventilu je součástí 

Přílohy č. 21. 

 

E.21. Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 

 

Budova je navržena jako jeden provoz při stejném teplotním spádu 75/65 
0
C. 

Vytápění je řešeno pomoci deskových otopných těles Radik VK-Z a elektrických 

dotopných rohoží. 

 

E.22. Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu a 

regulace teploty v prostoru 

 

Otopné plochy jsou řešeny formou deskových otopných těles od firmy Korado. 

V celém objektu jsou navržena desková otopná tělesa Radik VK-Z typu 10, 11, 20, 21 a 

22. Umístění jednotlivých těles je součástí projektové dokumentace. Tělesa jsou 

umístěna především pod okenními parapety. Napojení otopných těles je řešeno pomocí 

šroubení s roztečí 50 mm a redukcí G ½ na G3/4. Jednotlivá otopná tělesa byla navržena 

v programu Raucad na tepelnou ztrátu každé místnosti. 

Místnosti s malou tepelnou ztrátou – jedná se zejména o sociální zařízení – jsou 

dotápěna pomocí elektrický topných rohoží, která jsou umístěna pod nášlapnou vrstvou 

podlahy. Jedná se o typy Warm tiles, Alu twin a Ldts. Detailní zpracování regulace 

v prostoru není součástí projektové dokumentace. Návrh otopných těles je v Příloze č. 

11. 

 

E.23. Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu 

 

V tomto projektu nejsou navržena vzduchotechnická zařízení. 
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E.24. Parametry oběhových čerpadel 

 

Na tlakovou ztrátu je navrženo oběhové čerpadlo Grundfos Magna 1 25-40 

s minimální dopravní výškou čerpadla 2,128 m a minimálním dopravním množstvím 

4,322 m
3
/h. Návrh čerpadla se nachází v Příloze č. 12. 

 

E.25. Měření spotřeby tepla 

 

V soustavě je používán princip změny zabarvení sklíčky, to znamená, že se na 

zpátečku každého radiátoru nainstalují sklíčka VIPA a na základě zabarvení 

jednotlivých skel se určuje spotřeba tepla.  

 

E.26. Popis způsobu přípravy teplé vody 

 

Příprava teplé vody je řešena pomocí zásobníku Logalux SU 200/5 od firmy 

Buderus, který obsahuje deskový výměník. Jedná se o nepřímo ohřívaný zásobník. 

Maximální teplota vody v zásobníku je 55 0C a výkon pro ohřev teplé vody činí 3,128 

kW. 

 

E.27. Způsob regulace přípravy teplé vody 

 

Příprava je regulována pomocí trojcestného ventilu a čidla teploty přímo na zásobníku. 

 

E.28. Typy navržených zařízení 

 

Plynový stacionární kotel Buderus Logano G-55  

Zásobníku na přípravu teplé vody Logalux SU 200/5 od firmy Buderus 

Expanzní nádoba MB 50 Legs o objemu 50 l 

Oběhové čerpadlo Grundfos Magna 1 25-40 

Pojistný ventil Duco Meibes ½“ x ¾“ 
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E.29. Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení a kompenzace 

 

Potrubní systém je navržen z dezoxidované mědi. Horizontální potrubí je v 1.PP 

vedeno v podhledu, zavěšeno pomocí ocelových úchytek. Horizontální potrubí je 

napojeno na jednotlivé stoupací vedení, to je po jednotlivých patrech připojováno 

k otopným tělesům. Potrubí v 1.NP, 2.NP a 3.NP je vedeno v podlaze. Potrubí 

horizontální je vedeno v drážkách ve zdivu. Izolace potrubí je popsána ve výkresové 

dokumentaci včetně jednotlivých tloušťek a typů. 

Soustava je dále osazena armaturami pro plynulý chod a funkci. Jedná se o 

vypouštěcí ventil, který je umístěn v nejnižším místě soustavy a odvzdušňovací ventily, 

kterýma je vybaveno každé otopné těleso. Výpočty tlakových ztrát a dimenzí jsou 

uvedeny v Příloze č. 7. Dimenze jednotlivých úseků a jednotlivá napojení jsu součástí 

výkresové dokumentace. 

 

E.30. Závěr 

Po ukončení všech instalací budou provedeny zkoušky těsnosti a provozní 

zkoušky. Nejprve se provádí zkouška těsnosti, která probíhá tak, že potrubí, které je bez 

izolace, se v celém systému odvzdušní a zaplní vodou. Jestliže je zkouška úspěšně 

splněna, nedojde k porušení těsnosti nebo v expanzní nádobě razantně nepoklesne 

hladina. V případě úspěchu zkoušky následuje zkouška provozní. Princip spočívá 

v zaplnění soustavy vodou, která je ohřátá na maximální provozní teplotu. V případě 

bezproblémového chodu soustavy je považován systém za vyhovující. 
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F. TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ VARIANTA B 

 

F.1. Typ zdroje tepla 

 

Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bylo zvoleno tepelné 

čerpadlo země-voda – včetně bivalentního zdroj ve formě elektrokotle. Pro tepelné 

čerpadlo byl zvolen teplotní spád 40/30. Topný faktor, tedy poměr vyprodukovaného 

tepla ku spotřebované energií  čerpadla, činí 3,5.  Tepelné čerpadlo využívá energií 

z hlubinných vrtů pro zásobování teplem. Zařízení bude umístěno v technické místnosti 

(0.29) v 1.PP a jednotlivé vrty jsou navrženy na jižní straně objektu na travnaté ploše. 

 

F.2. Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

 

Objekt Městského úřadu se nachází v oblasti Uherský Brod s venkovní 

návrhovou teplotou -15 
0C. Průměrná teplota v dané lokalitě činí  7,8 0C. Počet 

otopných dnů v dané lokalitě činí 234. Provoz vytápění bude přerušovaný, jelikož se 

jedná o objekt s denním provozem. 

 

F.3. Přehled hodnot tepelně-technických vlastností konstrukcí 

 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky normy ČSN 730540-2. Jedná se 

především o součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. 
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Typ konstrukce 

Vypočtená 

hodnota 

U[W/m
2
.K] 

Požadovaná hodnota 

UN[W/m
2
.K] 

Vyhodnocení 

Obvodové zdivo 400 mm 0,14 0,3 Vyhovuje 

Obvodové zdivo 350 mm 0,14 0,3 Vyhovuje 

Obvodové zdivo 600 mm 0,14 0,3 Vyhovuje 

Strop-nevytápěná půda 0,15 0,3 Vyhovuje 

Střecha plochá 0,14 0,24 Vyhovuje 

Podlaha nad nevyt. suterénem 0,14 0,6 Vyhovuje 

Podlaha nad exteriérem 0,14 0,24 Vyhovuje 

 

 

Konstrukce obálky budovy jsou vyhovující dle ČSN 730540-2. Součinitele 

prostupu tepla byly spočítány v programu Teplo 2011 (viz Příloha č. 2). 

 

F.4. Přehled tepelných ztrát budovy 

 

Tepelná ztráta objektu byla vypočítána v programu Ztráty 2011. Výsledky jsou 

v souladu s normou ČSN EN 12 83 01. Celková ztráta objektu činí 50,285 kW, z toho 

18,647 kW činí ztráta prostupem a 31,637 kW větráním. 
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                          ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 

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

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

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

  1/ 101   Zádveří       15.0      32.9    118.4       1457    2.9%   48.57 
  1/ 102   Sklad         15.0       6.1     21.9         37    0.1%    1.23 
  1/ 103   Schodištový   15.0      16.2     29.2        922    1.8%   30.73 
  1/ 104   Archiv        20.0      34.1    122.9       1114    2.2%   31.83 
  1/ 105   kancelář      20.0      43.2    155.6       2720    5.4%   77.70 
  1/ 106   kancelář      20.0      57.3    206.4       4010    8.0%  114.57 
  1/ 107   kancelář      20.0      42.5    153.1       2790    5.5%   79.72 
  1/ 108   Chodba        15.0      21.0     75.7       -261   -0.5%   -8.69 
  1/ 109   Vstupní Hal   18.0      54.6    196.6       1221    2.4%   37.01 
  1/ 110   Vrátnice      20.0      10.1     22.7        304    0.6%    8.67 
  1/ 111   Schodištový   10.0      22.3     80.4        686    1.4%   27.42 
  1/ 112   Sklad         15.0       3.7     13.2        202    0.4%    6.74 
  1/ 113   kancelář      20.0      12.5     44.9       1112    2.2%   31.77 
  1/ 114   Kancelář      20.0       8.6     30.8        796    1.6%   22.73 
  1/ 115   Kancelář      20.0      12.1     43.4        848    1.7%   24.22 
  1/ 116   Chodba        15.0       4.1     14.6       -202   -0.4%   -6.73 
  1/ 117   Schodištový   15.0      25.3     91.0         90    0.2%    3.00 
  1/ 118   Chodba        15.0      10.7     38.5        319    0.6%   10.62 
  1/ 119   Toalety-Muž   15.0       5.3     19.0        106    0.2%    3.53 
  1/ 120   WC-Muži       15.0       1.5      5.4         30    0.1%    1.01 
  1/ 121   Toaleta-žen   15.0       3.0     10.8         99    0.2%    3.30 
  1/ 122   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5         25    0.0%    0.83 
  1/ 123   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5        163    0.3%    5.43 
  1/ 125   Kancelář      20.0      11.6     41.9       1184    2.4%   33.82 
  1/ 126   Chodba        15.0      12.8     46.0        250    0.5%    8.34 
  1/ 127   Šatna         15.0       6.0     21.5        370    0.7%   12.35 
  1/ 128   WC-Invalid.   15.0       6.3     22.7        313    0.6%   10.44 
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  2/ 201   Kancelář      20.0      11.9     35.6        812    1.6%   23.20 
  2/ 202   Chodba        15.0       4.2     12.5       -145   -0.3%   -4.83 
  2/ 203   Kancelář      20.0      21.9     65.6       1375    2.7%   39.28 
  2/ 204   Kancelář      20.0      19.4     58.3       1423    2.8%   40.65 
  2/ 205   Schodištový   15.0      26.6     79.8        322    0.6%   10.74 
  2/ 206   Kancelář      20.0      23.1     69.2       1522    3.0%   43.48 
  2/ 207   Chodba        15.0       8.6     25.8       -120   -0.2%   -4.01 
  2/ 208   Kancelář      20.0      35.0    105.1       2116    4.2%   60.47 
  2/ 209   Chodba        15.0      43.8    131.3        344    0.7%   11.46 
  2/ 210   Schodištový   10.0      14.4     47.5       -255   -0.5%  -10.19 
  2/ 211   Šatna         15.0       4.4     13.3        379    0.8%   12.64 
  2/ 212   Kancelář      20.0      18.2     54.0       1509    3.0%   43.10 
  2/ 213   Šatna         15.0       1.9      5.6        -60   -0.1%   -2.01 
  2/ 214   Chodba        15.0       6.5     19.5         43    0.1%    1.43 
  2/ 215   kancelář      20.0      29.7     89.1       1972    3.9%   56.34 
  2/ 216   kancelář      20.0      14.7     44.1        993    2.0%   28.38 
  2/ 217   kancelář      20.0      10.8     32.4        711    1.4%   20.32 
  2/ 218   kancelář      20.0      14.3     42.9        779    1.5%   22.26 
  2/ 219   Chodba        15.0       4.1     12.2       -180   -0.4%   -6.01 
  2/ 220   Toalety-Muž   15.0       6.8     15.9         81    0.2%    2.70 
  2/ 222   Toaleta-žen   15.0       4.3      9.0         78    0.2%    2.61 
  2/ 224   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5        138    0.3%    4.59 
  2/ 226   Chodba        15.0      10.7     32.1        212    0.4%    7.08 
  2/ 227   Schodištový   15.0      25.3     75.9         92    0.2%    3.06 
  2/ 228   Odpočívárna   15.0      24.5     73.5        818    1.6%   27.26 
  2/ 229   Šatna         15.0       6.0     17.9        281    0.6%    9.36 
  2/ 230   WC-Invalid.   15.0       6.3     18.9        283    0.6%    9.44 
           

  3/ 301   Kancelář      20.0      19.4     58.1       1090    2.2%   31.14 
  3/ 302   Předsíň       15.0       3.7     11.2       -157   -0.3%   -5.23 
  3/ 303   Kancelář      20.0      30.3     91.0       1124    2.2%   32.13 
  3/ 304   Předsíň       15.0       4.8     14.5       -129   -0.3%   -4.31 
  3/ 305   Kancelář      20.0      28.1     84.3       1680    3.3%   48.01 
  3/ 306   Kancelář      20.0      28.0     83.8       1985    3.9%   56.73 
  3/ 307   Šatna         15.0       4.8     14.4        398    0.8%   13.26 
  3/ 308   Schodištový   10.0      11.4     37.7       -382   -0.8%  -15.29 
  3/ 309   Sklad         15.0       2.7      7.9        192    0.4%    6.41 
  3/ 310   Chodba        15.0      27.3     82.0        432    0.9%   14.41 
  3/ 311   Kancelář      20.0      25.8     77.4       1826    3.6%   52.17 
  3/ 312   Kancelář      20.0      25.8     77.5       1745    3.5%   49.87 
  3/ 313   Kancelář      20.0      12.3     36.9        735    1.5%   21.00 
  3/ 314   Toalety-Muž   15.0       5.3     15.9        105    0.2%    3.49 
  3/ 315   WC-Muži       15.0       1.5      4.5         30    0.1%    1.00 
  3/ 316   Toaleta-žen   15.0       3.0      9.0         92    0.2%    3.06 
  3/ 317   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5         28    0.1%    0.94 
  3/ 318   WC-Ženy       15.0       1.2      4.5        143    0.3%    4.77 
  3/ 320   Chodba        15.0      10.7     32.1        261    0.5%    8.69 
  3/ 321   Schodištový   15.0      25.5     84.0        191    0.4%    6.37 
  3/ 322   kancelář      20.0      24.5     73.5       1716    3.4%   49.04 
  3/ 323   kancelář      20.0      12.6     37.7        952    1.9%   27.20 
           
  

 Součet:     1174.6    3769.7     50285  100.0%   1477.81 

 

Ztráta jednotlivých místností byla spočítána v programu Ztráty 2011 (viz Příloha č. 3). 
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F.5. Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených                 

na rozvod tepla 

 

Není součástí návrhu této diplomové práce 

 

F.6. Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody 

 

Ohřev teplé vody bude prováděn v průtokovém zásobníku teplé vody, výkon na 

ohřev teplé vody činí 3,128 kW. Voda bude připravována v zásobníku Logalux SU 

200/5. Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody je součástí Přílohy 

č. 5. 

 

F.7. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 

Potřeba tepelného výkonu zdroje tepla se stanoví součtem celkové teplené ztráty 

50,285 kW a výkonu pro ohřev teplé vody 3,128 kW, což dohromady činí 53,42 kW. 

Znamená to tedy spotřebu zdroje tepla o stejném výkonu. Jelikož takového výkonu bude 

muset zdroj tepla dosáhnout jen zřídka, použijeme tepelné čerpadlo o nižším výkonu a 

přidáme k němu další zdroj, který při nedostatku energie z čerpadla automaticky sepne a 

nahradí jej. Tepelné čerpadlo je navrženo na 62,6 % požadovaného výkonu a zbytek 

pokryje elektrokotel.  

 

F.8. Stanovení a přehled roční spotřeby tepla na vytápění a přípravu          

teplé vody, celková roční spotřeba tepla 

 

Roční spotřeba tepla na vytápění činí 115,28 MWh/rok, respektive 415,83 

GJ/rok a roční spotřeba tepla na přípravu teplé vody činí 23,64 MWh/rok, respektive 

85,104 GJ. Celková roční spotřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody činí 139,15 

MWh/rok, respektive 500,9 GJ. Výpočet byl proveden dle ČSN 06 03 20. Výpočet 

spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody je obsažen v Příloze č. 5. Průkaz 

energetické náročnosti daného objektu je součástí Přílohy č. 19. 
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F.9. Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla  

 

Tepelná ztráta objektu činí 50,285 kW, to znamená, že takové množství je 

potřebné pro vytápění. Pro přípravu teplé vody je třeba výkonu 3,128 kW. Celkový 

potřebný výkon tedy činí 53,5 kW.  

Výkon tepelného čerpadla pokrývá 62,6 % potřebného výkonu, navrhujeme tedy 

tepelné čerpadlo IVT Greenline HE D36 o výkonu 34,5 kW při 0/40 0C, teplota přívodu 

bude tedy 40 
0C. Jako bivalentní zdroj je navržen elektrokotel CUK BT 21 o výkonu 21 

kW. Do soustavy bude také navržen akumulační zásobník IVT BC 500/3 o objemu 

vody 500 l a zásobník pro ohřev teplé vody Logalux SU 200/5. Výpočet tepelných ztrát 

viz Příloha č. 3. Návrh tepelného čerpadla viz Příloha č. 10. 

 

F.10. Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení 

 

Zdroj tepla bude umístěn v technické místnosti (0.25) v 1.PP. Půdorysné 

rozměry místnost jsou 5,75 x 5,25 m. V technické místnosti bude umístěno tepelné 

čerpadlo, akumulační zásobník, zásobník na teplou vodu a expanzní nádobu. 

 

F.11. Větrání kotelny 

 

Kotelna bude provětrávána přirozeně přes okenní otvor podstropem o rozměrech 

0,3 x 1,5 m. Větrání kotelny je nutno doložit výpočtem. Detailní řešení větrání kotelny 

není předmětem této diplomové práce. 

 

F.12. Výpočet průřezu kouřovodu a komínu 

 

K daným zdrojům tepla není komín potřebný. 
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F.13. Řešení požární bezpečnosti kotelny 

 

Není předmětem řešení této diplomové práce.  

 

F.14. Popis uvažovaného otopného systému 

 

Pro vytápění pomocí tepelného čerpadla byl zvolen dvoutrubkový  nízkoteplotní 

otopný systém s teplotním spádem 40/30 
0C a nuceným oběhem. Vytápění je 

přerušované, jelikož v budově funguje pouze denní provoz. Jedná se tedy o podlahové 

vytápění s dvanácti rozdělovači. 

 

F.15. Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy 

 

Otopný systém je rozdělen na dvanáct okruhů s dvanácti rozdělovači při 

teplotním spádu 40/30 0C. Rozdělovače jsou postupně napojeny na stoupající vedení. 

 

F.16. Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel a 

regulačních ventilů 

 

Tlaková ztráta k nejvzdálenějšímu bodu soustavy činí 9,418 kPa, na tuto ztrátu 

je navrženo oběhové čerpadlo Grundfos Magna 25-60. Další čerpadla, celkově dvanáct, 

jsou navržena na tlakovou ztrátu jednotlivých rozdělovačů. Dále je u každého 

z rozdělovačů mísící sada, která slouží k regulaci přívodní teploty na rozdělovači a také 

přináší možnost pevného nastavení přívodní teploty do daného okruhu, a v neposlední 

řadě jsou rozdělovače vybaveny ventily pro jemnou regulaci na přívodu. Parametry 

jednotlivých čerpadel jsou obsaženy v Příloze č. 13. Výpočet tlakové ztráty potrubí je 

obsažen v Příloze č. 8. Nastavení ventilů na rozdělovačích je obsaženo v Příloze č. 8. 
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F.17. Popis páteřních a podružných rozvodů, jejich vedení a umístění 

 

Hlavní horizontální potrubí je vedeno v 1.PP v podhledu a je napojeno na 

jednotlivé stoupací vedení. Potrubí je dále napojeno na jednotlivé rozdělovače po celém 

objektu – z rozdělovačů je potrubí rozvedeno do jednotlivých dílčích okruhů a 

místností. 

 

F.18. Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodů tepla  

 

Součástí jednotlivých rozdělovačů jsou termostatické ventily. Nastavení 

jednotlivých ventilů je součástí Přílohy č. 16. Dále se v soustavě nachází jedno otopné 

těleso (1.3), které je vybaveno také termostatickým ventilem. Znamená to tedy, že 

regulace bude probíhat u jednotlivých rozdělovačů zvlášť. 

 

F.19. Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody 

 

V otopné soustavě byla navržena expanzní nádoba, která je umístěna na 

sekundárním okruhu. Slouží k vyrovnání objemových změn v soustavě. Dle výpočtu 

byla navržena expanzní nádoba MB 25 Inline o objemu 25 l. Další expanzní nádoba je 

umístěna na primárním okruhu tepelného čerpadla, dle výpočtu byla navržena nádoba 

Reflex NG 35/6. Poslední expanzní nádoba se nachází v elektrokotli o objemu 7 l. 

Výpočet expanzní nádoby je uveden v Příloze č.15. 

 

F.20. Výpočet pojistného ventilu 

 

Do soustavy je navržen pojistný ventil Duco Meibes ½“ x ¾“ na otvírací přetlak 

300 kPa, skutečný průřez pojistného ventilu je 113 mm
2. Výpočet ventilu je součástí 

Přílohy č.20. 
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F.21. Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 

 

Budova je navržena jako jeden provoz při stejném teplotním spádu 40/30 
0
C. 

Vytápění je řešeno pomoci podlahového vytápění  Rehau. 

 

F.22. Popis otopných ploch, jejich umístění, způsob připojení na tepelnou 

soustavu a regulace teploty v prostoru 

 

Otopné plochy jsou řešeny formou podlahového vytápění od firmy Rehau. 

V projektu je použit systém varanova, skládající se ze systémové desky, do které bude 

uchyceno potrubí Rautherm, a černé mopové folie, která slouží jako separační vrstva a 

ochrana proti vniknutí vlhkosti do kročejové izolace. Okruhy jsou napojeny především 

přes komunikační prostory, jako například chodby do rozdělovače Rehau HKV-D. 

Potrubí je posléze zalito anhydritem o tloušťce 50 mm.  

Jednotlivé místnosti objektu jsou rozděleny na více okruhů z důvodu pokrytí 

tlakové ztráty a z důvodu limitu v podobě délky potrubí na jeden úsek (120 m). Potrubí 

je ve vzdálenosti 50 mm od stěny. 

Rozdělovače HKV-D mají vzdálenost ventilu na trubce 55 mm s připojením  

M30 x 1,5 mm. V objektu se jich nachází celkem dvanáct. Rozdělovače jsou připojeny 

k soustavě měděným potrubím, jejichž dimenze a výpočet jsou součástí Přílohy č… Na 

každém rozdělovači jsou umístěny regulační a měřící prvky. Součástí systému je také 

jedno otopné těleso Radik 10 VK-Z (místnost 1.3) a jeden stropní sálavý panel Ecosun o 

výkonu 100 W pro dotápění. Výpočet podlahového vytápění je uveden v Příloze číslo 8. 

Návrh otopných těles je uveden v Příloze č.8. 

 

F.23. Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu 

 

V tomto projektu nejsou navržena vzduchotechnická zařízení. 
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F.24. Parametry oběhových čerpadel 

Součástí systému je celkem třináct oběhových čerpadel, dvanáct čerpadel je 

umístěno na rozdělovačích a jedno u tepelného čerpadla. Návrh čerpadel včetně výpočtů 

je součástí Přílohy č.13. 

 

F.25. Měření spotřeby tepla 

 

Na každém rozdělovači je umístěna montážní sada měřiče spotřeby tepla. 

 

F.26. Popis způsobu přípravy teplé vody 

 

Příprava teplé vody je řešena pomocí zásobníku Logalux SU 200/5 od firmy 

Buderus, který obsahuje deskový výměník. Jedná se o nepřímo ohřívaný zásobník. 

Maximální teplota vody v zásobníku je 55 0C a výkon pro ohřev teplé vody činí 3, 128 

kW. 

 

F.27. Způsob regulace přípravy teplé vody 

 

Příprava je regulována pomocí trojcestného ventilu a čidla teploty přímo na zásobníku. 

 

F.28. Typy navržených zařízení 

 

Tepelné čerpadlo země-voda IVT Greenline He D 36 

Zásobník na přípravu teplé vody Logalux SU 200/5 od firmy Buderus 

Akumulační zásobník IVT BC 500/3 o objemu vody 500 l 

Oběhové čerpadlo Grundfos Alpha  2 32-60 

Expanzní nádoba Reflex NG 35/6 

Pojistný ventil Duco Meibes ½“ x ¾“ 
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F.29. Potrubí,nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 

 

Připojovací potrubí k rozdělovačům je navrženo z dezoxidované mědi. 

Horizontální potrubí je v 1.PP vedeno v podhledu, zavěšeno pomocí ocelových úchytek. 

Horizontální potrubí je napojeno na jednotlivé stoupací vedení, to je po jednotlivých 

patrech připojováno k rozdělovačům podlahového vytápění. Potrubí podlahového 

vytápění Rautherm 30-2 mm je uchyceno v systémové desce a zalito anhydritem. 

Soustava je dále osazena armaturami pro plynulý chod a funkci. Jedná se o 

vypouštěcí ventil, který je umístěn v nejnižším místě soustavy a na rozdělovačích 

společně s odvzdušňovacím ventilem. Výpočty tlakových ztrát a dimenzí jsou uvedeny 

v Příloze č. 8. Dimenze jednotlivých úseků a jednotlivá napojení jsou součástí 

výkresové dokumentace. 

 

F.30. Závěr 

 

Po ukončení všech instalací budou provedeny zkoušky těsnosti a provozní 

zkoušky. Nejprve se provádí zkouška těsnosti, která probíhá tak, že potrubí, které je bez 

izolace, se v celém systému odvzdušní a zaplní vodou. Jestliže je zkouška úspěšně 

splněna, nedojde k porušení těsnosti nebo v expanzní nádobě razantně nepoklesne 

hladina. V případě úspěchu zkoušky následuje zkouška provozní. Princip spočívá 

v zaplnění soustavy vodou, která je ohřátá na maximální provozní teplotu. V případě 

bezproblémového chodu soustavy je považován systém za vyhovující. 
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G. KOMPARACE VARIANT ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ 

 

Závěrečná kapitola této diplomové práce se zabývá celkovým zhodnocení obou 

řešených variant – jednak v rámci pohody člověka, pohledu ekologického a v závěru i 

ekonomického. 

Variana A je konvenčního rázu, jelikož se skládá z deskových otopných těles a 

zdroje tepla ve formě plynového kotle, což je jeden z nejklasičtějších způsobů 

zpracování vytápění. 

Varianta B je progresivnější, jelikož využívá tepelné čerpadlo, které čerpá 

energii z obnovitelných zdrojů v kombinaci s podlahovým vytápěním.  

 

G.1. Vliv na pohodu člověka 

 

Jedná se o jeden z nejdůležitých, ale toliko opomíjených faktorů, jelikož zdraví a 

pohoda člověka by měli být prioritní. Podlahové vytápění se liší především ve způsobu 

šíření tepla do prostředí, u plošného vytápění se jedná o sálavé šíření tepla oproti 

deskovým otopným tělesům, které využívají konvekční  šíření tepla. 

Podlahové vytápění má výhodu především v rovnoměrném ohřívání celého 

prostoru, což u člověka vyvolává příjemné pocity – jedná se o jeden z hlavních aspektů, 

kterých desková otopná tělesa nedosahují.  

Jedním z negativů podlahového vytápění je nepříznivý vliv na lidský organismus 

z pohledu snižování imunity a tvorby křečových žil. Dle mého názoru jde o přežitek 

doby, jelikož jsou to názory z časů, kdy technika podlahové vytápění byla v počátcích. 

V současné době je však situace jiná – podlahové vytápění je vytvářeno pro konkrétní 

projekty, jestliže dochází ke zdravotním problémům, tak jen díky špatnému 

neprojektování či realizaci. 
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G.2. Ekologické zhodnocení 

 

Hlavní rozdíl v obou zdrojích komparovaných variant spočívá v druhu 

využívané energie. Plynový kotel, jak už je zřejmé z názvu, spotřebovává zemní plyn, 

což je primární energie, neobnovitelný zdroj. Oproti tomu tepelné čerpadlo využívá 

energii obnovitelnou a nevyčerpatelnou a i když spotřebovává částečně i elektrickou 

energii, ve výsledku je to oproti spotřebě zemního plynu zanedbatelné. 

Dle mého názoru jsou tepelná čerpadla krok správným směrem k oproštění  se 

od zaběhlých standardů, jestliže výrobci kotlů deklarují nízké emisní třídy, jde stále o 

vyčerpatelný zdroj, na kterém jsme závislí. 

 

G.3. Ekonomické zhodnocení 

 

Již na první pohled je zřejmé, že pořizovací náklady jak podlahového vytápění, 

tak tepelného čerpadla jsou mnohem vyšší než u první zkoumané varianty, ale je třeba si 

uvědomit, že tepelné čerpadlo v průběhu své životnosti šetří peníze a při správném 

návrhu a regulaci se může i investovaná částka také několikrát vrátit. Pořizovací 

náklady tepelného čerpadla (včetně vrtů a realizace) jsou cca 500 000 Kč, což je částka, 

která může případné investory od záměru odradit. Jestliže si uvědomíme rostoucí ceny 

energií, které pravděpodobně klesat nebudou, je to určitě více než zajímavá alternativa. 

 

Komparace obou zdrojů v rámci spotřeby energie za vytápění. 

 

 

 

Po komparaci obou zdrojů tepla při teplotním faktoru tepelného čerpadla 3,5 

můžeme ušetřit až 49 773 Kč/rok. 
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G.4. Vyhodnocení 

 

V rámci určité pohody člověka je podlahové vytápění na lepší úrovni 

především z hlediska rovnoměrného vytápění prostoru. Z hlediska ekologického jde 

spíše o vliv globální než lokální, jelikož se nepředpokládá zhoršení stavu prostředí 

vzhledem k jednotlivým variantám. 

Jeden z nejdůležitějších faktorů pro investora je zejména ekonomická stránka, 

dle konečných výsledků této práce jsou (počáteční) náklady mnohonásobně vyšší u 

varianty B především díky hlubinným vrtům, ale z dlouhodobého ekonomického 

hlediska je tato varianta přece jen výhodnější než (varianta) A. 

 

H. ZÁVĚR 

 

Výsledkem mé diplomové práce je návrh rekonstrukce stávajícího objektu 

Městského úřadu se zaměřením na tepelně-izolační vlastnosti budovy a především na 

návrh vytápění ve dvou odlišných variantách (A a B) s přihlédnutím k životnímu 

prostředí a obnovitelným zdrojům. 

Práce se zaměřuje zejména na jednotlivé postupy při projektování a na návrh 

rekonstrukce a vytápění. V průběhu vypracování této komplexní práce jsem si plně 

ověřil své studijní znalosti a získal cenné zkušenosti, které mi budou pevným základem 

pro budoucí profesní činnost. 
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