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Seznam symbolů a označení 

Označení Popis Jednotka 

A plocha konstrukce m2 
D činitel denní osvětlenosti % 
Dmax největší činitel denní osvětlenosti % 
Dmin nejmenší činitel denní osvětlenosti % 
E osvětlenost v daném bodě na vodorovné srovnávací rovině lx 
EH venkovní osvětlenost horizontální nezacloněné roviny lx 
HT měrná ztráta prostupem tepla W/K 
L2D lineární tepelná propustnost W/mK 
Lnw lab. hodnota normované hladiny akust. tlaku kročejového zvuku dB 
L´nw vážená normová hladina akustického tlaku kročejového zvuku dB 
L´nw,N požadovaná váž. norm. hladina akust. tlaku kročejového zvuku dB 
Mc roční množství zkonden. vodní páry uvnitř kce kg/m2a 
Mc,N max. množství zkondenzované vodní páry uvnitř kce kg/m2a 
Mev,a roční mn. odpařit. vodní páry kg/m2rok 
R odpor posuzované konstrukce při prostupu tepla m2K/W 
Rsi odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce m2K/W 
Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce m2K/W 
RT odpor konstrukce při prostupu tepla m2K/W 
Rw vážená laboratorní neprůzvučnost dB 
R´w vážená stavební neprůzvučnost dB 
R´wp  požadovaná nážená stavební neprůzvučnost dB 
R rovnoměrnost denního osvětlení  -  
U součinitel prostupu tepla W/m2K 
UN požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla W/m2K 
Uw součinitel prostupu tepla okna W/m2K 
Uem průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy W/m2K 
d tloušťka vrstvy v konstrukce m 
fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu  - 
fRsi,N požadovaná hodnota nejnižšího teplot. faktoru vnitřního povrchu - 
fRsi,cr kritický teplotní faktor vnitřního povrchu - 
k korekce dB 
k2 korekce λdB 
l délka m 
Θai teplota vnitřního vzduchu °C 
Θi návrhová vnitřní teplota °C 
Θim převažující návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období °C 
Θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období °C 
λ součinitel tepelné vodivosti W/mK 
ψ lineární činitel prostupu tepla W/mK 
ψN požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla W/m
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ÚVOD  

Diplomová práce se zabývá vypracováním dokumentace na úrovni pro provádění 

stavby bytového domu v nízkoenergetickém standartu. V první části se práce zabývá 

stavebním řešením. V další části je objekt posuzován z hlediska stavební tepelné techniky. 

dle 73 0540 Tepelná ochrana budov. Zde jsou hodnoceny konstrukce budovy  

na požadavky. součinitele prostupu tepla konstrukce, nejnižší vnitřní povrchové teploty 

konstrukce, lineárního činitele prostupu tepla, poklesu dotykové teploty podlahy,  

šíření vlhkosti konstrukcemi, průměrného součinitele prostupu tepla a tepelné stability. 

V neposlední řadě jsou zde hodnoceny i ukazatele energetické náročnosti. V objektu  

je dále řešen návrh otopné soustavy s alternativním zdrojem tepla - tepelným čerpadlem  

země-voda. které bude čerpat teplo z geotermálních hlubinných vrtů pro vytápění bytového 

domu a přípravu teplé vody. Tento alternativní zdroj tepla je ekonomicky zhodnocen  

a porovnán s jinými variantami zdrojů. Konstrukce objekt jsou taktéž posuzovány 

z hlediska akustiky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. Objekt je také posuzován 

na denní osvětlení, proslunění místností.  
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1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:   Bytový dům 

b) místo stavby:   pozemek parc. č. 121/3, k.ú. Poruba 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi: Jan Šoupal, Potrubní 1523/12, 708 00 Otrava-Poruba 

A.1.3 Údaje o zpracovateli: Bc. Ľubomír Dávidík, Slavíkova 32, 708 00 Ostrava 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Není předmětem této práce.  

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území:  

Jedná se o nezastavěné území, zatravněnou plochu. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  

Pozemek není zahrnut v žádné ochranné zóně. 

c) údaje o odtokových poměrech:  

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry, srážkové vody budou 

zasakovány na pozemku. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:  

Záměr je v souladu s územním plánem Statutárního města Ostravy. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím:  

Není předmětem této práce. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

Obecné požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

budou splněny. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Není předmětem této práce. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení:  

Není předmětem této práce. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

Není předmětem této práce. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:  

Pozemek stavby parc. č. 121/3, sousední pozemky parc. č. 121/4, 121/2, 264 

místní komunikace na pozemku parc. č.523/1 vše v k.ú. Poruba. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby:  

Stavba bude určená pro bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba:  

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:  

Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  

Bytový dům splňuje kritéria dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

vstup do budovy je bezbariérový, opatřen vstupní rampou, byty v 1. NP jsou 

řešeny bezbariérově, bytový dům je opatřen výtahem. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů:  

Není předmětem této práce. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení:  

Není předmětem této práce. 

h) navrhované kapacity stavby:  

Zastavěná plocha navrhované budovy: 332,9 m2, 

zpevněná plocha:    243,2 m2, 

Počet bytových jednotek:   11. 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.):  

Základní bilance hmot: 

- vápenopískové cihly KS Quadro 227,7  m3, 

- ztracené bednění BEST 30 32,4 m3, 

- železobeton obj. hmot. 2300 kg/m3  226,32 m3, 

- beton prostý obj. hmot. 2100 kg/m3  83,23  m3, 

- tepelná izolace Rigips EPS Greywall  170,83 m3, 

- tepelná izolace BASF styrodur  59,92 m3, 

- tepelná izolace EPS Perimeter  15,09  m3. 

Klasifikační třída obálky budovy:   B – Velmi úsporná 

Třída energetické náročnosti budovy:  B – Velmi úsporná 

j) základní předpoklady výstavby:  

Stavba bude řešena v jedné etapě, 

k) orientační náklady stavby:  

10. 450 000,- Kč. 

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

Stavba není členěna na objekty ani technická a technologická zařízení. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek parc. č. 121/3 se nachází v katastrálním území Poruba. 

V současné době je pozemek nezastavěný, terén je rovinatý. Na okolních 

pozemcích se nachází stávající objekty bytových domů. Pozemek sousedí  

s místní komunikací. Pozemek je přibližné obdélníkového tvaru o rozloze 

1623,2 m2. Pozemek je zatravněný.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:  

Není předmětem této práce. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

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

Pozemek se nachází mimo záplavové, příp. poddolované území. 

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

na odtokové poměry v území: 

V lokalitě stavby se nenachází žádný z prvků územního systému ekologické 

stability. Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 

zóně. Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a okolní objekty. 

Realizací ani následným provozem stavby nedojde ke zhoršení životního 

prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném území nebudou významně 

ovlivněny zamýšlenou stavbou. Řešení srážkových vod z navrženého 

objektu bytového domu bude řešeno pomocí vsaku na pozemku stavby. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Pozemek je nezastavěný a rovinatý, proto nejsou nutné žádné demolice  

ani terénní úpravy. Před realizací stavby je nutné odstranit pouze několik 

keřů.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu  

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

Pozemek, na kterém se bude stavba realizovat je vedena v katastru 

nemovitostí jako ostatní plocha. Dle par. 9, odst. 2, písmeno 3 zákona 

334/1992 Sb. není třeba souhlasu s vynětím ze ZPF. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu): 

Pozemek je v přímé blízkosti místní komunikace, ve které je uložen 

kanalizační řad DN 300 PP, v zeleném pásu kolem komunikace je pak 

uložen vodovodní řad DN 150 PE, plynovod NTL DN 200, vrchní vedení 

NN 4x35 AlFe. Objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou, 

splaškovou kanalizační přípojkou, zemní elektrickou přípojkou NN, 

srážkové vody budou svedeny pomocí dešťové kanalizační přípojky  

do vsaku na pozemku. Dopravní napojení bude pomocí stávající obslužné 

komunikace, kolem které je umístěno stávající parkoviště, které bude 

využíváno i pro uživatele bytového domu. V bezprostřední blízkosti bude 

pro potřeby bytového domu realizována nová zpevněná plocha – chodník. 

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

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. V souvislosti 

s výstavbou bytového domu nevzniknou žádné související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.4 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu bytového domu, který má 11 bytových jednotek. V 1. NP  

je umístěno technické zázemí domu. V přízemí jsou umístěny dvě bezbariérové 

bytové jednotky.  
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B.2.5 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke světovým 

stranám, orientace k místní komunikaci, polohy sousedních staveb, 

z funkčních a provozních požadavků pro budoucí účel užívání stavby. Dům 

bude umístěn na tavebním pozemku parc. č. 121/3 nacházejícím  

se v katastrálním území Poruba. Terén pozemku je rovinatý zatravněný  

Na okolních pozemcích se nachází stávající objekty bytových domů. 

Pozemek sousedí s místní komunikací.  

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

řešení: 

Architektura bytového domu je řešena s ohledem na kvalitní a soudobé 

potřeby bydlení. Je řešeno s ohledem na okolní prostředí a stylu ostatních 

zástaveb v okolí. Jedná se o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu. 

Objekt bude čtyřpodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou  

s atikou. Budova bude postavena z vápenopískových cihel, stropy budou 

železobetonové. Fasáda objektu bude v barvě světlé žluté, rámy oken  

a vstupní dveře budou v bílé barvě. Stavba bude napojena zpevněnými 

plochami ze zámkové dlažby na stávající parkoviště.  

B.2.6 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt. Vlastní realizace bude provedena běžnou 

technologií výstavby. 

B.2.7 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je napojena bezbariérovým přístupem k místní infrastruktuře. 

Z příjezdové cesty ukončené parkovištěm (stávající) bude napojen chodník 

s bezbariérovým sjezdem přímo k hlavnímu vchodu budovy. Vstupní dveře  

a ostatní dveře ve společných prostorách objektu jsou bezprahové. Vchod je 

opatřen vstupní rampou. V 1.NP jsou umístěny byty s bezbariérovým 

užíváním. Do dalších nadzemních podlaží je bezbariérový přístup řešen pomocí 

výtahu. 
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B.2.8 Bezpečnost při užívání stavby 

Při výstavbě i následně při užívání objektu je nutno dodržovat všechny 

předpisy a opatření týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.  

B.2.9 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení: 

Terénní úpravy pozemku z důvodu jeho rovinatosti nejsou nutné, bude 

pouze v základové ploše místně srovnán, odkopaná svrchní vrstva bude 

použita k zahradním úpravám na pozemku. Objekt bude založen  

na základových pásech do hloubky 1,1 m. Objem zeminy ze základové 

plochy bude umístěn na deponie zemin. Objekt bude založen  

na základových pásech do hloubky 1,1 m od povrchu upraveného terénu. 

Pod obvodovou konstrukcí tloušťky 240 mm je ztracené bednění BEST 30 

tl. 300 mm (rozšíření 300 mm na obě strany). Pod ztraceným bedněním  

je základový pás z betonu C 20/25, který je rozšířen o 150 mm na obě 

strany. Celková tloušťka základového pasu je 600 mm. 

b) konstrukční a materiálové řešení: 

Celý objekt je vystavěný z vápenopískových tvárnic KS-Quadro o objemové 

hmotnosti 2000 kg/m3. Obvodové zdivo tvoří tvárnice Quadro E/240 1/4 

tloušťky 240 mm. Obvodové zdivo je zatepleno z venkovní strany tepelnou 

izolací Rigips EPS Greywall tloušťky 180mm. Celková tloušťka obvodové 

konstrukce je 420mm. Vnitřní nosné stěny tvoří: Quadro E/200 1/4 tloušťky 

200 mm a Quadro E/175 1/4 tloušťky 175 mm. Vnitřní nenosnou příčku 

tvoří: Quadro E/115 1/4 tloušťky 115 mm a Quadro E/70 1/4 tloušťky 70 

mm (sklepní kóje). Stropní konstrukce nad všemi podlažími tvoří 

železobetonový skelet tl. 200 mm s průvlaky na obvodových a nosných 

stěnách tl. 250. Ve stropě budou provedeny prostupy pro vedení instalací 

podle výkresu stropu. Výpis skladby konstrukcí je uveden v technické 

zprávě. Střecha objektu je plochá s atikou. Na stropní železobetonové 

konstrukci bude vyspádovaný polystyrenbeton a na něj bude kotvená,  

nebo lepená tepelní izolace BASF STYRODUR 3035 CS tloušťky 180 mm. 

Střešní konstrukce je finálně chráněna asfaltovými pásy GLASTEK 40 

Special Mineral a ELASTEK GLASTEK 40 Special Dekor.  



 
 

19 
 

c) mechanická odolnost a stabilita: 

Svislé konstrukce tvoří vápenopískové cihly s vysokou objemovou 

hmotností. Stěny jsou zpevněny Železobetonovými stropy v každém patře. 

Stropy jsou uloženy na průvlacích. 

Ověřování mechanické odolnosti a stability není předmětem této práce. 

B.2.10 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Jedná se o nevýrobní objekt bez jakékoliv technologie, vyjma běžných zařízení 

nutných k provozu (výtah, rozvod vody, elektřiny apod.) a technologických 

zařízení umístěných v technické místnosti v přízemí budovy. Bližší popis 

technických a technologických zařízení je podrobněji řešen v dalších 

kapitolách a přílohách této práce.  

B.2.11 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této práce. 

B.2.12 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Jsou stanoveny dle normy ČSN 73 0540. Podrobněji řešeno v kapitole 2. 

této práce. 

b) energetická náročnost stavby: 

Objekt je zatříděn do klasifikační třídy B – velmi úsporná, viz kapitola 2.8 

této práce. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

K vytápění bude využito tepelné čerpadlo země-voda. V rámci 

ekonomického zhodnocení v kapitole 3.2 této práce jsou porovnány další 

alternativy vytápění. 

  



 
 

20 
 

B.2.13 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Příznivé mikroklimatické podmínky budou zajištěny dostatečným větráním 

(přirozeným pomocí oken) v letním období a přiměřeným vytápěním v zimním 

období. Objekt je zásobován pitnou vodou z vodovodního řadu Statutárního 

města Ostravy. Odkanalizování splaškových vody je řešeno pomocí 

kanalizační přípojky napojené na městský kanalizační řad. Objekt vyhovuje 

požadavkům na denní osvětlení. 

B.2.14 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Ochrana proti radonovému působení bude řešena izolací proti zemní 

vlhkosti (SBS modifikovaný asfaltový pás, který odpovídá požadavkům 

ČSN 73 06019). 

b) ochrana před bludnými proudy: 

Není předmětem této práce. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

V dané lokalitě není zaznamenána.  

d) ochrana před hlukem: 

Svislý konstrukční systém je navržen z vápenopískových tvárnic  

KS – QUADRO s vysokou objemovou hmotností, které mají výborné 

zvukově izolační vlastnosti. Stropní konstrukce tvoří těžké plovoucí 

podlahy, které mají výborné kročejové a vzduchově neprůzvučné izolační 

vlastnosti. 

e) protipovodňová ochrana: 

Pozemek je umístěný mimo zátopovou oblast, proto není nutné řešit 

protipovodňová opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Bytový dům bude napojen na vodovodní řad, kanalizační řad, elektrické 

vedení NN – napojení na pozemku parc. č. 121/3 v k.ú Poruba. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno pomocí vodovodní 

přípojky PE 100 RC D 32x3 v délce 27 m. 

Odkanalizování objektu bude řešeno oddílně. Splaškové vody budou 

svedeny pomocí kanalizační přípojky DN 150 PVC do obecní kanalizace. 

Srážkové vody budou svedeny dešťovou kanalizační přípojkou do vsaku  

na pozemku investora. 

Objekt bude zásobován elektrickou energií zemní kabelovou přípojkou NN 

kabelem AYKY, napojenou na stávající kabelové vedení uložené podél 

místní komunikace v bezprostřední blízkosti u pozemku bytového domu. 

Elektrická přípojka bude ukončena pomocí připojovacího pilíře, který bude 

osazen na hranici pozemku investora, dále do objektu povede domovní 

rozvod NN. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení: 

Lokalita stavby se nachází v současně zastavěném území. Pozemek  

je umístěn u místní komunikace na ulici Krátká, z které pokračuje obslužná 

komunikace ukončena parkovištěm v bezprostřední blízkosti u pozemku. 

Přístup pro pěší je řešen pomocí nových zpevněných ploch. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Objekt je napojen na místní komunikaci pomocí stávající účelné 

komunikace ukončené parkovištěm v bezprostřední blízkosti od objektu. 

c) doprava v klidu: 

Parkování pro osobní automobily bude na stávajících parkovacích místech 

v blízkosti objektu, z nichž některé parkovací místa jsou vyhrazena  

pro držitele průkazu ZTP příp. ZTP/P. 



 
 

22 
 

d) pěší a cyklistické stezky: 

Pro pěší přístup budou zbudovány na pozemku nové zpevněné plochy 

(chodníky). Cyklistické stezky nejsou řešeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: 

Terénní úpravy pozemku z důvodu jeho rovinatosti nejsou nutné, bude 

pouze v základové ploše místně srovnán, odkopaná svrchní vrstva bude 

použita k zahradním úpravám na pozemku. 

b) použité vegetační prvky: 

Na zelených plochách bude po výstavbě doseto travní semeno a plocha bude 

osazena okrasnými dřevinami. 

c) biotechnická opatření: 

Nejsou řešena. 

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

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

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, realizací ani provozem stavby 

nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Provoz stavby nebude 

produkovat žádné škodlivé ani toxické látky. Při návrhu stavby budou 

splněny veškeré platné hygienické předpisy. Nejsou známy žádné zvláštní 

podmínky ochrany přírody ve vztahu k navrhované stavbě. 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí  

a vazeb v krajině: 

Jelikož je stavba umístěna v intravilánu nemůže dojít k ovlivnění 

ekologických funkcí a vazeb v krajině. Na pozemku nejsou žádné chráněné 

dřeviny, příp. památné stromy, pozemek je pouze zatravněný.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Vzhledem k lokalizaci stavby soustava chráněných území Natura 2000 

nebude dotčena. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA: 

Dle zákona 100/2001 Sb. stavba nepodléhá posouzení EIA. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů: 

Nejsou navrhována. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na charakter stavby není řešení z hlediska ochrany obyvatelstva 

vyžadováno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění: 

- vápenopískové cihly KS Quadro 227,7 m3, 

- ztracené bednění BEST 30 32,4 m3, 

- železobeton obj. hmot. 2300 kg/m3  226,32 m3, 

- beton prostý obj. hmot. 2100 kg/m3  83,23 m3, 

- tepelná izolace Rigips EPS Greywall  170,83 m3, 

- tepelná izolace BASF styrodur  59,92 m3, 

- tepelná izolace EPS Perimeter  15,09 m3. 

b) odvodnění staveniště: 

V případě nutnosti bude stavební jáma základových konstrukcí odčerpávána 

za pomocí oběhových čerpadel. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Pozemek je v přímé blízkosti místní komunikace, proto není potřeba 

budovat napojení na veřejnou komunikaci. Vjezd a výjezd staveniště bude 

veden přímo z komunikace. Pro výstavbu bude zajištěna elektrická energie 

z nově budované elektrické přípojky NN, která bude ukončena pilířem  

u hranice pozemku investora. Bude zajištěna mobilní cisterna s vodou. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Při výstavbě nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Při realizaci 

stavby bude pouze zvýšena hladina hluku a prašnosti. 
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e) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

V průběhu realizace stavby bude na staveništi u místěna obytná buňka  

a kontejnerové vany. Zábor je dočasný, po skončení procesu výstavby 

budou tyto objekty odvezeny. 

f)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace: 

Výstavbou vzniknou obalové odpady a odpady z přebytku stavebního 

materiálu. Odpad bude roztříděn a odvezen na skládky komunálních odpadů 

a do sběrných dvorů.  

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Objekt bude založen na základových pásech do hloubky 1,1 m. Objem 

zeminy ze základové plochy bude umístěn na deponie zemin. Odkopaná 

svrchní vrstva bude použita k zahradním úpravám na pozemku. Následně 

budou provedeny výkopové práce pro přípojky k inženýrským sítím. Jejich 

hloubka uložení bude provedena dle ČSN 73 6005. Délka inženýrských sítí 

bude dohromady 78 m. Dále v rámci realizace tepelného čerpadla budou 

provedeny 4 vrty o hloubce 123 m. Horizontální potrubí primárního okruhu 

tepelného čerpadla bude vedeno v hloubce 1,4 m v délce 112 m. Výpočet 

kubatury výkopových a vrtných prací není předmětem této práce. 

h) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při výstavbě nebude životní prostředí ohroženo. 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů: 

Dodavatel stavby je povinen po celou dobu výstavby dodržovat veškeré 

bezpečnostní předpisy, zvláště vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. Ochrana zdraví  

a bezpečnost bude řešena v souladu se Zákoníkem práce a dalšími 

bezpečnostními předpisy. Pracovníci musí být seznámeni s bezpečností 

práce, proškoleni v práci se stroji a zařízeními a vybaveni ochrannými 

pomůckami 
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j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Výstavbou nebudou dotčeny další stavby. 

k) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Dopravně inženýrská opatření nejsou nutná. V místě stavby není 

frekventovaný provoz. 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Neuvažuje se. 

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Stavba bude řešena dle následujícího postupu výstavby:  

- předání staveniště, 

- odstranění keřů a sejmutí ornice, 

- vyměření a vytýčení stavby, 

- výkopové a vrtné práce, 

- provedení základů a inženýrských přípojek, 

- výstavba svislých a vodorovných konstrukcí, schodiště, 

- pokrytí střechy a klempířské konstrukce, 

- osazení oken a dveří, 

- výstavba vnitřních nenosných stěn, 

- technické instalace, 

- obklady, omítky, 

- podlahy, 

- malby, 

- terénní úpravy. 

C Situační výkresy 

Viz přílohy.  
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D Stavební část 

D.1 Technická zpráva 

D.1.1 Účel objektu 

Objekt bytového domu je novostavba v nízkoenergetickém standardu  

pro účel bydlení. Má 11 bytových jednotek. 

D.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Bytový dům je obdélníkového tvaru 17,4 x 18,5 m. Objekt je čtyřpodlažní, 

nepodsklepený, zděný s železobetonovými stropy, zastřešený plochou střechou 

s atikou. Dům má 11 bytových jednotek. Okna jednotlivých bytů jsou 

orientována na SV a JV, JV a JZ, JZ a SZ. Bytový dům je bez balkonů. Vstupy 

do budovy jsou orientovány severovýchodně a jihozápadně. Kolem objektu je 

vybudován okapový chodník z kačírku. Pozemek je v přímé blízkosti místní 

komunikace, kolem které je umístěno stávající parkoviště, které je užíváno 

obyvateli bytového domu. Kolem parkoviště je nově vybudován chodník  

ze zámkové dlažby, který je napojen na stávající chodník a vede k objektu. 

Bytový dům splňuje kritéria dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vstup 

do budovy je bezbariérový, opatřen vstupní rampou, byty v 1. NP jsou řešeny 

bezbariérově, bytový dům je opatřen výtahem o minimálních vnitřních 

rozměrech 1100 x 1400 mm. Na parkovišti jsou vyhrazené 3 parkovací stání 

pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

D.1.3 Technické a konstrukční řešení objektu 

Zemní práce: 

Před zahájením výkopů bude provedena skrývka ornice, která bude uložena  

na skládku pro pozdější zahradní a terénní úpravy. Základová jáma bude 

vyhloubena strojně do hloubky 1,1 m  od úrovně upraveného terénu  

(-1,84 m od úrovně 1 NP).. V případě nesoudržných zemin musí být stavební 
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jáma zajištěna pažením v souladu s BOZP. Během výkopů musí být učiněna 

opatření, aby nedošlo k podmáčení základové jámy. 

Základy 

Objekt bude založen na základových pásech do hloubky 1,1 m od povrchu 

upraveného terénu. Pod obvodovou konstrukcí tloušťky 240 mm je ztracené 

bednění BEST 30 tl. 300 mm (rozšíření 300 mm na obě strany). Pod ztraceným 

bedněním je základový pás z betonu C 20/25, který je rozšířen o 150 mm  

na obě strany. Celková tloušťka základového pasu je 600 mm. Pod prvním 

schodem schodiště bude vytvořen základový pás 600 mm široký a hloubka 

uložení základu bude v délce 1,1 m pod povrchem upraveného terénu. Základy 

budou zatepleny EPS Perimetrem do výšky 550mm nad úrovní upraveného 

terénu. 

Svislé konstrukce 

Celý objekt je vystavěný z vápenopískových tvárnic KS-Quadro o objemové 

hmotnosti 2000 kg/m3. Obvodové zdivo tvoří tvárnice Quadro E/240 1/4 

tloušťky 240 mm. Obvodové zdivo je zatepleno z venkovní strany tepelnou 

izolací Rigips EPS Greywall tloušťky 180mm. Okolí vchodu objektu musí být 

zaizolováno protipožární izolací! Celková tloušťka obvodové konstrukce je 

420mm. Vnitřní nosné stěny tvoří: Quadro E/200 1/4 tloušťky 200 mm  

a Quadro E/175 1/4 tloušťky 175 mm. Vnitřní nenosnou příčku tvoří Quadro 

E/115 1/4 tloušťky 115 mm a Quadro E/70 1/4 tloušťky 70 mm (sklepní kóje).  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad všemi podlažími tvoří železobetonový skelet tl. 200 

mm s průvlaky na obvodových a nosných stěnách tl. 250. Ve stropě budou 

provedeny prostupy pro vedení instalací podle výkresu stropu.  

Skladby podlah 1 NP: 

P1.1 Skladba konstrukce od interiéru 

- keramická dlažba 10 mm, 

- lepící tmel 6 mm, 

- penetrace, 

- roznášecí betonová mazanina vyztužená ocel. kari sítí 50 mm, 
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- separační polyethylenová folie Deksepar slepovaná ve spojích 0,2 mm 

- tepelně izolační desky Dekperimeter SD 120 mm, 

- ochranná betonová mazanina 50 mm, 

- SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special mineral 4 mm, 

- penetrační asfaltová emulze Deprimer, 

- monolitická deska 200 mm. 

P1.2 Skladba konstrukce od interiéru 

- dřevěné parkety 20 mm, 

- asfaltový nátěr 2 mm, 

- penetrace, 

- roznášecí betonová mazanina vyztužená ocel. kari sítí 50 mm, 

- separační polyethylenová folie Deksepar slepovaná ve spojích 0,2 mm, 

- tepelně izolační desky Dekperimeter SD 120 mm 

- ochranná betonová mazanina 50 mm, 

- SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special mineral 4 mm, 

- penetrační asfaltová emulze Deprimer, 

- monolitická deska 200 mm. 

P1.3 Skladba konstrukce od interiéru 

- krytina na bázy polyvinylchloridu 4 mm, 

- podkladový izolační pás z lehčeného polyetylenu  3 mm, 

- roznášecí betonová mazanina vyztužená ocel. kari sítí 50 mm, 

- separační polyethylenová folie Deksepar slepovaná ve spojích 0,2 mm, 

- tepelně izolační desky Dekperimeter SD 120 mm, 

- ochranná betonová mazanina 50 mm, 

- SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special mineral 4 mm, 

- penetrační asfaltová emulze Deprimer, 

- monolitická deska 200 mm. 

Skladby podlah 2 NP: 

P2.1 Skladba konstrukce od interiéru 

- keramická dlažba 10 mm, 

- lepící tmel 6 mm, 

- penetrace, 
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- roznášecí betonová mazanina vyztužená ocel. kari sítí 50 mm, 

- separační polyethylenová folie Deksepar slepovaná ve spojích 0,2 mm, 

- tepelně izolační desky Rigifloor 5000 50 mm, 

- Železobetonová deska 200 mm. 

P2.2 Skladba konstrukce od interiéru 

- dřevěné parkety 20 mm, 

- asfaltový nátěr 2 mm, 

- penetrace, 

- roznášecí betonová mazanina vyztužená ocel. kari sítí 50 mm, 

- separační polyethylenová folie Deksepar slepovaná ve spojích 0,2 mm, 

- tepelně izolační desky Rigifloor 5000 50 mm, 

- Železobetonová deska 200 mm. 

P2.3 Skladba konstrukce od interiéru 

- krytina na bázy polyvinylchloridu 4 mm, 

- podkladový izolační pás z lehčeného polyetylenu  3 mm, 

- roznášecí betonová mazanina vyztužená ocel. kari sítí 50 mm, 

- separační polyethylenová folie Deksepar slepovaná ve spojích 0,2 mm, 

- tepelně izolační desky Rigifloor 5000 50 mm, 

- Železobetonová deska 200 mm. 

Povrchy podlah budou keramické, polyvinylchloridové a dřevěné parkety.  

Ve styku dvou materiálů bude přechod řešit přechodová lišta. Je nutné dbát  

na oddilatování podlahy od konstrukce stěny 

Střešní konstrukce 

Střecha objektu je plochá s atikou. Na stropní železobetonové konstrukci bude 

vyspádovaný polystyrenbeton a na něj bude kotvená, nebo lepená tepelní 

izolace BASF STYRODUR 3035 CS tloušťky 180 mm. Střešní konstrukce je 

finálně chráněna asfaltovými pásy GLASTEK 40 Special Mineral a ELASTEK 

GLASTEK 40 Special Dekor. 

Ve všech pobytových místnostech jsou instalovány SDK podhledy z důvodu 

technických rozvodů. Světlá výška podhledu v 1 NP je 2800mm, v dalších 

podlažích je vždy 2700mm nad úrovní podlah. 
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Skladba střechy 

Skladba konstrukce od interiéru 

- železobetonová deska 200 mm, 

- polystyrenbeton PBS 40, ve spádu min. 2 %, nejmenší tl. 80 mm, 

největší tl. 300 mm, 

- parotěsnící folie Deksepar, 

- tepelná izolace BASF Styrodur 3035 CS 180 mm, 

- asfaltový pás Glastek 40 special mineral, kotvený k podkladu, 

- asfaltový pás Elastek 40 special dekor, natavený celoplošně k podkladu. 

Schodiště 

Schodiště bude železobetonové, dvouramenné s počtem 20 schodišťových 

stupňů, šírka ramene schodiště bude 1200 mm. 

Sklon schodiště v 1 NP bude 29,9°, výška stupně h = 166,5 mm, šířka stupně b 

= 290 mm. 

Sklon schodiště v 2 NP a dalších nadzemních podlažích bude 27,3°, výška 

stupně h = 160 mm, šířka stupně b = 310 mm. 

Výplně otvorů 

Okna budou plastová s izolačním trojsklem (U=0,82 W/m2K) opatřeny 

venkovními žaluziemi (ovladatelné zevnitř). 

Hlavní vchodové dveře (orientace SZ) budou plastové, prosklené, zadní 

vchodové dveře budou plastové, plné. U=1,0 W/m2K. 

Vnitřní dveře budou dřevěné, smrkové, plné s obložkovou zárubní v smrkovém 

dekoru. 

Povrchové úpravy  

Vnější úprava povrchů bude provedena fasádní omítkou Baumit Granopor 

žluté barvy. Vnitřní povrchové úpravy budou komplexně provedeny z vápenné 

omítky a disperzního nátěru bílé barvy. Na toaletách, v koupelně a v kuchyni 

budou stěny obloženy keramickým obkladem dle výkresových podkladů.  

Na spárování bude použita spárovací hmota proti vlhkosti. 
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Klempířské konstrukce 

Oplechování parapetu atiky bude provedeno hliníkovým plechem o síle 0,6 

mm. 

Zámečnické konstrukce 

Pro výstup na střechu bude v nejvyšším podlaží umístěn hliníkový žebřík.  

Na schodišti bude instalováno kovové zábradlí, které bude procházet všemi 

podlažími. Výška zábradlí bude 1100 mm. 

D.1.4 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekt je navržen dle současné normy ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov  

a dalších souvisejících norem a vyhlášek, stavební konstrukce splňují 

požadované tepelně technické vlastnosti, viz kapitola 2. věnovaná tepelné 

technice 

D.1.5 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Užívání objektu ani jeho samotná výstavba nebude mít žádný negativní vliv  

na životní prostředí. S odpady vzniklými na stavbě bude náležitě nakládáno  

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

D.1.6 Dopravní řešení 

Dopravní napojení bude pomocí stávající obslužné komunikace, kolem které je 

umístěno stávající parkoviště, které bude využíváno i pro uživatele bytového 

domu. 

D.1.7 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem z geologického 

podloží. Ochrana proti radonovému působení bude řešena izolací proti zemní 

vlhkosti (SBS modifikovaný asfaltový pás, který odpovídá požadavkům  

ČSN 73 06019). 

D.2 Výkresová část 

Viz přílohy této práce.  
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2. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

V této části práce je řešena stavební tepelná technika novostavby bytového domu 

v nízkoenergetickém standardu. Tepelná technika patří do souboru disciplín,  

které nazýváme technicko-fyzikální navrhování konstrukcí budov. To znamená,  

že navržené obvodové i vnitřní, horizontální i vertikální konstrukce musí zabezpečit 

tepelnou pohodu vnitřního prostředí se zřetelem k vnějším klimatickým podmínkám  

a současně respektovat požadované teplotní a vlhkostní parametry. [9] 

Tyto tepelně technická kritéria jsou v následujících kapitolách posuzována  

na základě požadavků vycházejících z normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana  

budov.  

Pro stanovení všech hodnotících parametrů z hlediska tepelné techniky byly 

použity softwarové programy TEPLO 2011, AREA 2011, SIMULACE 2011. Dále zde 

byla posuzována energetická náročnost budovy za pomocí softwarového programu 

ENERGIE 2013 a vyhodnocena podle vyhlášky 78/2013 Sb.  

Hodnoceny jsou následující požadavky:  

• součinitel prostupu tepla,  

• nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce,  

• lineární činitel prostupu tepla,  

• pokles dotykové teploty podlahy,  

• šíření vlhkosti konstrukcí,  

• průměrný součinitel prostupu tepla,  

• tepelná stabilita místností,  

• ukazatele energetické náročnosti budovy. 

2.1 Součinitel prostupu tepla 

Součinitel prostupu tepla udává množství tepelného toku, které se šíří z vnitřního 

prostředí do venkovního prostředí přes 1m2 konstrukce při teplotním rozdílu prostření 1K.  

Pro skladbu, kde je možné uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se tepelný odpor 

R [m2 ·K·W-1] vypočítá ze vztahu: 

∑= jRR  [m2·K·W-1], 
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při čemž: Rj = dj / λj 

 

kde Rj - tepelný odpor j-té vrstvy[m2·K·W-1], 

dj - tloušťka j-té vrstvy konstrukce [m], 

 λj - návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W·m-1·K-1]. 

Součinitelé tepelné vodivosti běžných materiálů lze nalézt v podkladech výrobců 

stavebních hmot nebo v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. [16] 

Tepelný odpor při prostupu tepla: 

RT = Rsi +R + Rse 

 

kde RT - tepelný odpor při prostupu tepla [m2·K·W-1], 

 Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2·K·W-1], 

 Rse - odpor při přestupu tepla na vnější straně[m2·K·W-1]. 

Rsi -  pro tepelný tok vodorovně (stěny): ………………. 0,13  m2·K·W-1 
pro tepelný tok shora dolů (podlahy) ……………. 0,17 m2·K·W-1 
pro tepelný tok zdola nahoru (stropy):……………. 0,10 m2·K·W-1 

Rse -  pro zimní období …………...……………………. 0,04  m2·K·W-1 

Součinitel prostupu tepla: 

 

 

kde  U - součinitel prostupu tepla [W·m-2·K-1]. 

Všechny konstrukce vytápěných budov v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního 

vzduchu φi ≤ 60 % musí mít součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)] takový, aby splňoval 

podmínku [3]: 

U ≤UN 

kde  UN - normou požadovaná nebo doporučená hodnota součinitele 
prostupu tepla [W/(m2·K)]. 

TR
U

1
=
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Pro budovu s převažující vnitřní teplotou v intervalu 18 až 22 °C a relativní 

vlhkosti vnitřního vzduchu φi ≤ 60% a pro všechny návrhové venkovní teploty se stanoví 

požadovaná hodnota UN dle tabulky č. 3 uvedené v normě ČSN 73 0540-2. [3] 

V navrhovaném bytovém domě je převládající návrhová vnitřní teplota 20 °C  

a vlhkost vnitřního vzduchu φi ≤ 60%, z tohoto důvodu jsou hodnoty součinitelů prostupu 

tepla jednotlivých konstrukcí posuzovány na základě tabulky č. 3 ve výše citované normě.  

Výpočet byl proveden za pomocí softwarového programu TEPLO 2011  

a výstupy jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)] 

konstrukce 

požadovaná 
hodnota 

UN,20 

[W/(m2K)] 

doporučená 
hodnota 
Urec,20 

[W/(m2K)] 

vypočtená 
hodnota  

U 
[W/(m2K)] 

vyhodnocení 
dle  

ČSN 73 0540-2 

Stěna obvodová (SO) 0,30 0,25 0,19 Vyhoví 
Nosná vnitřní stěna 200 mm (SN1) 2,70 1,80 2,10 Vyhoví 
Nosná vnitřní stěna+TI (SN2) 1,30 0,90 0,34 Vyhoví 
Vnitřní příčka (SN3) 2,70 1,80 2,51 Vyhoví 
Nosná vnitřní stěna 175 mm (SN4) 2,70 1,80 2,20 Vyhoví 
Podlaha 1NP ker. dlažba, parkety, 
PVC (Pdl 1NP) 

0,45 0,30 0,26 Vyhoví 

Podlaha 2NP ker. dlažba (Pdl 2NP 
ker) 

0,75 0,50 0,54 
Vyhoví 

Podlaha 2NP PVC (Pdl 2NP PVC) 2,20 1,45 0,53 Vyhoví 
Podlaha 2NP Parkety (Pdl 2NP Par) 1,05 0,70 0,52 Vyhoví 
Střecha plochá (stř.) 0,24 0,16 0,15 Vyhoví 
Střecha plochá + podhled (stř.+p) 0,24 0,16 0,14 Vyhoví 

Tabulka 1 Vyhodnocení součinitele prostupu tepla posuzovaných konstrukcí 

Dle provedených výpočtů všechny posuzované konstrukce stavby bytového domu 

splňují nároky prostupu tepla dané normou ČSN 73 0540-2.  

2.2 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce se hodnotí na základě teplotního 

faktoru vnitřního povrchu ƒRsi [-]. Používá se pro vyhodnocení rizika vzniku kondenzace 

vodní páry a růstu plísní na povrchu konstrukce. 
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V zimním období musí konstrukce v prostorách s relativní vlhkostí vnitřního 

vzduchu φi ≤ 60% vykazovat v každém místě (na ploše, v místě tepelného mostu, tepelné 

vazby) teplotní faktor vnitřního povrchu ƒRsi [-] podle vztahu: [3] 

⋝ , = ,  

kde    je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-], 

,   je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu, stanovená tabulky 1 normy ČSN 73 0540-2 [-], 

,   je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu [-]. 

Výpočty stanovení teplotního faktoru vnitřního povrchu  jsou odlišné  

pro různé konstrukce. 

Plošné konstrukce  

Nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce se stanoví z obecného 
vztahu: 

= Ɵ Ɵ
Ɵ Ɵ   [-] 

kde  Ɵai  je teplota na vnitřní straně hodnocené konstrukce ve °C 

(obvykle návrhová teplota vnitřního vzduchu),  

Ɵe  je teplota na vnější straně hodnocené konstrukce ve °C (obvykle 

návrhová venkovní teplota), 

Ɵsi  je nejnižší vnitřní povrchová teplota ve °C.  

Z konstrukce uvedeného vztahu je zřejmé, že na konkrétních hodnotách teplot  

v zásadě nezáleží – hodnota teplotního faktoru vyjde shodně pro prakticky libovolnou 

kombinaci vnitřní a vnější teploty. Podmínkou je ovšem to, aby byla venkovní teplota nižší 

než teplota vnitřní – a aby byl navíc zachován výraznější rozdíl mezi oběma teplotami. [6] 

Pokud známe součinitel prostupu tepla U konstrukce, pak teplotní faktor vnitřního 

povrchu konstrukce fRsi [-], lze stanovit podle vztahu: 

= 1 − ⋅  

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce Rsi musí odpovídat 

hodnotám podle ČSN 730540-2 a ČSN EN ISO 13788, pro výpočty povrchových teplot a 

teplotního faktoru. Stejné hodnoty se použijí i pro výpočet součinitele prostupu tepla U. [3] 
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Tepelné mosty a vazby 

Pro výpočty teplotního faktoru libovolných styků stavebních konstrukcí je 

zapotřebí použít specializované výpočtové programy pro 2-D, nebo 3-D teplotní pole 

konstrukcí. 

Hodnoty teplotního faktoru vnitřního povrchu plošných konstrukcí bytového 

domu byly vyhodnoceny v programu Teplo 2011. Byly posuzovány všechny ochlazované 

konstrukce-tedy konstrukce na hranici obálky budovy. 

Detaily styku konstrukcí (2 obvodové stěny, obvodová stěna a podlaha na zemině, 

obvodová stěna a střecha) byli vymodelovány a posouzeny v Programu Area 2011.  

Podrobné výstupy viz příloha č.1. a č. 2. Získané výsledky uvedené v tabulce jsou 

vyhodnoceny dle ČSN 73 0540-2 . 

Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-] 

konstrukce 
normová 

hodnota fRsi,N 
[-] 

vypočtená 
hodnota fRsi 

[-] 

vyhodnocení  
dle  

ČSN 73 0540-2 
Obvodová stěna 0,744 0,954 Vyhoví 
Podlaha 1 NP (na zemině), keramická 
dlažba 

0,402 0,937 Vyhoví 

Podlaha 1 NP (na zemině), parkety 0,402 0,938 Vyhoví 
Podlaha 1 NP (na zemině), PVC 0,402 0,937 Vyhoví 
Střecha plochá 0,744 0,962 Vyhoví 
Střecha plochá+podhled 0,744 0,965 Vyhoví 

Tabulka 2 Teplotní faktor vnitřního povrchu plošných konstrukcí 

Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-] 

detail 
normová hodnota 

fRsi,cr [-] 
vypočtená 

hodnota fRsi [-] 
vyhodnocení dle 
ČSN 73 0540-2 

Vnější stěna a podlaha na zemině 0,744 0,848 Vyhoví 
Vnější roh 0,744 0,917 Vyhoví 
Vnější stěna a střecha 0,744 0,843 Vyhoví 

Tabulka 3 Teplotní faktor vnitřního povrchu posuzovaných detailů konstrukcí 
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Obr. 1 Teplotní pole detailu vnější stěna a podlaha na zemině 

 

Obr. 2 Teplotní pole detailu vnější roh 
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Obr. 3 Teplotní pole detailu vnější stěna a střecha 

2.3 Lineární činitel prostupu tepla 

Lineární činitel prostupu tepla je poměrně nová veličina, která charakterizuje 

tepelně technické vlastnosti dvourozměrných tepelných mostů a vazeb. Vyjadřuje množství 

tepla ve W, které prochází při jednotkovém teplotním rozdílu jednotkovou délkou 

tepelného mostu. Jedná se tedy vlastně – trochu populárněji řečeno – o obdobu součinitele 

prostupu tepla u plošných konstrukcí. [5] 

Požadavky na lineární činitel prostupu tepla uvádí ČSN 730540-2 v čl. 5.4.  

Pro každou tepelnou vazbu mezi konstrukcemi musí být splněna podmínka: [5] 

ψ ≤ ψ   [W/(m.K)]  

kde  ψ  je vypočtený lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi 

konstrukcemi a ψ  je jeho normou požadovaná hodnota  

ve W/(m.K). 
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Tabulka 4 Požadované a doporučené hodnoty lineárního součinitele prostupu tepla [5] 

Lineární činitel prostupu tepla ψ  j-té lineární tepelné vazby ve W/(m·K)  

se stanoví ze vztahu: 

= − ∙  

kde  L   je lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem,  

ve W/(m.K), určená pomocí výpočtu dvourozměrného 

teplotního pole,  

U   je součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m2·K)], 

l   je délka vnější strany geometrického modelu konstrukce [m] 

Hodnota lineárního činitele prostupu tepla může vycházet kladně i záporně. 

Kladná hodnota znamená, že přes hodnocený kritický detail tepelné vazby dochází  

k přídavné tepelné ztrátě. Záporná hodnota znamená, že vliv hodnoceného detailu tepelné 

vazby na tepelnou ztrátu místnosti prostupem je již ve skutečnosti obsažen v tepelné ztrátě 

přes plošné konstrukce. [3] 

V případě výpočtu lineárního činitele prostupu tepla v místě styku obvodové stěny 

a podlahy na terénu je postup výpočtu rochu složitější. Musí se nejdříve stanovit lineární 

propustnost  celým hodnoceným detailem a poté lineární tepelná propustnost pouze 

podlahovou konstrukcí na zemině L  (bez obvodové stěny a základu). Výsledný činitel 

prostupu tepla , ve W/(m·K), se stanoví podle vztahu: [3] 

= − · −  

kde L   je lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem,  

ve W/(m·K), určená pomocí výpočtu dvourozměrného 

teplotního pole pro daný geometrický model, 

  součinitel prostupu tepla obvodové stěny, ve W/(m2·K), 
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  délka vnější strany obvodové stěny detailu, v m, 

L   lineární tepelná propustnost podlahovou konstrukcí na zemině, 

ve W/(m.K), určená pomocí výpočtu dvourozměrného 

teplotního pole pro daný geometrický model. 

Posouzení lineárního činitele prostupu tepla tepelných vazeb bylo provedeno 

v programu Area (viz příloha 2.) pro 3 vybrané detaily: styk dvou obvodových stěn, styk 

obvodová stěna a podlaha na zemině, styk obvodová stěna a střecha. Získané výsledky 

uvedené v tabulce jsou vyhodnoceny dle ČSN 73 0540-2.  

Lineární činitel prostupu tepla ψ [W/(mK)] 

detail 
požadovaná 
hodnota ψN 
[W/(mK)] 

doporučená 
hodnota ψrec 
[W/(mK)] 

vypočtená 
hodnota ψN 
[W/(mK)] 

vyhodnocení 
dle  

ČSN 73 0540-2 
Vnější stěna a podlaha 

na zemině 
0,20 0,10 0,08 Vyhoví 

Vnější roh 0,20 0,10 -0,13 Vyhoví 
Vnější stěna a střecha 0,20 0,10 -0,08 Vyhoví 

Tabulka 5 Vyhodnocení lineárního činitele prostupu tepla 

2.4 Pokles dotykové teploty podlahy 

Pokles dotykové teploty podlahy ∆Ɵ10 se stanoví podle ČSN 73 0540-4 z tepelné 

jímavosti podlahy B a průměrná vnitřní povrchové teploty podlahy Ɵsi. Tepelnou jímavost 

podlahy B ovlivňuje nejvíce nášlapná vrstva na povrchu podlahy, vliv dalších vrstev  

na tuto dílčí vlastnost klesá s jejich vzdáleností od povrchu. [8] 

Pro pokles dotykové teploty podlahy ∆Ɵ10 musí platit: 

∆Ɵ ≤ ∆Ɵ ,  

kde  ∆Ɵ10, N  je požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy  

ve °C, stanovená podle kategorie podlahy dle ČSN 730540-2. 
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Tabulka 6 Kategorie podlah 

Hodnocený bytový dům má 3 druhy podlah s rozdílnými nášlapnými vrstvami: 

- Parkety (ložnice) I. třída, 

- PVC (obývací pokoje) II. třída, 

- keramická dlažba (koupelny, chodby) III. třída. 

Výpočet poklesu dotykových teplot podlah byl vyhodnocen pomocí program 

Teplo 2011, výstup viz příloha 1. Všechny podlahy bytového domu splňují podmínku  

na pokles dotykové teploty podlahy. 

Pokles dotykové teploty podlahy 

konstrukce 
kategorie 
podlahy 

požadovaná 
hodnota 

∆Ɵ10,N [°C] 

vypočtená 
hodnota 
∆Ɵ10 [°C] 

vyhodnocení 
dle  

ČSN 73 0540-2 
Podlaha 1 NP (na zemině), 
keramická dlažba 

III 6,9 6,68 vyhoví 

Podlaha 1 NP (na zemině), 
parkety 

I 3,8 3,63 vyhoví 

Podlaha 1 NP (na zemině), PVC II 5,5 4,11 vyhoví 
podlaha 2NP ker. Dlažba III 6,9 5,03 vyhoví 
podlaha 2NP PVC II 5,5 4,05 vyhoví 
podlaha 2NP Parkety I 3,8 3,69 vyhoví 

Tabulka 7 Vyhodnocení poklesu dotykové teploty podlahy 
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2.5 Šíření vlhkosti konstrukcí 

Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mc, v kg/(m2·a), mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní 

páry uvnitř konstrukce, tedy: 

Mc = 0 

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř neohrozí její 

požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry 

uvnitř konstrukce Mc, v kg/(m2·a) tak, aby splňovalo podmínku: 

Mc ≤ Mc,N 

kde  Mc,N  je maximální normová hodnota pro množství zkondenzované 

vodní páry uvnitř konstrukce, v kg/(m2·a). 

Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, 

konstrukci s vnějším tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jinou 

obvodovou konstrukci s difuzně málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, 

je nižší z hodnot: 

Mc,N = 0,10 kg/(m2·a) nebo 3% plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází  

ke kondenzaci vodní páry, je-li jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3; pro materiál 

s objemovou hmotností ρ ≤ 100 kg/m3 se použije 6 % jeho plošné hmotnosti. 

Pro ostatní stavební konstrukce je nižší z hodnot: 

Mc,N = 0,50 kg/(m2·a) nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází  

ke kondenzaci vodní páry, je-li jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3; pro materiál 

s objemovou hmotností ρ ≤ 100 kg/m3 se použije 10 % jeho plošné hmotnosti. [15] 

Finálně roční množství zkondenzované vodní páry ve stavební konstrukci musí 

být menší než roční množství vypařitelné vodní páry. 

Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř 

konstrukce podle nesmí v roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry zbýt žádné 

zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční 
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množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc, v kg/(m2·a) tedy musí být 

nižší než roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Mev, v kg/(m2·a). [15] 

Mc < Mev 

Podrobné postupy výpočtů jsou uvedeny v ČSN 73 0540-4 a v ČSN ISO 13788. 

Výpočet byl proveden za pomoci programu Teplo 2011. Výstup z programu je 

uveden v příloze 1. V následující tabulce je uveden přehled výsledků: 

Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

konstrukce 

množství 
zkondenzované 
vodní páry Mc,a 

[kg/m2·rok] 

množství 
odpařené vodní 

páry Mev,a 

[kg/m2·rok] 

vyhodnocení dle 
ČSN 73 0540-2 

Obvodová stěna 0,0155 2,767 Vyhovuje 
Podlaha 1 NP (na zemině), 
keramická dlažba 

nedochází ke kondenzaci Vyhovuje 

Podlaha 1 NP (na zemině), 
parkety 

nedochází ke kondenzaci Vyhovuje 

Podlaha 1 NP (na zemině), PVC nedochází ke kondenzaci Vyhovuje 
Střecha plochá 0,0016 0,5075 Vyhovuje 
Střecha plochá+podhled 0,0021 0,4929 Vyhovuje 

Tabulka 8 Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř objektu 

2.6  Průměrný součinitel prostupu tepla 

Stavebně energetické vlastnosti budov v zimním období se hodnotí s pomocí 

průměrného součinitele prostupu tepla. 

Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN 730540-2 

v čl. 5.3. Vyjadřují vliv samotného stavebního řešení na potřebu energie na vytápění  

– nezohledňují tedy žádné nejisté faktory, jako je chování uživatelů či vliv klimatických 

podmínek. Hodnocená budova (nebo její ucelená část - zóna) musí mít podle citovaného 

článku průměrný součinitel prostupu tepla takový, aby splňoval podmínku: 

≤ Ɵ ,  

kde  Uem   je průměrný součinitel prostupu tepla budovy nebo dílčí 

vytápěné zóny ve W/(m2·K) a Uem,N je požadovaný průměrný 

součinitel prostupu tepla budovy nebo dílčí vytápěné zóny  

ve W/( m2·K). 
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Požadovaná hodnota Uem,N se stanovuje pro budovy s převažující vnitřní 

návrhovou teplotou od 18 do 22 °C ze vztahu: 

, = 	 ∑ , 	. 	. 	
∑ + 	0,02  [W/(m2·K)] 

kde  UN,j  je požadovaný součinitel prostupu tepla j-té teplosměnné 

konstrukce na obálce budovy či její zóny ve W/( m2·K),  

Aj 	 je plocha j-té teplosměnné konstrukce v m2 a bj je činitel teplotní 

redukce j-té teplosměnné konstrukce.		

Hodnota Uem,N nesmí překročit následující limity: [7] 

- pro nové obytné budovy hodnotu 

Uem,N  = 0,5   [W/(m2·K)] 

-  pro ostatní budovy hodnotu vyjádřenou vztahem 

, = 0,30 + ,
/   [W/(m2·K)] 

kde  A  je celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný objem 

budovy (či její zóny) v m2 a V je vytápěný objem budovy  

(či její zóny) v m3. Obě veličiny se stanovují z vnějších 

rozměrů. Pro poměr A/V ≤ 0,2 se uvažuje Uem,N =1,05 

W/(m2·K), pro poměr A/V > 1,0 pak Uem,N = 0,45 W/( m2·K). 

Uem,rec  je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

budovy nebo dílčí vytápěné zóny ve W/(m2·K). 

Uem,rec se vypočte jako: 

, = 0,75	 · 	 , 	 

kde Uem,N   je požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla budovy nebo 

dílčí vytápěné zóny ve W/(m2· .K). 
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Průměrný součinitel prostupu tepla budovy nebo její ucelené části se stanoví 

podle ČSN 730540-4 ze vztahu: [7] 

, =   [W/(m2.K)] 

kde  A  je celková plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný objem 

budovy nebo její části v m2 a HT je měrný tepelný tok 

prostupem tepla budovy nebo její části ve W/K. 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem hodnocené budovy je 0,26 W/m2K. 

Obálka budovy splňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla  

pro klasifikační třidu B – Velmi úsporná. 

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla Uem byl proveden pomocí 

programu Energie 2013. Výstup z programu, Energetický štítek obálky budovy a Průkaz 

energetické náročnosti budovy je uveden v přílohách č. 4 

2.7 Tepelná stabilita místnosti 

Tepelná stabilita místnosti v letním období 

Dle normy ČSN 73 0540-2 [15] se tepelná stabilita místnosti v letním období 

hodnotí pro kritickou místnost obvykle s největší plochou průsvitných konstrukcí, které 

jsou orientovány na jih, západ, východ, nebo jihozápad, jihovýchod. Hodnotí se zde 

nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období Ɵai,max v °C, která musí 

splňovat podmínku: 

Ɵ , ≤ Ɵ , ,  

kde  Ɵai,max,N   je normou  požadovaná  hodnota  nejvyšší denní  teploty  

vzduchu  v místnosti v letním období, ve °C. 

Dle normy ČSN 73 0540-2 z tabulky 12 je pro nevýrobní objekty požadovaná 

hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období Ɵai,max,N = 27 °C. 

Hodnocenou kritickou místností v bytovém domě je místnost č. 409 umístněná  

v rohu budovy pod střechou, s orientací výplňových otvorů na jihovýchod a jihozápad.  
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Posouzení bylo provedeno v programu Simulace 2011, výpočtový protokol je 

uveden v příloze č. 3. Při výpočtu muselo být uvažováno se stíněním venkovními 

žaluziemi a nočním větráním. Vypočtený výsledek nejvyšší denní teploty vzduchu  

v místnosti v letním období Ɵai,max je uveden v následující tabulce: 

Tepelná stabilita místnosti v letním období 

místnost 
požadovaná 

hodnota Ɵai,max,N 

[°C] 

vypočtená 
hodnota Ɵai,max 

[°C] 

vyhodnocení 
dle  

ČSN 72 0540-2 
místnost č. 409 27 25,4 vyhoví 

Tabulka 9 Posouzení tepelné stability místnosti v letním období 

Tepelná stabilita místnosti v zimním období 

Tento požadavek není posuzován, protože se neuvažuje s přerušovaným 

vytápěním v objektu. 

2.8 Energetická náročnost budovy 

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění, § 7 odst. 1  

v případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou 

náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu 

Požadavky na energetickou náročnost budovy definuje vyhláška č. 78/2013 Sb.  

Je stanoveno 7 ukazatelů energetické náročnosti: 

a) celková primární energie za rok, 

b) neobnovitelná primární energie za rok, 

c) celková dodaná energie za rok, 

d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, 

 větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 

e) průměrný součinitel prostupu tepla, 

f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 

g) účinnost technických systémů. 

Vypočtené hodnoty energetické náročnosti posuzované budovy jsou porovnávány 

s hodnotami referenční budovy a zatřiďovány do klasifikačních tříd A-G.  
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Referenční budova je definovaná jako budova téhož druhu, stejného 

geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke 

světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního 

uspořádání a se stejný typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji 

jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích 

konstrukcí a technických systémů budovy. [18] 

Dle vyhlášky č. 78/2013 Sb, o energetické náročnosti v § 6 odst. 1: 

Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie, stanovené výpočtem na nákladově optimální úrovni, jsou splněny, 

pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 

písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro 

referenční budovu. [18] 

Těmito ukazateli jsou: 

b) neobnovitelná primární energie za rok, 

c) celková dodaná energie za rok, 

e) průměrný součinitel prostupu tepla 

Posouzení energetické náročnosti budovy bylo provedeno pomocí výpočetního 

programu Energie 2013, viz příloha č. 4.  

Vyhodnocení energetické náročnosti 
ukazatelé energetické 

náročnosti budovy 
hodnocená 

budova 
referenční 

budova 
klasifikační 

třída 
vyhodnocení 

neobnovitelná primární energie 
86 

kWh/(m2· rok) 
148 

kWh/(m2· rok) 
B vyhovuje 

celková dodaná energie 
80 

kWh/(m2· rok) 
129 

kWh/(m2· rok) 
B vyhovuje 

dílčí dodané energie pro 
technické systémy 

- - - - 

vytápění 
58 

kWh/(m2· rok) 
103 

kWh/(m2· rok) 
B vyhovuje 

chlazení, - - - - 
větrání - - - - 

úpravu vlhkosti vzduchu - - - - 

přípravu teplé vody 
19 

kWh/(m2· rok) 
22 

kWh/(m2· rok) 
C vyhovuje 

osvětlení 
3 

kWh/(m2· rok) 
3 

kWh/(m2· rok) 
C vyhovuje 

průměrný součinitel prostupu 
tepla 

0,26 W/m2K 0,37 B vyhovuje 

Tabulka 10 Vyhodnocení energetické náročnosti 
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3. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

3.1 Návrh vytápění a zdroje tepla budovy 

3. 1. 1. Popis řešeného objektu 

Umístění a popis objektu 

Navrhovaný objekt se nachází v městské části Ostrava-Poruba, na pozemku  

parc. č. 121/3 v katastrální území Poruba. Konstrukční systém objektu je zděný  

z vápenopískových tvárnic KS Quadro. Stropní konstrukce všech podlaží tvoří 

železobetonový skelet. Budova má čtyři nadzemní podlaží. Střecha je plochá s atikou. 

Popis provozu objektu 

Objekt bude využíván jako bytový dům. Tvoří ho bytové prostory (11 bytových 

jednotek) a společné prostory (chodby, prostory schodiště, sklepní prostor, technická 

místnost). Dům je napojen na elektrickou síť, veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod, 

srážkové vody jsou zasakovány na pozemku objektu. Projekt řeší vytápění bytového domu 

a přípravu teplé vody za pomocí tepelného čerpadla země-voda. 

3. 1. 2. Výchozí podklady pro návrh vytápění 

Jako vstupní podklady byly použity:  

- požadavky investora,  

- výkresová dokumentace stavby, 

- technické podklady výrobců jednotlivých zařízení. 

Projektová dokumentace je zpracována pro potřeby provádění stavby a je 

zpracována dle platných norem a předpisů. 

3. 1. 3. Tepelně technické vlastnosti a klimatické podmínky 

Klimatické podmínky pro zimní období: 

‒ umístění objektu Ostrava-Poruba, 

‒ nadmořská výška 217 m.n.m, 

‒ návrhová teplota venkovního vzduchu -15 °C, 

‒ návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu 84 %, 
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‒ převažující návrhová teplota vnitřního vzduchu 20 °C, 

‒ návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 %, 

‒ průměrná vypočtená vnitřní teplota vzduchu v objektu 18,4 °C, 

‒ průměrná roční teplota venkovního vzduchu 8,3 °C, 

‒ průměrná teplota venkovního vzduchu v otopném období 4,0 °C, 

‒ délka otopného období 229 dnů. 

Vnitřní teploty místností: 

‒ obývací pokoje, kuchyně, ložnice, WC  20°C, 

‒ koupelny  24°C, 

‒ chodby, šatny, techn. místnost, strojovna výtahu  15°C, 

‒ zádveří, sklepní prostor  10°C. 

Tepelná ztráta objektu 

Posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí objektu bylo 

provedeno již v kapitole 2. Stavební tepelná technika. Výstupní protokol výpočtu je 

doložen v příloze č. 1-4. 

Objekt je celý vytápěn, u místností, které mají tepelné zisky, se neuvažuje  

s vytápěním, ale místnost není považována za nevytápěný prostor! 

Výpočet tepelných ztrát objektu po místnostech byl proveden v programu 

ZTRÁTY 2011 v souladu s platnou normou ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách 

– Výpočet tepelného výkonu. Výpočty jsou doloženy v příloze č. 5. Daný bytový dům má 

dle výpočtu celkové tepelné ztráty 35,516 kW. Na pokrytí těchto ztrát byl navržen zdroj 

tepla a otopná tělesa. U místností s tepelnými zisky se neuvažuje s vytápěním. 

Součet tep. ztrát prostupem 12,265 kW  34,5 % 

Součet tep. ztrát větráním 23,252 kW  65.5 % 

Celkový součet tep. ztrát 35,516 kW  100,0 % 

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody 

Stanovení potřeby teplé vody a návrh smíšeného zásobníkového ohřevu byl 

proveden dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody  

– navrhování a projektování. Byla stanovena denní potřeba teplé vody pro 40 osob, byl 

počítán návrh zásobníkového ohřevu teplé vody. Dle výpočtu v příloze č. 7 byl navržen 

zásobníkový ohřívač TV Regulus RBC 1000 o objemu 0,98 m3.  
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3. 1. 4. Zdroj tepla 

Primární energie 

Tepelné čerpadlo země-voda využívá primární energii (teplo) ze zemních vrtů. 

Vytápění a ohřev teplé vody 

Tepelné čerpadlo IVT HE D36 o topném výkonu 34,5 kW a topném faktoru  

COP 3,5 při podmínce 0/45, slouží přednostně pro přípravu teplé vody a pro vytápění. 

Čerpadlo odebírá teplo ze zemních vrtů, jejichž celková hloubka je 492 m. Tepelné 

čerpadlo je paralelně bivalentně zapojeno s elektrokotlem Dakon Daline PTE 18,  

který pomáhá TČ (vytápění i ohřev TV) v případě poklesu venkovní teploty vzduchu  

pod bivalentní teplotu. Elektrokotel má modulovaný výkon 12+6 kW (v případě, že by TČ 

bylo odstaveno z důvodu poruchy). Aby nedocházelo k přehřívání, nebo cyklování TČ,  

je součástí sekundárního okruhu i akumulátor IVT BC 750/3 s objemem 750 l, který plní 

funkci zásobníku pro topnou vodu. Teplá voda je hromaděna v zásobníkovém ohřívači 

Regulus RBC 1000 s objemem 980l. Přepínání mezi ohřevem topné vody do akumulátoru 

a teplé vody do zásobníku řídí trojcestný přepínací ventil. Návrh a výpočet TČ je umístěn  

v příloze č. 8 

Komínové těleso 

S komínovým tělesem se neuvažuje. 

Primární okruh 

Primární okruh TČ tvoří 4 geotermální vrty. Každý vrt má hloubku 123 m.  

Do vrtu je vložena a nemrznoucí směsí Stüwathwerm zainjektována geotermální sonda 

Gerotop s vratným U-kolenem. Daný systém je 4-trubkový z materiálu PE 100 RC. Potrubí 

je naplněno nemrznoucí směsí propylengylkolu a vody v poměru 1:2. V hloubce 1,5 m pod 

zemským povrchem je potrubí geotermální sondy za pomocí redukčních armatur svedeno 

do 2 trubek PE 100 RC, které jsou dále horizontálně vedeny do venkovní sběrné jímky, 

kde se nachází rozdělovač/sběrač, do kterého se sbíhá potrubí od všech 4 vrtů.  

Z rozdělovače pak vede potrubí do TČ, které je umístěno v technické místnosti bytového 

domu. Veškeré venkovní potrubí primárního okruhu je z materiálu PE 100 RC  

a v technické místnosti přechází za pomocí redukcí a přechodek do měděného 

zaizolovaného potrubí, které vstupuje do TČ. Geotermální sondy, horizontální část PE 

potrubí ke kotelně, přechod PE potrubí na měděné potrubí a všechny elektrotvarovky 
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budou dodány firmou Gerotop. Výpočty dimenzí potrubí a tlakové vyregulování jsou 

uvedena v příloze č. 9. Dimenzační schéma primárního okruhu viz výkresová 

dokumentace. Nad venkovním horizontálním potrubím musí být položena trasová folie! 

3. 1. 5. Otopná soustava 

Základní popis 

Otopná soustava je nízkoteplotní, dvoutrubková, uzavřená s nuceným oběhem 

vody. Teplotní spád je 45/35. V technické místnosti z akumulátoru vede potrubí  

do rozdělovače/sběrače, odkud se topná voda rozbíhá do 3 otopných větví. Větve jsou 

vedeny pod stropem v podhledu, dále v instalační předstěně, a do šachty, kde svisle vedou 

až do nejvyššího podlaží. V každém podlaží se potrubí od otopných těles napojuje na toto 

svislé vedení. Potrubí od otopných těles je zasekáno do zdi a vedeno v podlaze. Veškerý 

trubní materiál je měděný. Je spojován měkkým pájením. Dimenze potrubí viz příloha č. 9. 

Izolace potrubí viz příloha č. 12. 

Otopné plochy 

Otopnými tělesy jsou desková otopná tělesa Radik VKU od firmy Korado. Mají 

pravé i levé dolní připojení. Jsou připojena pomocí rohového připojovacího šroubení 

Vekolux 1/2“ x 3/4“. Otopná tělesa jsou opatřená termostatickými ventily a hlavicemi. 

Návrh otopných těles viz příloha č. 6. 

Měření a regulace 

Teplota v místnostech je regulována za pomocí termostatických hlavic  

na otopných tělesech. Tepelné čerpadlo je vybaveno ekvitermním regulací REGO 5101, 

která řídí teplotu výstupní vody z tepelného čerpadla. Současně je touto regulací řízen 

průtok vody soustavou, pomocí oběhových čerpadel. TČ je vybaveno několika čidly  

na primárním i sekundárním potrubí a také měřením spotřeby energií.  

Čerpací technika 

Tepelné čerpadlo je vybaveno oběhovými čerpadly pro primární a sekundární 

okruh. V elektrokotli je zabudováno čerpalo pro sekundární okruh. Oběh vody  

od akumulátoru k otopným tělesům zajišťují čerpadla na otopných větvích  

za rozdělovačem. Posouzení čerpadel viz příloha č. 10. 
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Plnění a vypouštění primární a sekundární strany 

Pro plnění primárního okruhu nemrznoucí směsí a jeho odvzdušnění se používá 

speciální napouštěcí sestava IVT. Potrubí je naplněno nemrznoucí směsí propylengylkolu  

a vody v poměru 1:2. Plnění topného systému a systému pro ohřev teplé vody bude 

prováděno pitnou vodu za pomocí plnící stanice. 

Pojistný systém 

Teplá (sekundární) strana: 

‒ pojistný ventil Honeywell SM 120/2A (vstup ½“,výstup ¾“), pojistný  

tlak 2,5 bar, 

‒ expanzní nádoba Regulus HS025, 25 l. 

Studená (primární) strana 

‒ Honeywell SM 120 1/2 Z (vstup ½“,výstup ¾“), pojistný tlak 4 bar, 

‒ expanzní nádoba Regulus HS35, 35 l. 

Izolace potrubí 

Potrubí je opatřeno tepelnou izolací dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Potrubí 

sekundárního okruhu v technické místnosti, potrubí v instalačních předstěnách a šachtách 

bude opatřeno izolací Rockwool PIPO ALS (tloušťky izolací viz příloha č. 9) Potrubí 

vedeno v podlaze bude vzhledem k prostorové omezenosti a vlastní roztažnosti umístěno 

do trubní izolace Mirelon s tloušťkou stěny 6 mm. Primární okruh bude opatřen izolací 

Armaflex AC tl. 13 mm. 

3. 1. 6. Požadavky na ostatní profese 

Stavební práce 

Vrtné práce - vrty budou provedeny příklepovým vrtáním se vzduchovým 

výplachem. Po vložení geotermální sondy bude vrt zainjektován nemrznoucí vodivou 

směsí Stüwatherm.  

Výkopové práce - od hlubinného vrtu směrem k budoucí venkovní podzemní 

sběrné jímce a od jímky k technické místnosti objektu bude vyhlouben strojně vodorovný 

výkop o hloubce 1,5m.  

Zřízení prostupu a zasekání drážek - již při betonáži základů se musí uložit 

chránička včetně potrubí a izolace primárního okruhu vstupujícího do technické místnosti.  
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Do stěn budou zasekány drážky pro potrubí připojující se na otopná tělesa, toto 

potrubí je nutno zaizolovat taky. 

Elektroinstalace 

Je zapotřebí v blízkosti kotle zřídit samostatně jištěný přívod ukončený 

zásuvkami. Napojení zařízení musí provést kvalifikovaní pracovníci. Snímač venkovní 

teploty pro regulaci se musí nainstalovat na severní fasádu budovy. 

 

Zdravotechnika 

 Napojení nepřímotopného zásobníkového ohřívač teplé vody na rozvod studené i 

teplé vody a cirkulace, zajištění přívod studené vody do technické místnosti, na kterou se 

napojí sestava pro doplňování vody do otopného systému, musí provést kvalifikovaní 

pracovníci. Dále je nutné zřídit v technické místnosti podlahovou vpusť s odvodem 

odpadních vod. 

Měření a regulace 

Je třeba osadit a zapojit všechny řídící jednotky a na ně připojit všechna čerpadla 

včetně trojcestného ventilu, dále osadit a zapojit všechna teplotní čidla 

3. 1. 7. Montáž a uvedení do provozu 

Zdroj 

Instalaci a uvedení do provozu může provést pouze osoba s odpovídající 

kvalifikací, vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídajícího 

rozsahu. Všechna zařízení TČ jsou připravena k provozu již z výroby. Před spuštěním 

provozu nutno zajistit revizi elektroinstalace. 

Otopná soustava 

Montáž a uvedení do provozu se musí provést dle ČSN 060310. Montáž musí být 

provedena kvalifikovanými osobami s osvědčením. Po ukončení montážních prací je nutné 

provést zkoušku těsnosti tlakovou zkoušku. Po natlakování soustavy se provádí vizuální 

prohlídka a kontrola maximálně přípustného poklesu tlaku v otopné soustavě. 

Topná zkouška 

Topná zkouška, zkouška těsnosti a dilatace se provádí dle ČSN 060310.  

Po provedení opakovaných zahřátí na maximální provozní teplotu a ochlazení otopné 
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soustavy, se nesmí projevit žádné netěsnosti. V případě projevení chyby, se po provedení 

opravy musí zkouška opakovat. Opakovaný proplach je součástí zkoušky. Topná zkouška 

se provádí v rozsahu 24 hodin.  

3. 1. 8. Způsob obsluhy a ovládání 

Zařízení vyžaduje občasnou obsluhu. Tu musí provést zaškolená osoba 

obeznámená s provozním řádem a bezpečnostními podmínkami. Obsluha spočívá ve 

vizuální kontrole zařízení, v případné korekci nastavovacích parametrů (nastavení 

ekvitermní křivky), v kontrole teplot, spotřebě energie. 

3. 1. 9. chrana zdraví a životního prostředí 

Vlivy na životní prostředí 

Realizací a provozem zařízení nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Hydrogeologický průzkum není součástí řešení této práce. 

Hospodaření s odpady 

S odpady vzniklými na stavbě bude náležitě nakládáno dle zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

3. 1. 10. Bezpečnost a požární ochrana 

Požární ochrana 

Při instalaci a provozu zařízení nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární 

ochranu. 

Bezpečnost při realizaci díla 

Bezpečnost při realizaci díla bude řízena ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce a vyhlášky č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací. 

Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 

Zařízení smí obsluhovat pouze zaškolená osoba. Při obsluze zařízení je nutno 

dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení. Předání návodů pro obsluhu 

zařízení musí zajistit zhotovitel zařízení. 
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Technické normy 

- ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 

- ČSN 06 0310 Ústřední vytápění– projektování montáž 

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Přírava teplé vody – Navrhování 

a projektování 

3.2 Ekonomické zhodnocení 

V tabulce jsou zobrazeny ceny jednotlivých položek tepelného čerpadla 

s primárním okruhem: 

Kalkulace primárního okruhu 

položka vrtu 
počet 
kusů 

l 
[m] 

objem 
[l] 

cena 
[Kč/m] 

cena 
[Kč/l] 

cena 
[Kč/ks] 

cena bez 
DPH [Kč] 

Sonda GVS 4 x 32 mm UL 
32 - 25 HMS 

4 125 
   

33536 134144 

Kovové závaží pro GVS 
4x32 

4 
    

1008 4032 

Pouzdro prům. 32 4 
    

1980 7920 
vymezovací díl  200 

    
106 21200 

Redukce počtu větví 8 
    

1445 11560 
Inektrážní směs Geosolid 

  
11650 

 
11,44 

 
133276 

Potrubí 40x3,7 PE 100 RC 4 18 
 

42 
  

3024 
Potrubí 63x5,8 PE 100 RC 1 30 

 
95 

  
2850 

Elektrotvarovka prům. 63 2 
    

162 324 
Přechod PE - Cu (63-2´´) 2 

    
752 1504 

Jímka PAK DUO 4/4 1 
    

35800 35800 
Trasová folie  1 200 

   
5 5 

Izolace Armaflex pro měď 
 

5 
 

105,9 
  

530 
Izolace Armaflex pro PE 
100  

10 
 

120 
  

1200 

Měděné potrubí 35x1,5 1 5 
   

888 888 
Vrtané práce  4 123 

 
600 

  
295200 

Propylenglykol 
  

428 
 

49,6 
 

21229 

 

     
Celkem 

[Kč] 
674685 

Tabulka 11 Nacenění primárního okruhu tepelného čerpadla 

Kalkulace tepelného čerpadla 
Položka cena bez DPH [Kč] 

TČ IVT Greenline HE D36 378000 
Elektrokotel Dakon Daline 18 16990 
Akumulátor IVT BC 750/3 30000 
Uvedení do provozu 7000 
Primární okruh 674685 
Elektroinstalace 6500 
Hydrogeologický posudek 12500 
Celkem [Kč] 1125675 

Tabulka 12 Pořizovací náklady tepelného čerpadla 
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Pro vyhodnocení návratnosti byl použit program „IVT občané, program 

návratnosti“ od firmy IVT, která je dodatelem tepelného čerpadla pro tento bytový dům. 

Program umožňuje vyhodnocení návratnosti investice do tepelného čerpadla v porovnání 

s jinými zdroji tepla: 

- kotel na propan, 

- kotel na peletky, 

- kotel na zemní plyn, 

- elektrokotel. 

V tomto výpočetním programu lze vybírat mezi třemi poskytovateli energií. Dále 

program umožňuje volit investiční položky do jednotlivých zdrojů tepla manuálně  

dle konkrétních cen, nebo lze volit doporučené ceny programem. Další cenovou položkou 

je sazba za jističe a zemní plyn. Protože je výpočetní program běžně užíván pro projekty 

firmy IVT, jsou hodnoty cen aktualizovány dle vývojů cen energií. U výpočtu bylo 

uvažováno s e středním 7 % růstem cen energií od dodavatele ČEZ/RWE.  

 
Graf 1 Provozní náklady vytápění různými zdroji tepla 
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Graf 2 Výpočet návratnosti investice do tepelného čerpadla 

 
Obr. 4 Vyhodnocení výnosu investice do tepelného čerpadla v porovnání se zemním plynem 

Dle výše uvedených tabulek vyplývá, že provozní náklady bytového domu jsou 

nejnižší při použití zdroje tepla „Tepelné čerpadlo“. Např. v porovnání s kotlem na zemní 

plyn se ročně ušetří 113 900 Kč, odpovídá tomu finanční výnos 11,4 %. 

Z grafu lze odečíst návratnost investice do tepelného čerpadla v porovnání 

s ostatními zdroji tepla: 

- s elektrokotlem, kotlem na propan….zhruba 4 roky 

- s kotlem na zemní plyn……………...zhruba 7 let 

- s kotlem na peletky………………….zhruba 9,5 let 

Po desátém roce provozu by mělo tepelné čerpadlo „začít vydělávat“. Šokující je 

ovšem počáteční investice tepelného čerpadla 1,125 milionů. Částečné pokrytí financí je 

možno řešit dotacemi z EU. Veškeré ekonomické zhodnocení viz příloha č. 13. 
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4. AKUSTIKA 

V této kapitole se projekt zabývá posouzením vzduchové a kročejové 

neprůzvučnosti vybraných stavebních konstrukcí. Výpočty byly provedeny na základě 

norem ČSN 73 0532-1, ČSN 730532-2 a ČSN EN ISO 717-1. Následující výpočty jsou 

uvedeny v příloze č. 13. 

4.1 Vzduchová neprůzvučnost  

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost dělící konstrukce zabránit přenosu zvuku 

(šířícího se vzduchem z jednoho prostoru do druhého). [4]. 

Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí stanoví  

ČSN 73 0532: 

´ ≥ ´  

kde R´w  je vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

´ = −  

kde Rw je vážená neprůzvučnost (veličina odvozena vážením z průběhu 

neprůzvučnosti R pomocí tzv. směrné váhové křivky) [dB] 

k  korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku  

(pro jednovrstvé homogenní plošné konstrukce  

k = 2 ~ 8 dB) [dB] 

R´wp požadovaná vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

Posouzení vzduchové neprůzvučnosti u vybraných stavebních konstrukcí je 

uvedeno v příloze č. 14. V následující tabulce jsou zobrazeny dosažené výsledky: 

Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti 

konstrukce 
vypočtená 
hodnota 

požadovaná 
hodnota 

vyhodnocení 
dle 

R´w [dB] R´wp [dB] ČSN 730532 
mezibytová stěna 54 53 Vyhovuje 
mezipokojová příčka 48 42 Vyhovuje 
stěna do chodby 

54 52 Vyhovuje 
schodišťová stěna 
strop mezi byty 62 52 Vyhovuje 
strop nad kotelnou 62 62 Vyhovuje 

Tabulka 13 Vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí 
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4.2 Kročejová neprůzvučnost 

Kročejová neprůzvučnost je schopnost konstrukce přenášet a vyzařovat kročejový 

hluk v zeslabené míře svým druhým povrchem do chráněného prostoru. Kročejový hluk 

vzniká mechanickým nárazem na stropní konstrukci (chůzí, nárazem, úderem nebo pádem 

předmětu) a přenáší se ve formě vibrací. Schopnost konstrukce tento typ hluku utlumit  

se nazývá kročejová neprůzvučnost.  

Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí stanoví  

ČSN 73 0532: 

´ ≤ ´ ,  

kde L´nw  je vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového 

zvuku [dB] 

´ = +  

kde Lnw je normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

[dB] 

k2 – korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku (pro 

železobetonový strop k = 0 dB) [dB] 

Posouzení kročejové neprůzvučnosti u vybraných stavebních konstrukcí je 

uvedeno v příloze č. 14. V následující tabulce jsou zobrazeny dosažené výsledky: 

Hodnocení kročejové neprůzvučnosti 

konstrukce 
vypočtená hodnota požadovaná hodnota vyhodnocení dle 

L´nw, [dB] L´nw,N [dB] ČSN 730532 

strop mezi byty 42 55 Vyhovuje 

Tabulka 14 Vyhodnocení kročejové neprůzvučnosti stavební konstrukce 
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5. DENNÍ OSVĚTLENÍ 

Denní světlo bylo po staletí využíváno jako hlavní zdroj světla v interiérech a bylo 

vždy implicitní součástí architektury již od té doby, co budovy existují. Nejen že nahrazuje 

během dne elektrické osvětlení a snižuje tak spotřebu energie; má vliv i na vytápění  

a chlazení, díky čemuž je významným parametrem při energeticky úsporném navrhování. 

Výzkumy v poslední době navíc prokázaly, že denní světlo je velkým přínosem pro zdraví 

a komfort, takže má pro obyvatele budovy zásadní význam. [10] 

5.1 Úroveň denního osvětlení 

Úroveň denního osvětlení se určuje za pomocí činitele denní osvětlenosti D [%], 

Stanovuje za teoreticky nejméně příznivého stavu vnějšího prostředí (zimní podmínky, 

stále zatažená obloha, tmavý nezasněžený okolitý terén). 

Činitel denní osvětlenosti stanovíme: 

= E
E 	× 100 

kde E  je osvětlenost v kontrolním bodě srovnávací roviny [lx] 

EH		 je	osvětlenost	venkovní	horizontální	nezastíněné	roviny	[lx]	

Pro jednotlivé druhy vnitřních prostor, rozdílných na základě jejich funkčního 

využití jsou stanoveny rozdílné konkrétní požadavky. 

Základní požadavky na denní osvětlení budov popisuje norma ČSN 73 0580-1. 

Obytné budovy se vyhodnocují dle požadavků ČSN 73 0580-2.  

V obytných místnostech s bočním osvětlením musí být ve dvou kontrolních 

bodech, v polovině hloubky místnosti, vzdálených 1m od vnitřních povrchů bočních stěn 

hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně 0,7% nejdále 3m od okna a průměrná hodnota 

z obou těchto bodů nejméně 0,9 %. Srovnávací rovina je ve výšce 0,85 mm nad úrovní 

podlahy dané místnosti.  
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Obr. 5 Kontrolní body pro hodnocení činitele denní osvětlenosti 

Jsou-li okna ve dvou stýkajících se stěnách, postačí, je-li tento požadavek alespoň 

u jedné z obou dvojic těchto kontrolních bodů. 

Úroveň denního osvětlení v daném místě vnitřního prostoru, se zjišťuje a hodnotí 

za venkovní situace charakteristické pro zimní období s malým množstvím denního světla, 

za předpokladu tmavého terénu s činitelem odrazu světla v mezích 0,05 až 0,2  

a rovnoměrně zatažené oblohy. [1] 

Matematicky lze požadavek vyjádřit následovně: 

, 	 ≥  	 ≥  

kde D1,2  hodnocené krajní body v polovině místnosti, nejdále však 3000 

mm od stěny s osvětlovacím otvorem [%], 

Dmin,N		 minimální	 požadovaná	 hodnota	 činitele	 denní	 osvětlenosti	
[%],	

Dm		 průměrný	činitel	denní	osvětlenosti	[%].	

Posouzení činitele denního osvětlení bylo provedeno pro obytné místnosti bytu  

č. 1 a č. 2 v 1 NP a bytu č. 3 v 2NP. Výpočet byl proveden a vymodelován pomocí 

programu WDLS verze 4.1. V modelaci byla zohledněna i okolitá zástavba. Výstup  
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z programu je uveden v příloze č. 15. Získané výsledky jsou vyhodnoceny podle 

požadavků normy ČSN 730580-2 a uvedeny v následující tabulce.  

Činitel denní osvětlenosti 

Místnost 
Bod 1 

D1[%] 
Bod 2 
D2[%] 

Průměr 
Dm[%] 

Vyhodnocení 
ČSN 73 0580-2 

104 Pokoj 1,9 2,0 2,0 Vyhoví 
105 Pokoj 2,0 2,0 2,0 Vyhoví 
106 Obývací pokoj+kuchyně 3,5 6,2 4,8 Vyhoví 
114 Obývací pokoj+kuchyně 3,4 6,0 4,7 Vyhoví 
115 Pokoj 1,9 2,0 1,9 Vyhoví 
116 Pokoj 1,8 2,0 1,9 Vyhoví 
203 Obývací pokoj+kuchyně 2,1 2,2 2,2 Vyhoví 
205 Pokoj 2,3 4,3 3,3 Vyhoví 

Tabulka 15 Posouzení činitele denní osvětlenosti 

5.2 Výpočet proslunění v hodnocených místnostech 

Výpočty se obvykle provedou pro kritický datum 1. březen a 21. červen  

v nejnižším obytném podlaží posuzovaného bytového domu. 

Byt považujeme za prosluněný, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných 

obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho 

obytných místností. Do součtu podlahových ploch z jedné strany prosluněných obytných 

místností ani do součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu se pro tento účel 

nezapočítávají části podlahových ploch obytných místností, které leží za hranicí hloubky 

rovné 2,3 násobku její světlé výšky. Obytná místnost se považuje za prosluněnou,  

jsou-li splněny následující podmínky zároveň: [2] 

- půdorysný úhel slunečních paprsků s hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí 

být nejméně 25° a výška slunce nad horizontem nejméně 5 °, 

- přímé sluneční záření musí dopadat na stanovený kritický bod, který se nachází 

v rovině vnitřního zasklení, a to ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany okna, 

nejméně však 1200 mm nad úrovní podlahy příslušné místnosti, 

- otvory, kterými sluneční záření vniká do místnosti, jsou zaskleny průhledným  

a barvy nezkreslujícím materiálem, celková plocha otvorů je rovna nejméně 10 % 

podlahové plochy místnosti, přitom nejmenší šířka osvětlovacího otvoru je 900 mm, 
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- při jasné obloze (oblačnost se zanedbává) musí být dne 1.března a 21. června doba 

proslunění větší než 90 minut. 

Výpočet proslunění byl proveden dle ČSN 73 4301 pomocí programu Sunlis. 

Posuzovány byly obytné místnosti bytu č. 1 a č. 2 v 1 NP a bytu č. 3 v 2NP. Dle výpočtu 

jsou všechny 3 byty prosluněny. 

Výpočet viz příloha č. 14. Níže jsou uvedeny výpočtové hodnoty. 

Proslunění pro datum 1.3. 

Označení 
Počet 

místností 
Plocha 

celková [m2] 
Plocha 

prosluněná [m2] 
Vyhodnocení dle 
ČSN 73 4301 

Byt č. 1 3 61,6 61,6 prosluněn 
Byt č. 2 3 61,6 61,6 prosluněn 
Byt č. 3 2 47,6 25,7 prosluněn 

Tabulka 16 Posouzení proslunění pro datum 1.3. 

Proslunění pro datum 21.6. 

Označení 
Počet 

místností 
Plocha 

celková [m2] 
Plocha 

prosluněná [m2] 
Vyhodnocení dle 
ČSN 73 4301 

Byt č. 1 3 61,6 61,6 prosluněn 
Byt č. 2 3 61,6 61,6 prosluněn 
Byt č. 3 2 47,6 25,7 prosluněn 

Tabulka 17 Posouzení proslunění pro datum 21.6. 

5.3 Vliv nové stavby na stínění stávající okolní zástavby 

Stínění stávajících objektů se hodnotí ČSN 73 0580-1 za pomocí činitele denní 

osvětlenosti Dw [%]. 

V podmínkách rovnoměrně zatažené oblohy při tmavém terénu a při činitelích 

jasu průběžné stínící překážky i terénu kγ=0,1 lze stanovit hodnotu činitele denní 

osvětlenosti svislé roviny zasklení okna v závislosti na úhlu stínění ε (°). 

Činitel denní osvětlenosti Dw lze použít k porovnání zastínění různých objektů 

existující nebo navrhovanou výstavbou jako kritérium stínění vzhledem k míře 

přiměřenosti poměrům. Při navrhování výstavby a úprav stavebních objektů se musí  
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v okolní zástavbě dodržet požadované nejnižší hodnoty činitele denní osvětlenosti Dw(%) 

roviny zasklení okna. [1] 

 
Tabulka 18 Hodnoty nejnižšího činitele denního osvětlení vlivem zastínění  

Musí platit:  

D ≥ 	 D ,  

kde Dw vypočtená hodnota činitele denní osvětlenosti [%], 

Dw,	N		 je	 nejnižší	 požadovaná	 hodnota	 činitele	 denní	 osvětlenosti	
[%],	

Posouzení stínění stávajících staveb bylo provedeno za pomocí programu WDLS 

verze 4.1. Byly posuzovány stávající bytové domy stojící nalevo a napravo od novostavby 

bytového domu. Kontrolní bod (pro oba posuzované objekty) byl umístěn na fasádu 

protilehlé strany stínící novostavby, ve výšce 2 m od venkovního terénu. 

Výsledky posouzení jsou v níže uvedené tabulce. Podrobné výstupy z programu jsou 

uvedeny v příloze č. 14. 

Zastínění stávajících objektů novostavbou 
Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - kontrolní body na fasádě 

Místnost Dw ˃ Dw,N Vyhodnocení ČSN 73 0580-2 

Objekt 1 34,78 ˃ 32,0 Vyhoví 
Objekt 2 40,25 ˃ 32,0 Vyhoví 

Tabulka 19 Zastínění stávajících objektů novostavbou 
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Obr. 6 Zastínění objektu č. 1 

 
Obr. 7 Zastínění objektu č. 2 
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Závěr 

Záměrem této diplomové práce bylo navrhnout budovu v nízkoenergetickém 

standardu. 

Navržený bytový dům splňuje tepelně technické a energetické podmínky kladené 

na nízkoenergetickou stavbu. Budova je zařazena do klasifikační třídy B - velmi úsporná. 

Na pokrytí tepelných ztrát byl navržen zdroj tepla a otopná soustava. Otopná 

soustava je nízkoteplotní, dvoutrubková, uzavřená, s nuceným oběhem vody. Teplotní spád 

je 45/35. Výstupní prvky otopné soustavy jsou desková otopná tělesa Korado Klasik VKU.  

Navržené tepelné čerpadlo země-voda od firmy IVT HE D36 o topném výkonu 

34,5 kW a topném faktoru COP 3,5 při podmínce 0/45, slouží přednostně pro přípravu 

teplé vody a pro vytápění. Čerpadlo odebírá teplo ze zemních vrtů. Primární okruh 

tepelného čerpadla tvoří 4 geotermální vrty. Každý vrt má hloubku 123 m. Tepelné 

čerpadlo je paralelně bivalentně zapojeno s elektrokotlem DakonDaline PTE 18,  

který pomáhá tepelnému čerpadlu (vytápění i ohřev teplé vody) v případě poklesu 

venkovní teploty vzduchu pod bivalentní teplotu. Elektrokotel má modulovaný výkon 

12+6 kW (v případě, že by tepelné čerpadlo bylo odstaveno z důvodu poruchy). 

Jelikož provozní náklady tepelného čerpadla nejsou náročné, ale vysoká je 

pořizovací cena, bylo tepelné čerpadlo ekonomicky porovnáno s dalšími variantami zdrojů 

tepla. Jejich pořizovací ceny byly mnohonásobně nižší, ale s výhledem dlouhodobé 

investice se ukázalo, že zhruba po deseti letech se návratnost investice vrátí a teplené 

čerpadlo „začne vydělávat“. 

Z hlediska požadavku denního osvětlení, jsou obytné místnosti navrženy tak,  

aby byly dostatečně osvětleny a prosluněny. 
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