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ANOTACE 

 

Zadáním mé diplomové  práce bylo navrhnout rekonstrukci základní školy s důrazem na 

energetickou náročnost. Rekonstrukce zahrnuje úpravu obvodového pláště, vodorovných 

konstrukcí ve styku e zeminou, výměnu výplní otvor a navržení nového zdroje tepla. 

 Zabývám se stránkou stavební a tepelně technickou, dále hospodařením s energiemi, 

návrhu tepelného čerpadla a nového okruhu vytápění. 

 Diplomová práce řeší náklady na rekonstrukci, které jsou podstatné pro investora i 

následnou návratnost systému a velikost úspory při užívání. 

Klíčová slova: rekonstrukce, základní škola, tepelné čerpadlo 

 

 

ANNOTATION 

 

By entering my thesis was to design the reconstruction of primary school with an emphasis on 

energy performance. 

 The roconstruction include an adjustment envelope,horizontal structures in contact 

with the soil,replacement of doors opening and propose a new power adapter heat. 

 I am engaged in site building and thermal,than managment energy,suggestions and the 

new heat pump heating circuit. 

 The thesis deals with the cost of reconstruction,which are essential for the investor and 

subsequent return system and the amount of saving for the use of. 

Key words - reconstruction,primary school,heat pump 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ  

 

S-JTSK  souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bvp    výškový systém Balt pro vyrovnání 

TČ  čepelné čerpadlo 

COP    topný faktor tepelného čerpadla 

Q   výkon 

U   součinitel prostupi konstrukcí 

Sb.    sbírka 

PD    projektová dokumentace 

k.ú   katastrální území 

m n.m.   metrů nad mořem 

p.č.    parcelní číslo 

NP   nadzemní podlaží 

Kč    Koruna česká 

ŽB    železobeton 

TI    tepelná izolace 

tl.    Tloušťka 

Un    součinitel prostupu tepla cele konstrukce 

EPS    extrudovaný polystyrén 

ČSN    česká norma 

OT   otopná tělesa
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1. ÚVOD 

  Zadáním mé diplomové práce je vypracovat projekt rekonstrukce základní školy. 

Jedná se o školu v obci Václaovice, která slouží k výuce žáků prvního stupně. Objekt je 

umístěn v intravilánu obce. Součástí je tělocvična, knihovna a prostor k pronájmu, který 

využívá pošta. 

 Hlavním tématem diplomové práce bylo řešení úspory energie na vytápění. Jako zdroj 

jsem se rozhodla použít tepelné čerpadlo Země/Voda. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1. Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě   

Název stavby:   Rekonstrukce Základní školy Václavovice 

Místo stavby:   ul. Obecní 150, Václavovice,739 34 Šenov 

Vlastník pozemku:  Obec Václavovice 

 

Druh pozemku:   zpevněná zastavěná plocha 

Okres:    Šenov 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Objednatel:   VŠB – TU Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17,  

    708 33 Ostrava – Poruba 

Účel dokumentace:  pro stavební povolení 

Stupeň PD:    

Provozovatel stavby:  Obec Václavovice 

Investor:   Obec Václavovice 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vypracovala:    Sabina Tyrolová 

Adresa:   V.Košaře 94/9, Ostrava – Dubina, 

    700 30 

Stupeň PD:   ke stavebnímu povolení 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů  

 K vypracování projektové dokumentace rekonstrukce základní školy, návrhu topného 

zdroje a rozvodů otopné soustavy byla použita původní projektová dokumentace. 
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A.3. Údaje o území  

Rozsah řešeného území 

 Rekonstruovaný objekt ZŠ je v majetku investora. . Objekt je napojen na 

stávající  inženýrské sítě - veřejný vodovod, elektro NN, kanalizaci splaškovou, 

kanalizaci dešťovou, STL plynovod. 

 

p.č. 252/5  výměra  483m2   druh pozemku – ostatní plocha  

p.č.	  194  výměra  941m2   druh pozemku – zastavěná plocha a  
        nádvoří  

p.č.	  468  výměra  861m2   druh pozemku – zastavěná plocha a 
nádvoří  

 
 

vlastník pozemků: Obec Václavovice, č. popisné 130, Václavovice, 739 35  
 

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
V okolí stavby se nenachází žádné chráněné území ani kulturní památka. Sousední 
objekty nejsou v majetku investora.  

 
Údaje o odtokových poměrech  

Není předmětem diplomové práce. 

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Požadavky pro výstavbu jsou vyhotoveny a splněny podle vyhlášky MMR č 

20/2012Sb., která  mění vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. Jedná se o budovu určenou k vzdělávacím účelům (učebny, kabinety, 

tělocvična). Stavba nebude svým provozem a užíváním narušovat životní 

prostředí, stavební materiály použité k výstavbě budou v souladu s projektem.
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Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Není předmětem diplomové práce.  

 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Objekt se nachází na pozemku obce Václavovice u Frýdku-Místku města Ostravy. 

Umístění stavby na pozemku je na základě územního obce a  bylo vyhověno 

požadavkům investora. Stavební pozemek p.č. p.č. 252/5,	  p.č.	  194,	  p.č.	  468	  jsou 

ve vlastnictví investora. 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky budou při realizaci respektovány. Jdou zpracovány a zohledněny 

v projektové dokumentaci. Požadavky územního rozhodnutí, včetně požadavků 

dotčených orgánů, jsou splněny. 

 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není předmětem mé diplomové práce. 

 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Není předmětem mé diplomové práce 

 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Majetkoprávní vztahy jsou zapsány v A.3.a. Dotčené pozemky jsou pouze 

pozemeky, na kterém se nachází budova  základní školy. Charakter objektu je 

zachován.
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A.4. Údaje o stavbě 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby. 

 Jedná se změnu dotčené stavby. 

 Účel užívání stavby. 

Stavba je charakterizována jako budova pro vzdělávání, součástí je také tělocvična a 

prostorech k pronájmu se nachází obecní pošta. 3kola slouží k výuce žáků pouze 

prvního stupně, druhý stupeň žáci navštěvují ve vedlejší obci. 

Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 

Nejedná se kulturní památku 

Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívá 

Stavba je v 1.NP řešena jako bezbariérová. Bude zde vybourána příčka na WC a 

následně bude řešeno bezbariérově dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a pořadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů. 

Není předmětem mé diplomové práce. 

Seznam výjimek a úlevových řešení. 

Není předmětem mé diplomové práce. 
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 Navrhované kapacity stavby. 

 Zastavěná plocha   1 064,4 m2 

 Obestavěný prostor   5 893,6 m2 

 Užitná plocha    1 064,4 m2 

 Počet jednotek   4.NP 

 Počet osob    155 

 Základní bilance stavby 

 Potřeba tepla na vytápění   8 5720 kWh/a 

 Součinitel tepelné ztráty   104 359 W 

 Hospodaření s dešťovou vodou  je svedena do dešťové kanalizace 

 Třída energetické náročnosti budovy  B(U,em = 0,27 W/m2K)  

 Klasifikační ukazatel CI:    0,7 

 základní předpoklady stavby 

 V březnu roku 2014 bude v objektu povedena změna vytápění s výměnou zdroje 

 dodání energie do objektu (Tepelné čerpadlo, země – voda). Plánované ukončení 

  

 Stavba by měla být dokončena do 2let od vydání stavebního povolení 

příslušným orgánem. 

 Orientační náklady stavby 

 Náklady na vytápění objektu a zdroj tepla jsou vypočteny v závěru práce. Viz. Příloha 

 č. E11 Ekonomické zhodnocení. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

ZŠ je umístěna v soustředěné zástavbě rodinných domů v centru obce, poblíž obecního úřadu, 

pošty, školní družiny a mateřské školky. Stavební pozemek je svažitý a klesá od stávající 

komunikace a stávajícího objektu školy směrem k mateřské škole. 

Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh zařízení staveniště. V 

rámci projektové přípravy byl proveden zběžný stavebně technický průzkum konstrukcí 

včetně zaměření stávajícího stavu dotčené části objektu a nejbližšího okolí, výsledky byly 

začleněny do projektové dokumentace. Jiné průzkumy nebylo nutné vzhledem k rozsahu 

stavby provádět. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby  

Škola slouží k výuce dětí prvního stupně základní školy (1. až 5. třída). V jsou zde situovány 
učebny, sborovna, ředitelna, hlavní vstup, šatny, a sociální zařízení, knihovna a tělocvicna.	  

B.2.2. Celková urbanistické a architektonické řešení  

Jedná se o čtyř podlažní objekt školy, který slouží výuce dětí prvního stupně  základní 

školy (1. až 5. třída). Je navržen tak, aby vznikl komplex  - škola,  tělocvična, školka a 

družina. Takto vzniklý soubor staveb přispívá k posílení  myšlenky budování centra obce. 

Škola má čtyři vstupy. Jeden je navržen v  klidové části mezi školou a školkou, ten slouží 

pro žáky. Druhý ze stávající  komunikace. Třetí pro přístup do tělocvičny a čtvrtý ze severu 

pro návštěvníky  pošty. Učebny jsou orientovány na východo-západní stranu.  

 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

Vstup do školy je navržen v klidové části mezi školou a školkou. Nároží je zvýrazněno 

členitostí stavby. Učebny v přístavbě jsou orientovány na východní stranu. Okna v učebnách 

budou opatřena stínící technikou.
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B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

V 1.NP je řešen bezbariérový pohyb. Dveře nemají prahy vyšší než 20mm. Jsme zde WC Dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Veškeré hrany vestavěného nábytku 

budou zaoblené, otopná tělesa jsou již ve stávajícím stavu kryta ochranným ohrazením 

 

B.2.6. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na stavbě se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení.	  

B.2.7. Požárně bezpečnostní řešení  

Z hlediska požární ochrany  budov jsou splněny podmínky dle stavebního zákona 

B.2.8. Zásady hospodaření s energiemi  

Rozsah prací dáví za povinnost zpracovat nový průkaz energetické náročnosti budovy. V 
tomto případě je v souladu s platnou legislativou navrhnout nové konstrukce tak, aby 
splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla.	  
 

B.2.9. Hygienické požadavky na stavbu 

Všechny místnosti jsou větrány přirozeným větráním okny. Okenní kování umožňuje i tzv. 

mikroventilaci. 

Odpadové hospodářství se nemění – jedná se o komunální odpad do stávajících kontejnerů.	  
 

B.2.10. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nutno zajistit ochranu před hlukem.  

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  

Stávající objekt je napojen na veřejné sítě elektro, vodovod, kanalizace, plynovod. Tato 

připojení zůstávají stávající beze změn, veškerá napojení proběhnou pouze v rámci 

prodloužení stávajících vnitřních rozvodů. Žádná nová napojení nejsou 
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B.4. Dopravní řešení 

Nároky na veřejnou dopravní síť nejsou, nemění se kapacita školy. Obec je s Ostravou 

spojená autobusovou dopravou MHD linky č. 28. Autobus vyjíždí v ÚANu, kde taky svou 

jízdu končí. Nejbližší zastávka od objektu je Václavovice střed, 50m vzdálená. Dále 

máme možnost využití vlakového spojení z Ostravy, které je od objektu ovšem vzdáleno 

zhruba 30minut pěší chůze.  

 

B.5. Řešení vegetace a související terénní úpravy 

Na stavební části pozemku investor se nenachází vzrostlá zeleň. 

 

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

Realizací stavby nedojde ke  zhoršení životního prostředí v místě stavby. Při provozu budovy 

nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat, nedojde k znečištění 

podzemních vod. 

 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem mé diplomové práce 

B.8. Zásady organizace výstavby  

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	  
Nároky na veřejnou dopravní síť nejsou , nemění se kapacita školy. Napojení bude probíhat z 
ulice Obecní.	  
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B.9.  

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

Je součástí bodu E Dokladová část – výkres č. 1 (měřítko 1:100) 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1. Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

ZŠ je umístěna v soustředěné zástavbě rodinných domů v centru obce, poblíž 

obecního úřadu, pošty, školní družiny a mateřské školky. Stavební pozemek je svažitý 

a klesá od stávající komunikace a stávajícího objektu školy směrem k mateřské škole.

  

NOVÝ STAV: 

Rekonstrukce stavby zásadně nezmění venkovní vzhled objektu. Uvnitř stavby dojde k 

menším stavebním úpravám, které nebudou mít vliv na statiku stavby. 

Objekty  budou celkově zateplený (obvodové stěny, podlaha, střešní konstrukce), bude 

provedena výměna oken a dveří. Budou provedena nová technická instalace vytápění 

včetně nového zdroje tepla. 

Výška ani charakter objektu se nemění.  

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

Výkopy 

Nejsou Předmětem mé Diplomové práce 

Základy 

Zůstávají stávající beze změny. 

Obvodové svislé nosné zdivo 

Stávající konstrukce jsou z CP, o tloušťkách 375 mm, 450 mm, 700 mm. Budou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Tepelnou izolaci bude tvořit EPS 
Rigips 100 v tloušťce 200 mm 

Dostavované části obvodového pláště budou ze systému Ytong P2 – 350 PDK 
tloušťky 450 mm, dle potřeby budou zatepleny TI EPS Rigips tloušťky 200mm.
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Příčky a vnitřní nosné stěny 

Vnitřní nosné konstrukce zůstávají stávající z CP tloušťky 3,75 mm, 250 mm. Na 
přání investora budou nově omítnuty a vymalovány. 

Příčky zůstávají stávající, nově vyzděné stěny budou ze systému Ytong P2 – 350 PDK 
tloušťky 125 mm. Na přání investora budou nově omítnuty a vymalovány. 

Vodorovné konstrukce 

Zůstávají stávající beze změn 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je v dobrém stavu. Z důvodu kondenzace při teplotě nižší než 0oC 
přidaná parotěsná zábrana Bitalbit S tloušťky 3,5 mm a TI Isover DP 25 P tloušťky 
200 mm. 

Úprava vnitřních povrchů 

Podlaha: Podlaha na zemině bude nově zateplená TI Floamglas floorboard tl.100 mm 
a bude položená nová povrchová úprava. V tělocvičně a nářaďovně to budou nove 
Sportovní palubky, ve zbylé části objektu pak podlahové linoleum. 

Podhledy: Na přání investora budou nově omítnuty a vymalovány. 

 Stěny: Na přání investora budou nově omítnuty a vymalovány. 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požární ochrany  budov jsou splněny podmínky dle stavebního zákona 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

 Technická zpráva: 

 Stávající objekt je napojen na veřejné sítě elektro, vodovod, kanalizace, plynovod. 

Tato připojení zůstávají stávající beze změn. Je proveden nový vnitřní rozvod otopné 

soustavy a navržen nový zdroj tepla.  
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Tepelně-technické vlastnosti objektu:    104.359 kW 

Tepelné ztráty prostupem (Fi,T)     24.661 kW 

Tepelné ztráty větráním Fi,V     79.699 kW 

Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:          85720 kWh/a 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em   0.27 W/m2K  

Max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N     0,42 W/m2K 

Klasifikační třída:        B 

Klasifikační ukazatel:       0,7 

 

 

 

Součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí U (W/m2.K):  

Viz. příloha č. 3 (Tepelně technické vyhodnocení objektu) 

 

 

 

Zdroj: 

Zdroj pro vytápění objektu a přípravu TUV je tepelné čerpadlo Země – voda značky 

NIBE. 

Viz. příloha č. 4 (Zdroj tepelné energie – TČ Země/Voda)
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Vytápění:        

Potřeba tepla na vytápění      104 359 W/m2 

Otopný systém       Otopná tělesa 

Teplotní spád       65/55 

Otopná tělesa       Korado Radik 

Potrubí otopných těles      měděné 

Vytápění        TČ NIBE 

Bivalentní zdroj       elektrokotel 50w 

 

Viz. příloha č. 6 (Návrh potrubní sítě a otopných těles, ) a příloha č. 7 a schéma zapojení 

TČ – výkres. 

 

Oběhová čerpadla: 

Navrženo pomocí programu firmy WILO. 

Viz. příloha č. 8 (Návrh oběhového čerpadla – program WILO) 
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Armatury: 

- Pojišťovací ventil 

- TRV otopných těles (nastavení) 

- Regulační a vyvažovací ventil 

- Třícestný ventil 

- Kulový kohout 

- Vypouštěcí ventil 

Viz. příloha č. 9(Navržené armatury) 
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 Ukazatel energetické náročnosti budovy: 

Viz. příloha č. 10 (Průkaz energetické náročnosti budovy a hospodaření s energiemi) 

výkresová část: 

Veškerá výkresová dokumentace je v příloze č. 1 (Výkresová část). 

Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelná izolace na vnější straně obvodové konstrukce tl. 200 mm spňuje požadavky 

vyhlášky č. 151/2001 Sb. 
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3. ZÁVĚR 

 V oboru prostředí staveb a TZB se pohybuji velmi krátkou dobu a proto mi byla 

Diplomová práce obrovským přínosem. jak z oblasti tepelně technického řešení budov, tak 

z oblasti vytápění. Rozšířila znalosti a změnila úhel pohledu  

 Navrhovala jsem tepelné čerpadlo od firmy NIBE v kombinaci vytápění objektu 

pomocí otopných těles. Tepelné čerpadla byly navrženy dvě do kaskády.  

 Velmi se mi líbí ekonomický význam tohoto oboru. A proto by mě zajímalo dále 

v tomto oboru vzdělávat 
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