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ANOTACE 

 

Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby bytového 

domu s kavárnou, návrh spolehlivého a  hospodárného vytápění, větrání a řešení přípravy 

teplé vody. Samotné vyhotovení práce zahrnuje projektovou dokumentaci v rozsahu 

dokumentace pro provádění stavby.  

 

Návrh zdroje tepla vychází z dispozičního řešení, prostorového uspořádání řešeného 

objektu s  ohledem na klimatické podmínky danné oblasti, dostupnost paliv a energií ve 

spádové oblasti. Větrání je navrženo tak, aby bylo zajištěno trvalé větrání obytných ploch 

a  nárazový odvod vzduchu z místností se zdrojem znečisťujících látek Ěpachy, vlhkost, 

apod.ě. ešení klade v neposlední řadě důraz na ochranu životního prostředí z hlediska 

snižování emisí tzv. skleníkových plynů.  

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The aim of this diploma thesis is elaboration of project documentation for a residential 

building with café, design of a reliable and economical heating system, ventilation and hot 
water preparation system. Extent of the executed project corresponds to construction 

documentation. 
  

Design of the heat source is based on layout and spatial arrangement of the building 

and respects climatic conditions of the given area and fuel and energy availability in the 

catchment area. Ventilation is designed to provide permanent ventilation for residential areas 

and impulse air outlet for spaces with sources of pollution (smell, humidity etc.).  The design 

also emphasizes environmental protection in terms of reducing emissions, so-called 

greenhouse gases. 



KLÍČOVÁ SLOVA 

 

 

Plynový kondenzační kotel 

Vytápění bytového domu 

Větrání bytového domu 

Tepelné ztráty 

Otopná soustava 

Desková otopná tělesa 

Trubková otopná tělesa 

Expanzní nádoba 

Pojistný ventil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS 

 

 

Gas condensing boiler 

The dwelling house heating 

The dwelling house ventilation 

Heat loss 

Heating system 

Steal panel radiator 

Towel rail radiator 

Expansion tank 

Low-energy building 

 



 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 1 

  

OBSAH 

 

SEZNůM POUŽITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK ................................................................ 3 

JEDNOTKY ů JEJICH P EVODY .......................................................................................... 4 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 5 

1 ů  PR VODNÍ ZPRÁVů .................................................................................................. 6 

1.1 Identifikační údaje .......................................................................................................... 6 

1.1.1 Údaje o stavbě ........................................................................................................ 6 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi .............................................................................................. 6 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ...................................................... 6 

1.1.4 Seznam vstupních podkladů ................................................................................... 6 

1.2 Údaje o území ................................................................................................................. 6 

1.3 Údaje o stavbě ................................................................................................................ 8 

1.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ................................. 12 

2 B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů ....................................................................... 13 

2.1 Údaje o území ............................................................................................................... 13 

2.2 Celkový popis stavby ................................................................................................... 16 

2.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek: ............................................ 16 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: .................................................... 17 

2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: ..................................................... 18 

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby: ............................................................................... 18 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: ............................................................................. 18 

2.2.6 Základní charakteristika objektů: ......................................................................... 18 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: ...................... 19 

2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: ............................................................................... 20 

2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: ......................................................................... 20 

2.2.10 Hygienické požadavky na pracovní a komunální prostředí: ............................ 20 

2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: .......................... 21 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu: ........................................................................ 21 

2.4 Dopravní řešení: ........................................................................................................... 21 



 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 2 

  

2.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav: ........................................................ 21 

2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: ............................................... 22 

2.7 Ochrana obyvatelstva: .................................................................................................. 22 

2.8 Zásady organizace výstavby: ....................................................................................... 22 

3 C  SITUůČNÍ VÝKRESY ............................................................................................... 26 

3.1 Situační výkres širších vztahů: ..................................................................................... 26 

3.2 Celkový situační výkres stavby: ................................................................................... 26 

3.3 Koordinační situace: ..................................................................................................... 26 

3.4 Katastrální situační výkres: .......................................................................................... 26 

3.5 Speciální situační výkresy: ........................................................................................... 26 

4 D  DOKUMENTůCE OBJEKT  ů TECHNOLOGICKÝCH Zů ÍZENÍ .................... 27 

4.1 Dokumetace stavebního nebo inženýrského objektu: .................................................. 27 

4.1.1 Architektonicko-stavební řešení: .......................................................................... 27 

4.1.2 Stavebně konstrukční řešení ................................................................................. 27 

4.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: ............................................................................... 34 

4.1.4 Technika prostředí staveb – Technická zpráva vzduchotechnika: ....................... 34 

4.1.5 Technika prostředí staveb – Technická zpráva vytápění: .................................... 42 

4.2 Dokumetace technických a technologických zařízení: ................................................ 51 

5 E  DOKLůDOVÁ ČÁST ................................................................................................. 52 

6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ .................................................................................... 53 

6.1 Provozní a pořizovací náklady - varianta I., navržená kaskáda plynových kotelů: ..... 53 

6.2 Provozní a pořizovací náklady - varianta II., tepelné čerpadlo zem - voda: ................ 53 

6.3 Návratnost investice: .................................................................................................... 54 

7 ZÁV R ............................................................................................................................. 56 

Poděkování ............................................................................................................................... 57 

SEZNůM OBRÁZK  ............................................................................................................. 58 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................. 58 

SEZNůM P ÍLOH .................................................................................................................. 59 

SEZNůM VÝKRES  .............................................................................................................. 60 

SEZNůM POUŽITÝCH ZDROJ  ......................................................................................... 62 



 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 3 

  

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL  A ZKRATEK 

 

A   plocha obalových konstrukcí      [m2]  

Dxt   průmět potrubí x tloušťka stěny materiálu    [mm]  

E1   měrná potřeba tepla       [kWh/m3,rok]  

Fi, T   tepelné ztráty prostupem objektu     [kW]  

Fi, V   tepelné ztráty větráním      [kW]  

Fi, HL   tepelné ztráty objektu       [kW]  

M   hmotnostní průtok       [kg/h]  

Q   výkon         [W]  

Qh   potřeba teple na vytápění      [kWh/a]  

Qi   přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla   [kWh/a]  

Qs   přibližná tepelný zisk se slunečního záření    [kWh/a]  

Qt   potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem   [kWh/a]  

Qv   potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním   [kWh/a]  

R   tepelný odpor konstrukce      [m2K/W]  

RHi   relativní vlhkost v interiéru      [%]  

Tai   návrhová teplota vnitřního vzduchu     [°C]  

Te   návrhová teplota venkovního vzduchu    [°C]  

U   součinitel prostupu tepla      [W/m2K]  

V   obestavěný prostor       [m3]  

Z   tlaková ztráta místními odpory     [Pa]  

b   činitel teplotní redukce      [-]  

hmax   maximální dopravní výška teplonosné pracovní látky  [m]  

l   délka úseku        [m]  

n   násobnost výměny vzduchu      [1/h]  

t0   počáteční teplota vody      [°C]  

tpmax   maximální teplota teplonosné pracovní látky   [°C]  

v   rychlost proudění       [m/s]  

v   směsný objem soustavy      [1/kW]  
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ρ   měrná hmotnost       [kg/m3]  

ξ   součinitel místních odporů      [-] 

 

JEDNOTKY A JEJICH P EVODY 

 

Násobky a zlomky 

 

G (giga)  1 000 000 000  109 

M (mega)  1 000 000  106 

k (kilo)  1 000   103 

h (hekto)  100   102 

da (deka)  10   101 

d (deci)  0,1   10-1 

c (centi)  0,01   10-2 

m (mili)  0,001   10-3 

μ (mikro) 0,000 001  10-6 

 

Důležité p epočty 

 

1 bar  = 10 kPa 

1 mbar  = 10 Pa 

1 kcal  = 4,2 kJ 

1 kWh  = 3600 kJ 

1 kcal/h = 
, ∗6  = 1,16 W 
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ÚVOD 

 

Předmětem diplomové práce je vypracování prováděcí projektové dokumentace 

novostavby multifunkčního bytového domu s kavárnou v rozsahu stavební části pro potřeby 

projektu TZB a následné zpracování návrhu vytápění a větrání řešeného objektu. Projekt 

respektuje veškeré požadované předpisy a normy. 

 

Multifunkční bytový dům je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený. V přízemí 

objektu je umístěna kavárna se samostatným vchodem. Kapacita kavárny je 24 míst. Ve 

zbývající části je situováno technické zázemí objektu, společné prostory a dvě bytové 

jednotky. Ve 2. a 3. NP je vždy pět bytových jednotek.  

Svislé a vodorovné konstrukce jsou provedeny ve stavebním systému Heluz [19]. Ten 

vyhovuje z hlediska mechanické odolnosti a stability. Zároveň odpovídá tepelně technickým 

požadavkům a požadavkům na požární odolnost a ochranu proti hluku. Zastřešení je 

provedeno plochou střechou sespádovanou ke třem střešním vpustím.  

Navržený zdroj vytápění novostavby bytového domu s kavárnou je dvojice plynových 

kondenzačních kotlů zapojených v kaskádě. Systém je opatřen ekvitermní regulací topné vody 

v  závislosti na venkovní teplotě. ízené větrání prostoru kavárny je zajištěno pomocí VTZ 

jednotky navržený pomocí software ůtrea duplex 7.60 [38]. Odvětrání sociálního zázemí 

a  kuchyní bytových jednotek je zajištěno pomocí ventilačního systému.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 6 

  

1 A  PR VODNÍ ZPRÁVA 

 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Novostavba multifunkčního bytového domu s kavárnou, 

b) Místo stavby:  Katastrální území – Hostivice; okres - Praha západ;  

p.č.  1161/90. 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno:  Projekt je zpracován jako diplomová práce. Nemá tedy žádného  

konkrétního investora. 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno:  Bc. Hana Procházková, 

b) Adresa: Rymaňská 1064, 252 10 Mníšek pod Brdy. 

 

1.1.4 Seznam vstupních podkladů 

a) Zadání diplomové práce, 

b) Náhled do územního plánu,  

c) Kopie katastrální mapy, 

d) Geologický průzkum,  

e) Radonový průzkum,  

f) Polohopisné a výškopisné zaměření území. 

 

1.2 Údaje o území 

a) Rozsah ešeného území:      

Stavební plocha se nachází na okraji zastavěného území obce Hostivice.  
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b) Údaje o ochranně území podle jiných právních p edpisů:  

Stavební plocha neleží v chráněném území, památkové zóně, památkové 

rezervaci, záplavové oblasti ani v poddolovaném území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech:      

Nejsou stavbou dotčeny. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci:  

Pozemek je územním plánem zařazen do kategorie OV – všeobecné obytné. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím:    

Není předmětem této práce, 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
 Obecné požadavky na území budou dodrženy. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:   

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v projektové 

dokumentaci a při realizaci stavby budou dodrženy. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení:      

Žádné výjimky a  úlevová řešení nejsou stanovena. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:   

Není předmětem řešení této práce, 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby Ěpodle katastru 

nemovitostíě: 
Katastrálním území – Hostivice; okres - Praha západ;  
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p.č. 1161/84 - ostatní plocha; Plecháč Dušan, Na Pankráci ř32/32, Nusle, 

14000 Praha 4, 

p.č. 1161/ŘŘ, p.č. 1161/196, p.č. 1161/197, p.č. 1161/198, p.č. 1161/199, p.č. 

1161/200, p.č. 1161/201, p.č. 1161/202 – orná půda; Plecháč Dušan, Na 

Pankráci ř32/32, Nusle, 14000 Praha 4. 

1.3 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Projekt řeší novostavbu – bytový dům s kavárnou.  

 

b) Účel užívání stavby:  

Jedná se o stavbu pro bydlení s občanskou vybaveností – bytový dům 

s kavárnou. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou.  

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů Ěkulturní  
památkaě:  
Na území budoucí výstavby se nenachází žádná nemovitá kulturní památka ani 

chráněná památka podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných  
technických požadavků zabazpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s legislativními 

ustanoveními vyhlášky č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby, 

vyhlášky č.  501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

Umístění stavby Ě§23ě je navrženo tak, aby bylo umožněno její napojení na sítě 

technické infrastruktury, pozemní komunikace a byl zajištěn přístup požární 

techniky. Umístěním stavby není znemožněna zástavba sousedních pozemků. 
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Mimo stavební pozemek je umístěno připojení stavby k sítím technické 

infrastruktury.  

Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky technických norem ČSN. 

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 

konkrétně základní prvky bezbariérového řešení užívání staveb dle bodu č.  1 

řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Ědodržení max. 

sklonů a výškových rozdílů pochozích ploch, manipulační prostory, umístění 

ovládacích prvkůě. Dále dle bodu č.  2 týkající se schodišť a vyrovnávacích 

stupňů, bodu č. 3 pro výtah Ěrozměry klece, vybavení a ovládání, samočinné 

posuvné dveře, volná plocha před nástupním prostoremě. Dále jsou řešeny 

požadavky přílohy č. 3 vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. Ěbezbariérové rampy a vstupy 

do budovy, dveře, okna, hygienická zařízení a šatny – vstup, rozměry 

záchodové kabiny, vybavení, umístění zařizovacích předmětůě, orientační 

značení a další základní prvky bezbariérového užívání staveb. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  
z jiných právních p edpisů:  

Projektová dokumetace splňuje způsob využití území v souladu s územním 

plánem obce. Dále dodžuje podmínky kladené na řešené území.  

Soulad stavby s veřejným zájmem je doložen na základě stanovisek dotčených 

orgánů viz příloha D, jež není předmětem řešení této diplomové práce.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení: 
Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby: 
Zastavěná plocha:     496,7 m3 

Obestavěný prostor:     4.762,5 m3 

Užitná plocha:      1234,91 m2 

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti:   
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Typ bytu 1:      73,36 m2, celkem 5x 

Typ bytu 2:      72.17 m2, celkem 5x 

Typ bytu 3:      88,46 m2, celkem 2x 

Kavárna se zázemím:     125,75 m2 

Technické prostory:     72,24 m2 

Společné prostory:     132,53 m2 

Počet uživatelů bytových jednotek:   32 osob 

Počet pracovníků:     1 

Počet hostů:      24 

 

i) Základní bilance stavby: 
- Třída energetické náročnosti je stanovena jako C – velmi úsporná. 

Zpracováno v programu Energie 2014 [36]. Doloženo průkazem 

energetické náročnosti, viz příloha č. 22. 

- Zásobování bytového domu vodou je navrženo prostřednictvím vodovodní 

přípojky z veřejného vodovodu. 

- Výpočet potřeby TV je doložen výpočtem, viz příloha č. ř. 

- Splaškové odpadní vody jsou svedeny kanalizační přípojkou do jednotné 

kanalizace.  

- Dešťová voda je jímána svodným systémem a zaústěna do stávající 

přípojky kanalizace v komunikaci. 

- Zásobování bytového domu vodou je navrženo prostřednictvím vodovodní 

přípojky z veřejného vodovodu. 

- Dodávka elektrické energie je realizována NN kabelovou přípojkou 

z distribučního rozvodu do hlavní pojistkové skříně a následně do 

elektroměrného rozvaděče umístěného ve vstupní části objektu. 

 

j) Základní p edpoklady výstavby: 
Zpracování projektu:     12/2014 

Předpokládané zahájení výstavby:   4/2015 
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Předpokládaná délka výstavby:   18 měsíců 

 

Lhůta a termíny budou upřesněny v rámci výběrového řízení na zhotovitele 

stavby. 

 

Postup stavebních prací  

- odstranění náletové zeleně, sejmutí ornice, 

- zařízení staveniště vč.přípojek, 

- zemní práce – výkopy, 

- instalace jeřábu, 

- základy a spodní stavba, 

- izolace spodní stavby, 

- hrubá stavba,  

- vnitřní hrubé rozvody, 

- výplně otvorů – okna, 

- hrubé podlahy včetně izolací, 

- vnitřní povrchové úpravy, 

- vnější úpravy povrchů, 

- vnitřní výplně otvorů  

- montáž zařizovacích předmětů, kompletace, 

- vnější inženýrské sítě, 

- hrubé terénní úpravy, 

- zpevněné plochy, 

- vnější oplocení, 

- sadové úpravy. 

 

k) Orientační náklady stavby: 
Orientační cena stavby činí 27.000.000,00 Kč.  
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1.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Stavba není rozdělena na stavební objekty. Nebude obsahovat inženýrské objekty nebo 

technologická provozní zařízení. Součástí stavby je pouze bytový dům s přípojkami 

a  přilehlými komunikacemi.  
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2 B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.1 Údaje o území 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Stavební plocha se nachází v lokalitě Ke Stromečkům II, na okraji zastavěného 

území obce Hostivice. Platným územním plánem Hostivice z 06/2005 a změny 

č. 2 z 0ř/200ř je řešené území vymezeno pro funkční využití OV – území 

všeobecně obytné. ešené území ze všech stran přiléhá k plochám vymezeným 

pro funkční využití OC – území čistě obytné. Pozemky i jejich nejbližší okolí 

jsou dnes v celé ploše nezastavěné. V budoucnu se počítá v okolí 

s nízkopodlažní bytovou zástavbou rodinnými nebo řadovými domy. Na 

stavební ploše není žádná vzrostlá zeleň ani jiné překážky bránící výstavbě 

bytového domu. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Geologický průzkum 

Pro celé území lokality Ke Stromečkům byl proveden hydrogeologický 

průzkum v roce 1řř6. V roce 2012 byl proveden detailnější geologický 

průzkum řešeného území 4 novými vrty.  

 

Radonový průzkum 

Na základě radonového průzkumu z roku 1řř4 je území zařazeno do kategorie 

nízkého radonového indexu. 

 

Dendrologický průzkum 

Vzledem k tomu, že se na řešeném území nenachází žádná vzrostlá zeleň nebyl 

tento průzkum proveden. 
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Polohopisné a výškopisné zaměření území 

K zaměření dojde před zahájením prací na okolních stavbách, hlavně stavbách 

technických infrastruktur, přilehlých komunikací a připojovacích míst. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Na pozemku stavby nejsou žádná ochranná pásma podzemních ani 

nadzemních vedení, která by ohrozila nebo omezila výstavbu. Při realizaci 

stavby je nutné respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí 

vedených v ulici Slunečnicová, kde se bude do těchto pásem zasahovat novými 

přípojkami pro navrhovaný areál.  

Podmínky pro práce v ochranných pásmech stanoví jednotliví správci sítí. 

 

Ší ky ochranných pásem: 
- vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě  

strany u profilů nad DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m,  

- kabely 22 kV - 1 m od krajního vodiče, 

- telekomunikační kabely - 2 m od krajního vodiče, 

- plynovod STL, NTL v zástavbě - 1 m od líce potrubí, 

- plynovod VTL - 4 m od líce potrubí na obě strany. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Pozemek určený k zástavbě nespadá do záplavového ani poddolovaného 

území.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na  
odtokové poměry území: 
Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna poblíž stávající zástavby, bude nutné 

maximálně eliminovat vliv stavební činnosti na okolní objekty: 
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- stavební práce budou prováděny pouze v povolenou denní dobu (7 –

21  hod.ě, mimo neděle. Nadměrně hlučné práce Ěbouráníě lze provádět 

pouze v omezenou denní dobu a s přestávkami, 

- malé nasazené mechanismy budou elektrické Ěbourací kladiva, pily, 

vrtačky atd.ě, nebudou používány pneumatické, 

- budou vyloučeny mechanismy jejichž hlučnost přesahuje hodnoty 

předepsané hygienikem, 

- při bouracích pracích bude v případě nutnosti prováděn postřik vodou 

k omezení prašnosti. 

 

Nejvyšší povolená hodnota hluku ve venkovním prostředí je dána 

hygienickými předpisy - Nařízení vlády č. 14Ř/2006 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovují maximální hodnoty 

hladiny hluku ze stavební činnosti v prostoru 2 m před obytnými a ostatními 

chráněnými objekty. V době 7 – 21 hod. nesmí hladina hluku přestoupit 

nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku 65 dB/ů/Leg, v době 6 – 7 hod. 

a  21  - 22 hod. hodnotu 55  dB/ů/Leg a v době 22 - 6 hod. 45 dB/A/Leg.  

Tyto předpisy stanoví, že organizace jsou povinny činit opatření ke snížení 

hladiny hluku a nepřekračovat nejvyšší povolené hodnoty. 

V případě, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. hladinu, je dodavatel 

povinen přizpůsobit režim prací a nasadit méně hlučná zařízení. 

 

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení d evin: 
Požadavky tohoto charakteru na stavební plochu nejsou. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo
 pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Požadavky tohoto charakteru na stavební plochu nejsou. 
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h) Územně technické podmínky: 
Objekt je napojen na nově zbudovanou obslužnou komunikaci Slunečnicová, 

která v sobě obsahuje veškeré vedení technické infrastruktury, včetně přípojek 

pro nově navrhovaný bytový dům.  

 

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Nebyly zjištěny žádné časové vazby, věcná břemena ani jiné podmiňující 

skutečnosti. Před vlastním začátkem užívání stavby musí být provedeny 

veškeré přípojky a napojení na stávající infrastrukturu. 

 

2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 
Stavba pro bydlení – bytový dům o 12 bytových jednotkách a kavárnou umístěnou 

v přízemí objektu. 

 

Zastavěná plocha:   496,7 m3 

Obestavěný prostor:  4.762,5 m3 

Užitková plocha 1. NP:  413,71 m2 

Komerční plocha:   125,57 m2 

Obytná plocha:   145,53 m2 

Technické plochy:   72.24 m2 

Společné plochy:   70,37 m2 

Užitková plocha 2. NP:  410,60 m2 

Obytná plocha:   379,52 m2 

Společné plochy:   31,08 m2 

Užitková plocha 3. NP:  410,60 m2 

Obytná plocha:   379,52 

Společné plochy:   31,08 m2 
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2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení: 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení: 
Při návrhu bytového domu byly splněny stanovené regulativy ÚP Hostivice 

a  změny č. 2 pro výstavbu v obci pro funkční využití území OV. Všechny 

závazné parametry pro výstavbu navrhovaného BO z územního rozhodnutí 

z 1ř.6.1řřř a změny územního rozhodnutí z 31.3.2011 - výška zástavby, podíl 

zastavěných ploch a podíl nezpevněných ploch - byly v návrhu splněny. 

Bytový dům s malou občanskou vybaveností v přízemí leží ve východní části 

velkého areálu budoucí nízkopodlažní zástavby řadových a samostatných 

rodinných domků v lokalitě Ke Stromečkům. 

Objekt je řešen jako nízkopodlažní bytový dům o třech nadzemních podlažích, 

zastřešený plochou střechou. Půdorys je nepravidelný o rozměrech 26,75 x 

25,25 m.   

Vstup do objektu je navržen z malého náměstí s parkovacími plochami 

a  zelení. V přízemí objektu je situována malá kavárna se zázemím 

a  samostatným vstupem. Dále společné prostory, kolárna, plynové odběrné 

zařízení společné pro celý objekt, úklid a dva byty. 2. a 3. NP je řešeno shodně 

- vždy s pěti byty. Celkový počet bytů v objektu je 12. 

 

b) Architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové  
a  barevné ešení: 
ůrchitektonický návrh vychází z požadavků investora na vytvoření 

komerčních – obchodních ploch v části přízemí a bytových jednotek ve 

zbývající části objektu. Vzhled a charakteristika objektu vychází z místních 

poměrů, architektury v nejbližším okolí a v neposlední řadě z požadavků 

a  představ investora. Dispoziční řešení je patrné z výkresové části projektové 

dokumentace. 
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2.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby: 
Vstupy do bytového domu a kavárny jsou situovány z veřejného prostranství se 

zelení, na které navazuje příjezdová komunikace a parkovací plochy pro obyvatele 

domu, hosty, zaměstnance kavárny a zásobování.  

Z hlavního vstupu do bytového domu se vchází do zádveří. Následně do 

společných komunikačních prostor se schodištěm. V chodbách jsou situovány 

vstupy do kolárny, úklidové a technické místnosti a jednotlivých bytů.  

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 
Vstup do prostoru kavárny je vstupními dveřmi o velikosti širšího křídla š = ř0 cm, 

osazenými na úroveň terénu. Celý prostor kavárny je řešen bezbariérově. Všechny 

pěší chodníky i ostatní volné pobytové plochy jsou řešeny s minimálním spádem. 

Na veřejných pěších komunikacích jsou v požadovaných místech navrženy vodící 

pruhy z dlažby s plastickým reliéfem pro nevidomé. Bytová část není řešena pro 

bezbariérové užívání. 

2.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby: 
Při provádění je nutno dodržet ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby č. 26Ř/200ř Sb. [36]. Užívání stavby neohrozí zdraví ani bezpečnost osob 

a  majetku. 

2.2.6 Základní charakteristika objektů: 

a) Stavební ešení: 
Novostavba je navržena jako třípodlažní nepodsklepený objekt s plochou 

střechou. Nosné stěny jsou uspořádány v podélném i příčném směru. Vstup do 

objektu je situován v 1. NP. Přechod na 2. NP a 3. NP je řešen vertikálním 

komunikačním prostorem opatřeným železobetonovým schodištěm. 

 

b) Konstrukční a materiálové ešení: 
Základy jsou provedeny z betonového ztraceného bednění a vylity prostým 

betonem třídy C16/20. Vyztuženo stavební ocelí třídy 10505ĚRě. 
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Obvodové a vnitřní nosné zdivo, příčky, stropní konstukce a překlady jsou 

provedeny v systému HELUZ [19].  

Schodiště realizováno z betonu třídy C16/20. Výztuž betonu je provedena ze 

stavební oceli třídy 10505(R). 

Výplně otvorů jsou plastové [20]. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Statickými výpočty bylo prokázáno, že veškeré nosné konstrukce vyhovují 

mezním stavům únosnosti i použitelnosti. Výpočty jsou doloženy 

v  samostatné statické části projektové dokumentace. Jako mezní hodnoty byly 

vzaty do úvahy doporučení ČSN EN jednotlivých konstrukcí včetně současně 

platného NůD Ěnárodního aplikačního dokumentuě. 

Viz samostatný projekt ,,statický výpočet“, který není předmětem řešení této 

práce. 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení: 
Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťová voda ze střechy novostavby je svedena svislými svody pod zem vně 

objektu. Odtud pak krátkou přípojkou do hlavního řadu v přilehlé komunikaci. 

Dešťová voda z  ostatních venkovních ploch bude odvedena rovnou do řadu 

dešťové kanalizace.  

Odpadní vody jsou z objektu vyvedeny ven a napojeny přípojkami do hlavního 

kanalizačního řadu.  

 

Zásobování vodou 

Zásobování objektu pitnou vodou je zajištěno z veřejného řadu. Vodoměrná šachta 

s vodoměrnou soustavou je umístěna 1m od obvodové stěny objektu. 

 

Zásobování plynem  

Z hlavního vedení v ulici Slunečnicové je veřejný řad s HUP ukončen v místě 

budoucího oplocení, kde je navržen kiosek se skříní pro měření a regulaci plynu. 
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Z kiosku je přípojkou zaveden plyn přes havarijní uzávěr, umístěný na fasádě 

objektu veden do kotelny v 1.NP. 

 

Zásobování energiemi 

Silnoproud – navrhovaný objekt bude napojen na nově zbudovanou distribuční 

trafostanici. V zádveří vstupu do objektu bude umístěna přípojková kabelová skříň.  

Slaboproud – rozvaděč je umístěn v kolárně  přízemí objektu. 

 

Vytápění a ohřev teplé vody 

Zdrojem vytápění a ohřevu teplé vody jsou dva kaskádově zapojené plynové 

kondenzační kotle.  

2.2.8 Požárně bezpečnostní ešení: 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem řešení této práce. 

2.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi: 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Posouzení tepelně technických parametrů jednotlivých konstrukcí bylo 

provedeno ve výpočetním programu Teplo 2014 [33]. Výstupy z tohoto 

programu jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí posouzení tepelně technických 

vlastností je výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí. 

Posouzení kritických detailů z hlediska vnitřní povrchové teploty a kondenzace 

je provedeno v programu Area 2014 [37]. Posouzení je doloženo přílohou č. 7. 

 

b) Energetická náročnost stavby: 
Vychází z tepelně technického posouzení jednotlivých konstrukcí, 

instalovaných technických zařízení v objektu a ostatních vložených spotřebičů. 

2.2.10 Hygienické požadavky na pracovní a komunální prost edí: 
- ádná výměna vzduchu v bytové části domu je zajištěna přirozeným 

způsobem. Prostory kavárny mají řízené větrání.  
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- Vnitřní teplota místností je zajištěna dle požadavků ČSN 730540.  

- Pobytové místnosti jsou dostatečně prosvětleny denním světlem. 

- Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného řadu.  

- Splaškové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace.  

- Odvoz komunální odpadu bude smluvně sjednán s technickými službami 

obce. 

V objektu se nenachází žádný trvalý zdroj prašnosti ani vibrací. V prostoru kavárny 

bude prováděn provoz, který nebude hlukově, ani jinak obtěžovat obyvatele bytové 

části domu.  

2.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí: 
V řešeném území nebyly zaznamenány agresivní vody, seismicita, poddolování a 

nejsou zde žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Zpracovaným radonovým 

průzkumem bylo území zařazeno do středního radonového indexu. Dle výsledku jsou 

v dokumentaci navržena příslušná opatření. 

2.3 P ipojení na technickou infrastrukturu: 

Objekt je napojen přípojkami ke stávajícím sítím technické infrastruktury.  

Podrobný popis jednotlivých připojení objektu na technickou infrastrukturu není 

předmětem řešení této práce. 

2.4 Dopravní ešení: 

Příjezd k řešenému pozemku je z hlavní komunikace Československé armády 

a  následně přes ulice Komenského a Školskou. Hlavní pěší vstup i obslužné vjezdy 

a  vstupy k objektu jsou navrženy z navazující ulice Slunečnicová.  

2.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav: 

ešení vegetace a terénních úprav není předmětem řešení této práce. 
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2.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana: 

Navržená stavba nebude produkovat nebezpečný odpad a nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí v okolí zástavby. 

Objekt nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo biologických znečištění. 

V okolí stavby se nenachází evropsky významné lokality. 

Rozsah stavebních prací nespadá pod posouzení EIů. 

Stavba nevyžaduje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

2.7 Ochrana obyvatelstva: 

Pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu pro maximální počet 32 obyvatel není 

potřeba provádět provizorní úkryt. 

2.8 Zásady organizace výstavby: 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění: 
Pro realizaci stavby bude vyžadována dodávka vody a elektrické energie.  

Zázemí stavby a kancelář budou umístěny do dvou mobilních buněk a jedné 

sociální, umístěných na ploše mezi ul.Slunečnicovou a budoucím bytovým 

objektem. Tyto budou napojeny na nově zbudované přípojky pro bytový dům.  

Skládka materiálu bude umístěna v severní části staveniště u vnitrostaveništní 

panelové vozovky. 

 

b) Odvodnění staveniště: 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně 

vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková 

zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi 

a  nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
- Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna z nové trafostanice u ulice 
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Slunečnicová.  

- Voda bude napojena na nově zrealizovanou přípojku ve stejné ulici.  

- Pro přepravu stavebního materiálu bude využita automobilová doprava.  

- Napojení hlavního vjezdu staveniště bude z ulice Slunečnicová. 

- Vnitrostaveništní komunikace budou zpevněny panely.  

- Při výjezdu ze staveniště nesmí docházet ke znečištění přilehlé komunikace.  

- Po celou dobu stavby musí zhotovitel zajistit bezpečný a nepřerušovaný 

průjezd veřejné dopravy po okolnívh komunikacích i bezpečný přístup 

veřejnosti do okolních objektů.  

- V případě znečištění komunikací Ězemní práce, betonážě je nutné zajistit 

kropení a čištění. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní zástavbu. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d evin: 
Nebudou odstraňovány žádné stávající stavby ani dřeviny. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště Ědočasné/trvaléě: 
Nevzniknou žádné dočasné ani trvalé zábory. 

 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě,  
jejich likvidace: 

Stavební odpady budou tříděny dle kategorií v souladu se zákonem 

O  odpadech. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona 

o  odpadech k jejich převzetí oprávněny.  

Při odstraňování nebezpečných odpadů Ěv katalogu odpadů pod označením 

„N″, např. azbest, asfaltové izolaceě bude postupováno v souladu se zákonem.  
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Pro odvoz a uložení odpadu bude zhotovitel využívat služeb firmy, která má 

veškerá potřebná oprávnění k nakládání s odpady, včetně nebezpečných 

a  disponuje i potřebnými skládkami. Ke kolaudaci objektu bude předložena 

evidence uložení odpadů z vlastní stavební činnosti. 

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny, nebo budou mít 

ložnou plochu zakrytou, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. 

Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude tento 

neprodleně odstraněn a místo uklizeno. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin: 
Sejmuté ornice pro zpětné ohumusování bude uložena podél hranice pozemku. 

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. 

Zemní práce nejsou předmětem řešení této práce. 

 

i) Ochrana životního prost edí p i výstavbě: 
Navržená stavba nebude produkovat žádný nebezpečný odpad a nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí v okolí zástavby. Nebude zdrojem emisí, 

vibrací, chemických nebo biologických znečištění. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi: 
Při provádění prací je nutno dodržet ustanovení vyhlášky o technických 

požadavcích na stavby č. 26Ř/200ř Sb. [11] užívání stavby neohrozí zdraví ani 

bezpečnost osob a majetku. 

Vstupy na staveniště – budou dodavatelem stavebních prací opatřeny 

výstražnými značkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“ a dalšími 

bezpečnostními značkami nebezpečí, kterými mohou být osoby vstupující na 

staveniště a pohybující se na staveništi ohroženy. 

Vyznačení inženýrských sítí - před zahájením zemních prací je odpovědný 

pracovník dodavatele povinen zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo 

na terénu v nutném rozsahu. 
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k) Úpravy pro bezpebariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Nejsou předmětem řešení této práce. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opat ení: 
Nejsou předmětem řešení této práce. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Nejsou předmětem řešení této práce. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Předpokládaná délka výstavby:   1Ř měsíců 

Lhůta a termíny budou upřesněny v rámci výběrového řízení na zhotovitele 

stavby. 
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3 C  SITUAČNÍ VÝKRESY 

3.1 Situační výkres širších vztahů: 

Nedokladováno. 

3.2 Celkový situační výkres stavby: 

Situace je zakreslena na výkrese C.2 – viz. výkresová část. 

3.3 Koordinační situace: 

Nedokladováno. 

3.4 Katastrální situační výkres: 

Nedokladováno. 

3.5 Speciální situační výkresy: 

Nedokladováno. 
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4 D  DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

4.1 Dokumetace stavebního nebo inženýrského objektu: 

4.1.1 Architektonicko-stavební ešení: 
Návrh novostavby řešeného bytového domu si klade za cíl příjemné prostředí 

“moderního bydlení”. Urbanistické a architektonické řešení novostavby je patrné 

z  výkresové části projektové dokumentace. Vzhled a charakteristika objektu 

vychází z místních poměrů, architektury v nejbližším okolí a v neposlední řadě 

z  požadavků a představ investora.  

 

Dispoziční řešení 

Novostavba multifunkčního bytového domu je navržena jako nepodsklepená 

o  třech nadzemních podlažích a je zastřešna plochou střechou. V 1. NP se nachází 

dvě bytové jednotky, kavárna a technické zázemí domu. Ve 2. a 3. NP je situováno 

vždy 5 bytových jednotek. Dispoziční a kontrukční řešení je patrné z půdorysů 

a  řezů projektové dokumentace.  

4.1.2 Stavebně konstrukční ešení 

a) Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací bude sejmuta ornice v požadované tloušťce 

cca  300 mm. Ornice bude uložena podél hranice pozemku. Po dokončení 

stavebních prací bude použita k následným terénním úpravám pozemku. ůby 

nedošlo k  poškození stávajících podzemních vedení je nutné před zahájením 

prací provézt jejich zaměření. Předmětem výkopových prací jsou výkopy tras 

přípojek inženýrských sítí, výkopy pro základové pasy. Vytěžená zemina bude 

odvezena na skládku. 

 

b) Základové konstrukce: 

Založení objektu je provedeno v nezámrzné hloubce na základových pasech 

z  betonového ztraceného bednění vylitých prostým betonem třídy C16/20. 
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Vyztuženo je stavební ocelí třídy 10505ĚRě. Jednotlivé základové pasy jsou 

podsypány štěrkopískovou vrstvou tloušťky 100 mm a opatřeny z vnější strany 

hydroizolací Fatrafol Ř03 tloušťky 2 mm [16], oboustranně opatřené geotextilií 

a jsou zatepleny tepelnou izolací Isover EPS Sokl [17], tloušťky 60 mm. 

Použité hydroizolační pásy slouží zároveň jako protiradonová ochrana. 

Základová deska je provedena ze železobetonu třídy C16/20. Deska je při 

spodním líci vyztužena kari sítí s oky o rozměrech 150/150/6 mm. Pod 

základovou deskou je štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm. Ve výkopu pod 

základovými pasy bude uložen zemnící pásek FeZn Ěsoučást dodávky 

elektroinstalaceě. Prostupy pro zdravotechnické a jiné instalace budou 

provedeny podle projektové dokumentace a budou utěsněny pomocí 

kompletačních prvků hydroizolačního systému. 

 

c) Hydroizolace: 

Základová deska bude celoplošně opatřena izolací proti zemní vlhkosti 

hydroizolační folií Fatrafol Ř03 tloušťky 2 mm [16]. Izolace slouží zároveň 

jako protiradonová ochrana. Fólie je kladena na zarovnaný a očištěný povrch. 

Jednotlivé pásy budou vzájemně svařeny pomocí horkého vzduchu. Pojištění 

těsnosti spojů bude zajištěno zálivkovou hmotou. Na základě doporučení 

výrobce je potřeba manipulovat s  hydroizolační fólií při teplotách vyšších než 

-5°C. Proti mechanickému poškození je nutné izolaci oboustranně opatřit 

netkanou textilií ze syntetických vláken, např. FůTRůTEX [16]. Veškeré 

prostupy instalací budou utěsněny pomocí kompletačních prvků 

hydroizolačního systému. 

 

d) Tepelné izolace a zvukové izolace 

Základové pasy jsou tepelně izolovány navrženou tepelnou izolací Isover EPS 

Sokl [17], tloušťky 60  mm. Podlahové konstrukce 1. NP jsou opatřeny 

tepelnou izolací BůSF  Styrodur  2800  C [17], tloušťky 80 mm. Oddilatování 

od obvodových stěn a příček je provedeno přeloženým páskem kročejové 
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izolace. Podlahy 2. NP jsou opatřeny kročejovou izolací Rockwoll Steprock 

HD [17] v  tloušťce 50 mm. Podél obvodových stěn místnosti 

a  u  jednotlivých dilatačních úseků bude položen dilatační okrajový pásek 

Steprock. Obvodové věnce jsou opatřeny tepelnou izolací z pěnového 

polystyrenu XPS tloušťky 100  mm [17]. Izolace střešní konstrukce je 

navržena z pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil [17] v tloušťce 160 mm 

a  následně spádovými klíny z pěnového polystyrenu o tloušťce 40 – 200 mm. 

Izolace je ze strany interiéru chráněna penetračním nátěrem Vedag/Vedag BV 

Extra na stropní konstrukci a  parozábranou Vedagard ES Plus [18]. 

 

e) Svislé konstrukce 

Veškeré svislé konstrukce jsou provedeny v systému Heluz [19], který 

vyhovuje z hlediska mechanické odolnosti a stability. Odpovídá požadavkům 

na požární odolnost a ochranu proti hluku.  

Obvodové zdivo je provedeno z keramických cihel Heluz tloušťky 440 mm 

vyzděných na maltu MC5. V místech bodového zatížení na zě Ěuložení 

trámů, překladůě je rovnoměrnost rozložení zatížení zajištěna podlitím 

z  cementové malty tloušťky 100  mm. Na vnější straně je nanesena Baumit 

termo omítka tl. 40 mm ĚThermoPutzě na Baumit vnější štukové omítce 

tl.  3  mm (FeinPutz ausen) s Baumit přednástřikem tl. 4 mm (VorSpritzer 

4  mm). V interiéru je použita Baumit jemná štuková omítka ĚFeinPutzě 

tl.  3  mm na Baumit přednástřiku tl. 4 mm ĚVorSpritzer 4 mmě. Veškeré 

vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel Heluz 300 a  250 mm vyzděných na 

maltu MVC. Příčky jsou vyzděny z cihel Heluz v tloušťkách Ř0mm a 150 mm, 

vyzděných na maltu MVC. 

 

f) Ztužující věnce 

Ztužující věnce jsou monolitické železobetonové. V rovině stropu jsou jeho 

součástí a na vnějším líci jsou opatřeny vrstvou nenasákavého pěnového 
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polystyrenu EPS [17] tloušťky 100  mm a věncovkou Heluz tloušťky Ř0 mm 

[19].  

Viz samostatný projekt ,statický výpočet“, jež není předmětem řešení této 

práce. 

 

g) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří stropní panely Heluz šířky 600, 700, 900, 1000 a 1200 

mm a  tloušťky 238 mm. Minimální uložení stropních panelů je 125 mm [19]. 

V prostoru kavárny a jejího zázemí jsou provedeny tři ocelové průvlaky, které 

jsou součástí stropní konstrukce. ešeno dle detailů výrobce Heluz. Ocelové 

průvaky přenáší váhu stropu do vniřtní nosné a obvodové stěny.  

Rozvržení stropních konstrukcí viz. “výkres stropů”. Statická část projektu 

není předmětem řešení této práce. 

 

 

     Obr.1 – Stropní panel Heluz 

 

h) Podlahy 

Podlahové krytiny tvoří převážně dřevěné skládané lamely a keramická dlažba. 

Přesná specifikace dle výkresové dokumentace. Tepelná izolace 1. NP bude 

provedena z  izolačních desek BůSF Styrodur 2800 C [17], tloušťky Ř0 mm. 

Ve 2. NP je použita kročejová izolace Steprock Rockwool [17] tl. 50 mm. Na 

izolace bude položena ochranná PE fólie a  50  mm vrstva betonové mazaniny 

vyztužené kari sítí s oky o rozměrech 150/150/6 mm. Betonová mazanina je 

plošně oddilatována od obvodových stěn a příček přeloženým páskem 
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kročejové izolace. Pod dřevěné skládané lamely bude položena 2 mm vrstva 

tepelné izolace Mirelon. Dlažba bude uchycena pomocí lepícího tmelu.  

 

i) Zast ešení 
Střecha objektu je navržena jako plochá jednoplášťová. Složení střešního 

pláště je popsáno ve výkresové části v tabulce skladeb konstrukcí. Střešní 

rovina bude odvodněna pomocí tří vnitřních střešních vtoků. Minimální 

navržený sklon střechy je 2% a maximální navržený sklon je 6,7 %. Výlez na 

střechu je řešen žebříkem umístěným na severní straně objektu. Veškerá 

oplechování střechy a střešních vtoků jsou provedena z TiZn ĚRheizinkě, 

tlouštka a detaily dle technologického předpisu. Veškeré prostupy instalací 

budou utěsněny pomocí kompletačních prvků hydroizolačního systému. 

 

j) Schodiště 

Prostor schodiště je situován v hlavní chodbě. Železobetonové schodiště je 

řešeno jako dvojramenné pravotočivé z monolitického betonu třídy C16/20 

s  vloženou armaturou z  oceli 10 505ĚRě. Schodišťové stupně jsou navrženy 

šířky 171 mm a  výšky 288 mm. Jednotlivé schodišťové stupně, včetně 

podstupnice jsou obloženy keramickou dlažbou s  protiskluznou úpravou. 

Schodiště je zajištěno nerezovým zábradlím výšky 1000 mm.  

Výpočet je doložen v příloze č. 1. 

 

k) Omítky 

Vnitřní zdivo a strop jsou omítnuty BůUMIT jemná štuková omítka tl. 3mm 

(FeinPutz). Ze strany exteriéru je provedena Baumit vnější štuková omítka 

tl.  3  mm (FeinPutz ausen). Omítka vybraných částí objektu v přízemí je 

navržena s  bosáží Ědrážky hloubky cca 20 x 20 mmě. Členění je znázorněno na 

výkresech pohledů. Sokl přízemí je opatřen nástřikem z marmolitu v odstínu 

MAR2 H101 (HVB 21). Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny, 
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přeboušeny a penetrovány. Veškeré barevné provedení bude specifikováno 

investorem v  průběhu realizace. 

 

l) Vnit ní a vější povrchy 

V kuchyni a v místnostech s hygienickým zařízením jsou navrženy  

keramické obklady (poloha, velikost a rozsah jsou uvedeny ve výkresech 

jednotlivých podlaží a v tabulkách místnostíě. Kolem vany bude pod 

keramický obklad a na podlahu provedena hydroizolační stěrka. Přechod mezi 

stěnou a podlahou je řešen sokly dle dodávky podlahových krytin. Rohy 

omítek jsou zpevněny osazením výztužných rohových list. 

 

m) Malby a nátěry 

Konečná povrchová úprava stěn a stropů bude provedena malířskými 

přípravky PRIMůLEX. Přesné barevné řešení maleb a nátěrů bude určeno 

investorem v průběhu realizace stavby. 

 

n) Výplně otvorů 

Prostory bytů a kavárny v novostavbě bytového domu budou prosvětleny 

navrženými okny a dveřmi. Výplně okenních otvorů jsou provedeny 

plastovými okny Rehau Euro Design 70 [20] v barvě středně hnědé (RAL 

8023). Zasklená izolačním dvojsklem, Ug = 1,1 W/m2K a  plastovým 

pětikomorovým rámem se součinitelem prostupu tepla Uf = 1,3 W/m2K. Okna 

jsou navržena, jako otevíravá, neotvíravá a výklopná. Z důvodu vnitřní tepelné 

stability v letním období mají veškerá okna v rámci překladů přípravu pro 

instalaci vnějších žaluzií. 
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Obr. 2 – ez rámem plastového okna Rehau Euro Design 70 

 

Vchodové dveře REHAU Brillant - Design [20] jsou vyrobeny z materiálu 

RAU-PVC, který je velmi odolný proti povětrnostním vlivům a působení UV 

záření. Svařené rohové spojení v kombinaci s uzavřeným ocelovým 

armováním v  křídle dává dveřím vysokou pevnost v krutu a velké armování 

zajišťuje jejich vysokou stabilitu. Navržené barevné provedení je v odstínu 

středně hnědé barvy (RAL 8023), částečně prosklené izolačním dvojsklem. 

Dveře mají výborné izolační a  akustické vlastnosti dosažené těsnícím 

systémem a hliníkovým prahem s  přerušeným tepelným mostem [20].  

Interiérové dveře jsou navrženy hladké, plné či prosklené do obložkové 

zárubně. Některé dveře jsou řešeny s ohledem na úsporu prostoru, jako 

atypické posuvné. Povrchovou úpravu a  barevný odstín upřesní investor. 

 

 

Obr. 3 – ez rámem plastových dve í Rehau Brillant 

 

o) Za izovací p edměty 

Vybrané zařizovací předměty jsou ve středním standardu. Směšovací  
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baterie k  zařizovacím předmětům jsou navrženy pákové. 

 

p) Zámečnické a klempí ské výrobky 

Zámečnické a klempířské výrobky zahrnují práce spojené s provedením 

oplechování parapetů oken a střechy. Klempířské konstrukce budou provedeny 

z pozinkovaného plechu. Veškeré použité ocelové prvky budou opatřeny 

antikorozním nátěrem ve dvou vrstvách.  

Podrobnější popis je ve výpise klempířských a zámečnických prvků, jež není 

předmětem řešení této práce. 

 

q) Truhlá ské výrobky 

Veškeré dřevěné prvky, které jsou součástí interiéru, jsou součástí 

architektnického návrhu a budou realizovány vybranou specializovanou 

firmou. Kotrola jejich vyhotovení bude provedena architektem.  

4.1.3 Požárně bezpečnostní ešení: 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem řešení této diplomové práce. 

4.1.4 Technika prost edí staveb – Technická zpráva vzduchotechnika: 

 

a) Seznam vstupních podkladů: 
- projektová dokumentace stavební části v rozsahu prováděcího projektu,  

- výpočet tepelných ztrát místností, 

- předpokládaný počet osob v jednotlivých místnostech, 

- požadavky investora, 

- příslušné technické normy a předpisy. 

 

b) Klimatické podmínky místa stavby: 
- lokalita:        Hostivice 

- nadmořská výška:      341 m.n.m. 

- výpočtová teplota – zima     - 13 °C 

- výpočtová teplota – léto        32 °C 
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- průměrná roční teplota         7,9 °C 

- převažující návrhová vnitřní teplota v zimě   20,6 °C 

 

c) Požadované parametry vnit ního mikroklimatu: 
Obytné místnosti     20° C 

Koupelny      24° C 

WC       20° C 

Šatna       22° C 

Chodby a schodiště     15° C 

Kavárna      20° C 

 

Navrhovaná relativní vlhkost vzduchu  50 % 

 

Minimální (hygienická) intenzita výměny vzduchu 

Obytné místnosti     0,5 /hod 

Sociální zázemí, kuchyně    1,5 /hod 

 

d) Popis základní koncepce vzduchotechnického za ízení: 
Navržený větrací systém zajišťuje řízené rovnotlaké větrání v prostoru kavárny 

a odtah znehodnoceného vzduchu, vodních par a pachů z prostorů koupelen, 

WC a kuchyní bytové části domu.  

 

e) Výčet typů prostorů větraných p irozeně nebo nuceně: 
Bytová část domu je větrána přirozeně. V prostorách kavárny bylo zvoleno 

řízené větrání, které zajišťuje VZT jednotka umístěná v zázemí kavárny. 
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f) Minimální dávky vzduchu: 

Požadavek 

Trvalé větrá í průtok ve kov ího 
vzduchu) 

Nárazové větrá í průtok 
odsáva ého vzduchu  

I te zita větrá í   
[-/h] 

Dávka ve kov ího 
vzduchu na osobu 

[m3/(h.os.)] 

Kuchy ě  
[m3/h] 

Koupelny  

[m3/h] 

WC 

[m3/h] 

Min. hodnota 0,3 15 100 50 25 

Dop. hodnota 0,5 25 150 90 50 

  Tab.1 – Požadaveky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/Z1/2011 

 

g) Umístění nasávání vzduchu: 
Nasávání čerstvého venkovního vzduchu je umístěno na východní fasádě 

objektu. Odpadní vzduch je odváděn přes jižní fasádu. Nad vývodem se 

nacházejí otvory do obytných místností. Tyto otvory nejsou opatřeny 

otevíravými okny. Nebude tedy docházet k pronikání znehodnoceného 

vzduchu do obytných protor objektu. Otvory pro sání a výdech jsou osazeny 

pod stropní konstrukcí. Průchody přes fasádu jsou řešeny fasádní tvarovkou 

SPF S CM24GL se zpětnou klapkou a servopohonem o rozměrech 350 x 350 

mm a opatřeny protidešťovou žaluzií od firmy ůtrea s.r.o. [31].  

 

 Obr. 4 – Fasádní tvarovka SPF S CM24GL  

 

h) Umístění za ízení pro úpravu vzduchu: 
V objektu je navržena jedna VZT jednotka pro prostory kavárny. Tato bude 

umístěna pod stropní konstrukcí v zázemí kavárny. 
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i) Stanovení tepelných ztrát a zisků: 
Při výpočtu tepelných ztrát programem Ztráty 2014 [34] bylo kalkulováno 

s nuceným větráním. O to byly poníženy tepelné ztráty větráním. Výpočet 

doložen přílohou č. 3.  

Tepelné ztráty objektu jsou pokryty navrženými otopnými tělesy. Součástí 

navržené VZT jednotky je vodní ohřívač T 1000 2R, kterým proudí topná voda 

přiváděná ze zdroje tepla. Díky dohřevu vzduchu je jednotka schopna přivádět 

do místnosti vzduch o teplotě 20 °C i při venkovní teplotě - 12 °C.  

Výpočet tepelných zisků byl proveden v programu Simulace 2014 [35] na 

nejnepříznivější místnosti a prostoru kavárny. Místnosti vyhověly požadavku 

na max. teplotu v letním období. Výpočet doložen přílohou č.  5 a 6. 

 

j) Objemový průtok vzduchu jednotlivými místnostmi: 

Č. 
íst . Název íst osti 

Plocha 

íst osti 
[m2] 

Objem 

 

vzduchu 

 [m3] 

Celková 
ztráta 

 Fi,HL 

[W] 

V itř í 
tep. 

Ti  

[°C] 

Počet 
osob 

Hyg. 

minimum    

V  
[m3/ hod] 

Odsává í  
V  

[m3/ hod] 

121 ZÁDVEŘÍ 12,91 57,30 361 15 0 0,00 0,00 

122 KAVÁRNA 70,58 252,10 1530 20 25 750,00 360,00 

123 ZÁZEMÍ 10,98 43,80 168 20 0 0,00 0,00 

124 ŠATNA PERSONÁL 2,45 9,60 84 22 1 0,00 30,00 

125 PŘEDSÍŇ PERSONÁL 1,59 6,40 61 20 0 0,00 0,00 

126 

KOUPELNA 

PERSONÁL 2,58 9,50 310 24 0 0,00 90,00 

127 SKLAD 2,85 10,30 -251 15 0 0,00 20,00 

128 WC PERSONÁL 1,35 5,20 2 20 0 0,00 50,00 

129 PŘEDSÍŇ WC 1,72 6,10 -124 15 0 0,00 0,00 

130 PŘEDSÍŇ 2,00 7,50 -19 15 0 0,00 0,00 

131 WC ŽENY 1,35 5,20 57 20 1 0,00 50,00 

132 WC INVALIDÉ 3,90 14,10 230 20 1 0,00 50,00 

133 PŘEDSÍŇ 2,70 9,80 -108 15 0 0,00 0,00 

134 PŘEDSÍŇ WC 2,90 16,40 -186 15 0 0,00 0,00 

135 WC MUŽI 2,10 9,50 108 20 1 0,00 50,00 

136 WC MUŽI 1,59 10,30 164 20 1 0,00 50,00 

CELKEM 123,55 473,10 2387   30 750,00 750,00 

 Tab.2 – P edhled větraných místností s množstvím p iváděného a odváděného vzduchu 
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k) Hlukové parametry: 
Veškeré části systému jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vybrací.  

Hlukové parametry jednotky jsou uvedeny v příloze č. 20. 

Rychlost proudění byla navržena tak, aby nedocházelo k hlukovým projevům 

způsobeným prouděním vzduchu v potrubních rozvodech.  

Výústky jsou zaregulovány na hladinu hluku 35 dB.  

Strojovna vzduchotechniky je oddělena od bytových prostor chodbou.  

Rychlosti proudění jsou doloženy v příloze č. 1ř. 

Hluk ovlivňující okolní prostředí bude eliminován osazením tlumících vložek. 

 

l) Údaje o škodlivinách: 
S ohledem na využití daných prostor nebudou do ovzduší předávány nažádoucí 

škodliviny. V samotném prostoru kavárny budou umístěna čidla CO2. 

V případě překročení koncentrací CO2, dojde k zvýšení otáček ventilátoru 

a  dočasnému zvýšení intenzity větrání v prostoru.  

  

m) Popis způsobu větrání jednotlivých prostorů: 
Odvětrání kuchyní a sociálního zázemí (koupelny, WC) v bytové části domu je 

řešeno společným větracím potrubím procházejícím bytovými jádry přes 

všechna podlaží. Končí vyústěním s větrací hlavicí nad střechou. Jednotlivé 

místnosti jsou odsávány pomocí axiálních ventilátorů se zpětnou klapkou. Pro 

prostory koupelen byl navržen axiální plastový ventilátor VP 100 MůTHL 

s automatickými žaluziemi, časovým spínačem a vlhkostním senzorem. Pro 

prostory WC byl navržen axiální plastový ventilátor Silent VP 100 CHZ 

s časovým doběhem. Potřebné napájení pro ventilátory je 230 V, příkon Ř – 

18  W, otáčky 2300 – 2400/min, průtok vzduchu je řŘm3/hod, hlučnost 26,5 – 

34 dB, krytí IP 45. Odvětrávací prvky prostoru kuchyní budou zvoleny 

majitely jednotlivých bytů a budou řešeny jako součást dodávky kuchyní. 

http://www.ventilaplast.cz/tichy-ventilator-silent-vp-100-chz-p-452.html
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Základním principem odvětrání kavárny a jejího příslušenství je přívod 

venkovního vzduchu do prostoru kavárny. Tím je docíleno mírného přetlaku 

a  pomocí bezprahového řešení dveřních otvorů je zajištěno proudění vzduchu 

k odsávacím talířovým ventilům umístěným v prostoru kavárny, hygienických 

prostor a  zázemí. 

Množství přiváděného a odváděného vzduchu je voleno s ohledem na 

zachování rovnotlakého větracího režimu. V zimním období je přiváděný 

vzduch předehříván rekuperačním výměníkem tepla, jež je součástí navržené 

VZT jednotky.  

Rozvody jsou navrženy z kruhového pozinkovaného potrubí a  tvarovek od 

společnosti Multivac spojovaného nástavci s přírubou od stejného dodavatele 

[28]. Světlosti potrubí jsou specifikovány v projektové dokumentaci. 

Nucený přívod a odvod vzduchu z vnitřních prostor je navržen pomocí 

ventilátorů. Kondenzát z rekuperační jednotky a odvětrávacího potrubí je 

odváděn do vnitřní kanalizace.  

 

n) Seznam za ízení s uvedením výkonových parametrů: 
Na základě potřebného množství čerstvého vzduchu a tlakových ztrát trubních 

rozvodů byla pomocí softwaru Atrea Duplex 7.60 [38] navržena VZT jednotka 

Duplex 1000 multi v provedení 30/0 pro podstropní instalaci.  

 

Výkonostní parametry 

Ventilátor – přívod   typ   Me.107 

     druh   EC1 

napětí   230 V 

     příkon    234 W 

     počet otáček  2858 1/min 

 

Ventilátor – přívod   typ   Mi.107 

     druh   EC1 

napětí   230 V 
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     příkon    206 W 

     počet otáček  2814 1/min 

 

Rekuperační výměník   typ   S3.B 

     účinnost zim.obd. 81 % 

     účinnost letní obd. 74 % 

     výkon zim. obd. 6,7 kW 

     výkon letní obd. 1,2 kW 

 

o) Za ízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu: 

Čistota přívodního a odvodního vzduchu je zajištěna pomocí filtrů G4.  

Ohřev vzduchu zajišťuje dvouřadý deskový výměník s teplotou otopné vody 

55/45 °C. 

 

 

Obr. 5 – Schéma provozu vzduchotechnické jednotky v zimním období 

 

p) Umístění za ízení: 
Vzduchotechnická jednotka je zavěšena pod stropní konstrukcí v místnosti 

č.  1.23 – zázemí.  
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q) Požadavky za ízení na tepelné a chladící p íkony a elektrické p íkony: 

Výkonostní parametry 

Ventilátor – přívod   typ   Me.107 

     příkon    234 W 

 

Ventilátor – přívod   typ   Mi.107 

     příkon    206 W 

 

r) Stručný popis způsobu provozu: 
Systém digitální regulace RD4 230V-EC / 230V-EC je určen k nastavení 

základních větracích, vytápěcích a  chladících režimů a zobrazení stavu včetně 

identifikace poruch.  

Regulační klapky před vyústkami jsou nastaveny na tlakovou ztrátu 

nejnepříznivější větve.  

 

s) Popis způsobu zavěšení a uložení potrubí: 
Kruhové větrací potrubí bude zavěšeno pomocí dvojitých objímek s tlumící 

pryžovou vložkou pod stropní konstrukcí 1. NP. V bytových jádrech bude 

stoupací odpadní potrubí upevněno pomocí totožných objímek ke stěně 

instalačního jádra. Veškeré zavěšené trubní rozvody v prostorách kavárny 

budou opatřeny nátěrem dle požadavku architekta a budou přiznány v prostoru, 

jako součást interiéru kavárny a jejího zázemí.  

 

t) Koncepce a rozsahy potrubních sítí: 
Rozsah příslušenství, rozvodů a množství jednotlivých komponentů je 

specifikováno ve výkresové dokumentaci. 

 

u) Pokyny pro montáž: 
Montáž vzduchotechniky musí provádět specializovaná firma, která má 

s  realizacemi vzduchotechniky zkušenosti. Pro dodávku a montáž je nutné 
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používat zařízení a výrobky, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají 

příslušné atesty, osvědčení a schválení o  možnosti jejich použití v České 

republice. 

Pro zachování garančních podmínek a zajištění správnosti funkce celého 

systému je nutné při montáži postupovat dle pokynů výrobce.  

 

v) Požadavky na uvedení do provozu: 
Při uvádění vzduchotechnického zařízení do provozu musí zhotovitel provést 

dohodnuté a  výrobcem předepsané zkoušky. 

Před komplexním vyzkoušením je nutné provést zaregulování systému tak, aby 

bylo dosaženo projektovaných parametrů. O provedených zkouškách sepíše 

realizační firma protokol, kterým prokazuje splnění projektovaných parametrů. 

Po min. 1 roce je nutné provést optimalizaci provozu tak, aby se odstranily 

nedostatky, které projekt nemohl zohlednit nebo které vznikly během užívání 

zařízení. 

 

Měření hlukových parametrů 

V průběhu zkoušek se provede i měření výkonu jednotlivých zařízení a měření 

hluku. Měření hluku se provádí jak v objektu, tak i vně objektu jako průkaz 

dodržení maximálně povolených hodnot podle hygienických předpisů. 

4.1.5 Technika prost edí staveb – Technická zpráva vytápění: 

a) Typ zdroje tepla: 

Zdrojem tepla v bytovém domě je plynová kotelna o výkonu 70 kW. V kotelně 

jsou osazeny dva nástěnné plynové kondenzační kotle Buderus GB 162-35 

[23] o celkovém maximálním výkonu 2 * 35 kW = 70 kW, se zapojením do 

kaskády. Součástí kotlů je pojišťovací ventil s otvíracím přetlakem 3 bar, 

mokroběžné čerpadlo, sloužící k cirkulaci topné vody v kotlovém okruhu. 

Kotlový okruh je vymezen kotlem a termohydraulickým vyrovnávačem tlaku.  
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Kaskáda kotlů je řízena jednotkou Logamatic 4323, která bude řídit cirkulaci 

TV a oběhové čerpadlo topného systému. Kaskáda kotlů je osazena 

v technické místnosti na 1. NP.   

Z hlediska ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva se nejedná 

o  plynovou kotelnu, ale o plynové odběrové zařízení. Jedná se o kompaktní 

jednotky s uzavřeným spalováním, která si vzduch odebírají z místnosti. 

Odvod spalin je veden přetlakem ze spalovací komory do společného 

odkouření a komínem upevněným k fasádě bytového domu nad střechu. 

Průměr komínu je navržen dle požadavku výrobce. Výrobcem byl doporučen 

univerzální třívrstvý nerezový komín SCHIEDEL ICS 25 o průměru 100 mm 

[24]. Komín bude součástí dodávky kotle. Konstrukce kotlů umožňuje 

nízkoteplotní i kondenzační provoz, při kterém se využívá tepelný zisk 

z výhřevnosti paliva i spalného tepla. Tím dosahuje kotel vysoké účinnosti 

spalování plynu. 

Odvod kondenzátu bude proveden do kanalizace se souhlasem správce sítě. 

Kondenzát od spalin zemního plynu má pH odpovídající dešťové vodě. 

 

b) Klimatické podmínky místa stavby: 
 

  Nej ižší ve kov í výpočtová teplota vzdu hu    -  °C 

  Prů . de í ve kov í teplota v top é    o do í   + 4 °C 

  Počet top ý h d ů v roce   216 – 240 

  Provoz   24 h 

  Počet provoz í h d ů v týd u 7 

  Kraji á o last se zřetele  a i te zitu větru  or ál í 
  Poloha budovy v kraji ě  e hrá ě á 

  V itř í teplota vzdu hu   +  °C 

Tab.3 - Klimatické podmínky 
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c) P ehled navrhovaných a požadovaných hodnot tepelně – technických  

vlastností stavebních konstrukcí: 
Tepelně technické požadavky na konstrukce byly spočítány v programu Teplo 

2014 [33] a jsou doloženy přílohou č. 2. 

 

Souči itel prostupu tepla  
U ( W/m2K) 

vypočítaný 

Souči itel prostupu tepla 

U ( W/m2K) 

doporučený 

Požadavky 

0,22 0,30 Vyhovuje 

0,13 0,24 Vyhovuje 

0,41 0,45 Vyhovuje 

0,39 0,45 Vyhovuje 

1,13 1,50 Vyhovuje 

1,20 1,70 Vyhovuje 

Tab.4 - Porovnání spočtených a požadovaných součinitelů prostupu tepla U dle ČSN 73 

0540-2:2011 

 

d) P ehled tepelně technických ztrát budovy: 
Výstupy z progamu Teplo 2014 [33] byly použity pro výpočet tepelných ztrát 

jednotlivých místností v program Ztráty 2014 [34]. Doloženo přílohou č. 3. 

 

Součet tep.ztrát Ětep.výkoně Fi,HL      55.310 kW  100.0 % 

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T      17.413 kW   31.5 % 

Součet tep. ztrát větráním Fi,V      37.614 kW   68.0 % 

Korekce ztrát Ězisky, přeruš. vytápěníě :      0.283 kW    0.5 % 

 

e) P ehled jednotlivých vzduchotechnických za ízení napojených na rozvody  
tepla: 

Vzduchotechnická jednotka Duplex 1000 Multi od společnosti ůtrea s.r.o.. 

Doloženo přílohou č. 20. 
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f) Výpočet pot ebného tepelného p íkonu pro oh ev TV: 

Na základě výpočtu potřeby tepla doloženém v příloze č. ř činí výkon 

potřebný pro ohřev TV pro kavárnu 4,37 kW a 8,6 kW pro bytový dům. 

Z maximálního rozdílu křivek dodávky a odběru tepla byla stanovena velikost 

zásobníkového ohřívače teplé vody od společnosti Regulus spol. s r.o. [21] 

následovně: 

 

Kavárna  1000 l zásobníkový ohřívač teplé vody R2BC 1000, 

Bytový dům   500 l zásobníkový ohřívač teplé vody R2BC 500. 

 

Oba zásobníky jsou umístěny v technické místnosti. Topná voda o teplotě 

75/65 °C je zajišťována pomocí trojcestného ventilu kotle a měření a regulace.  

 

g) Stanovení pot ebného tepelného výkonu zdroje tepla: 

Instalovaný výkon kotle byl stanoven z potřeby tepla na pokrytí tepelných  

ztrát objektu, přípravu TV a řízené větrání na 52,67 kW. Jako zdroj tepla byl 

vybrán 2x plynový kondenzační kotel Logamax plus GB 162-35 o celkovém 

výkonu 70 kW. Výpočet potřebného výkonu zdroje tepla je doložen přílohou č. 

10. 

 

h) Stanovení a p ehled roční pot eby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a  

p ípravu TV, celková roční pot eba tepla: 
 

 Roční potřeba tepla na vytápění    124,01 MWh/rok 

Roční potřeba tepla na větrání    2,79 MWh/rok 

Roční potřeba tepla na přípravu TV    37,66 MWh/rok 

 

 Celková roční dodaná energie s pomocnými energiemi   

       179,56 MWh/rok  >  646,42 GJ 
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Elektrická energie    16,96 MWh/rok  >  61,038 GJ

 Plyn      110,80 MWh/rok  >  398,89 GJ 

 

i) Výpočet hodnoty p ípojného výkonu zdroje tepla pro vytápění,  
vzduchotechniku a oh ev TV: 
Navržený zdroj tepla slouží pro pokrytí tepelných ztrát objektu, ohřev TV  

a řízené větrání. 

 

j) Popis p ípojky primárního média, nominální parametry, množství  

odběru: 
Zdroj plynu pro kotle je plynová přípojka s hlavním uzávěrem plynu na hranici 

pozemku. Plyn je veden přes pozemek do technické místnosti , kde je na něj 

napojen zdroj tepla.  

 

Roční potřeba plynu    110,80 MWh/rok  >  398,89 GJ. 

 

k) Umístění zdroje tepla, požadavky na stavební a dispoziční ešení: 
Zdroj tepla je umístěn v technické místnosti v 1. NP bytového domu. Kotle 

jsou řazeny v kaskádě a jsou upevněny na ocelové liště, která je kotvena do 

stěny.  

Zařízení odebírá vzduch z místnosti a spaliny odvádí přetlakem ze spalovací 

komory do společného odkouření a komínem upevněným k fasádě bytového 

domu nad střechu. 
 

l) Výpočet větrání kotelny, ešení p ívodu a odvodu vzduchu: 
Z hlediska ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva se nejedná 

o  plynovou kotelnu, ale o plynové odběrové zařízení. Není tedy kladen 

požadavek na přívod vzduchu do technické místnosti. 
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m) ešení požární bezpečnosti kotelny: 

ešení požární bezpečnosti kotelny není předmětem řešení této práce. 

 

 

n) Popis uvažovaného otopného systému: 

Otopná soustava je řešena jako dvoutrubková protiproudá s horním a spodním 

rozvodem o teplotním spádu 55/45 °C. Potrubí je z kotelny od rozdělovače 

a  sběrače vedeno pod stropem 1.  NP k bytovým jádrům, v nichž jsou 

umístěny stoupací potrubí. Ze stoupacích potrubí jsou samostatně napojeny 

jednotlivé byty a kavárna.  
 

o) Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy 

Na rozdělovač a sběrač v technické místnosti je připojeno pět rozvodných 

větví. Pravé a levé části objektu s byty přísluší po jedné větvi. Třetí větev 

dodává teplo do prostorů kavárny. Čtvrtá větev zásobuje společné prostory 

domu. Na pátou větev je napojena VZT jednotka pro kavárnu.  

 

 

Tab.5 - Údaje větví p ipojených na rozdělovač a sběrač 

 

p) Tlaková ztráta a způsob regulace, parametry oběhových čerpadel a  

regulačních ventilů: 
Každý samostatný plynový kotel pracuje s výkonem o rozsahu 5,Ř – 32,7  kW. 

Součástí kotle je nízkoenergetické oběhové čerpadlo Bosch OEM s Qc-Label 

řízené podle rozdílu tlaku nebo podle výkonu. Pro kotlový okruh, který končí 

hydraulickým vyrovnávačem tlaků je toto čerpadlo dostačující. Pro samostatné 

Č. větve U ístě í Výko
[kW]

Tlaková ztráta
[kPa]

Průtok
[m

3
/h]

Pracov í výška
[m]

1 Levá tr. 40,4 22,64 3,32 2,28
2 Pravá str. 19,21 21,93 1,66 2,19
3 Kavár a 3,4 17,66 0,3 1,77
4 Společ é pr. 5,1 18,55 0,44 1,86
5 VZT 1,4 6,7 0,12 0,67

5,84CELKEM
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větve byla navržena čerpadla s plynulou regulací od společnosti Grunfos. 

Návrh čerpadel je doložen přílohou č. 17. 

Bytový objekt je vytápěn teplovodním systémem s centrální ekvitermní 

regulací vody v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Regulace bude 

doplněna osazením termostatických hlavic u jednotlivých otopných těles. 

 

q) Popis páte ních a podružných rozvodů, vedení, umístění: 
Potrubí je od rozdělovače a sběrače vedeno zavěšením pod stropem do 

jednotlivých instalačních šachet. V šachtách je vedeno k příslušným podlažím. 

Rozvody jsou dále vedeny podlahou v izolační vrstvě. Dimenze jednotlivých 

potrubí jsou patrné z výkresů vytápění. Izolace potrubí je volena tak, aby 

splnila normové požadavky. Tloušťka izolace je doložena výpočtem v příloze 

č. 16. 

 

r) Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla: 
Po montáži, proplachu potrubí a jednotlivých otopných těles se nastaví 

hodnoty u ventilů deskových a žebříkových těles. Každé těleso musí mít po 

vyregulování stejnou tlakovou ztrátu. Vyregulování otopných těles je součástí 

popisu ve výkresové dokumentaci.  

Pro snadné regulování a nastavení požadované teploty vzduchu v místnosti 

bude ventil osazen termostatickou hlavicí IVůR T 5000 [25]. 

 

 

Obr.5 – Termostatická hlavice IVAR T 5000 
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s) Zabezpečení a doplnění otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody: 
Při úpravě vody je nutno zohlednit požadavky výrobce kotle na kvalitu plnící 

a  doplňovací vody. Pokud takové požadavky výrobce nemá, platí požadavky 

normy ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení - tabulka 1 - 

Voda pro provoz vodních kotlů a připojených uzavřených soustav, požaduje 

úpravu vody pro provoz teplovodních kotlů a připojených uzavřených soustav. 

 

Katexový filtr – odstranění tvrdosti vody zabránění vzniku vodního kamene. 

Chemická úprava vody – chemické odplynění vody a úprava pH zabrání korozi 

kotle a topné soustavy.  

 

t) Výpočet pojistného ventilu: 
Součástí každého z navržených plynových kotlů je pojistný ventil s vypínacím 

tlakem 3  bar. Výpočtem bylo posouzeno, že pojistné zařízení odpovídá 

požadavkům otopné soustavy. V případě, že by pojišťovací zařízení kotle 

nebylo dostačující, bude zařízení osazeno pojišťovacím ventilem od výrobce 

Honeywell SM 120 – 1B pro nastavený tlak 3 bar [25].  

Podrobný výpočet je doložen přílohou č. 15. 

 

u) Návrh expanzní nádoby: 
Součástí navrženého kotle není expanzní nádoba. Z objemu celé otopné 

soustavy, převýšení jejího nejvyššího bodu nad expanzní nádobou, maximální 

provozní teploty v otopné soustavě, provozního a minimálního tlaku byla 

navržena expanzní nádoba HS040 objemu 40 l, 6 bar, 3/4“, průměr 320 mm. 

Výpočet expanzní nádoby je doložev přílohou č. 14. 

 

v) Popis způsobu vytápění jednotlivých typů postorů a provozů: 
Jednotlivé místnosti jsou osazeny otopnými tělesy. Radiátory byly navrženy na 

základě tepelné ztráty prostupem a větráním jednotlivých místností. Otopná 

tělesa v hlavních místnostech jsou umístěna pod okenními parapety.  
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V prostorách se sociálním zařízením jsou tělesa umístěna kolmo na vstupní 

otvor do místnosti.  

 

w) Popis otopných ploch, umístění, způsob p ipojení na otopnou soustavu a  
regulace teploty: 

Součástí otopného systemu byla navržena desková a trubková otopná tělesa.  

Detailní soupis otopných těles je uveden v příloze č. 4. V obytných 

místnostech, společných prostorách a kavárně jsou navržena desková otopná 

tělesa firmy KORůDO, model Radik Ventil Kompakt typ 10 VK, 11 VK, 21 

VK, 22 VK a 33 VK.. Vybraná otopná tělesa umožňují spodní připojení na 

otopnou soustavu s nuceným oběhem. Tělesa jsou ze zadní strany opatřena 

horními a  spodními úchyty pro kotvení do zdi. [26]  

Trubková tělesa jsou navržena do prostorů WC a koupelen. Bylo zvoleno 

otopné těleso firmy KORůDO typ Koralux Linear Classic KLC ř00.600, 

1220.600 a 1500.600. Rozteč připojení otopného tělesa z uzavřených 

ocelových profilů kruhového průměru je odvozena od rozměrů otopného 

tělesa. Těleso je připojeno pomocí integrované HM armatury, jejíž součástí je 

termostatická hlavice s připojovacím závitem.  

Připojovací potrubí k radiátorům jsou vedena od podlahového rozvodu stěnou. 
 

 

Obr.6 – Typy deskových otopných těles Radik Ventil Kompakt 
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x) Popis způsobu p ípravy TV: 
Navržené nepřímotopné zásobníkové ohřívače teplé vody 1000 l R2BC  1000 

pro byty a 500 l R2BC 500 zásobník pro kavárnu jsou napojeny na zdoj tepla 

v domě. Oba zásobníky se dohřívají topnou vodou o teplotě 75/65 °C, která je 

zajišťována pomocí trojcestného ventilu v kotli, měření a regulace. Oba 

zásobníky jsou zapojeny paralelně pomocí Tichelmannova zapojení. 

 

y) Potrubí, izolace, zavěšení, uložení: 
Hlavní rozvody vytápění jsou provedeny z vícevrstvého potrubí ůLPEX duo 

XS, které kombinuje výhody kovu Ěnízká teplotní roztažnost, difusní těsnost 

a  rozměrová stálostě. Zároveň má vysokou odolnost proti korozi a tvorbě 

vápených usazenin. Hlavní rozvody jsou vedeny pod stropní konstrukcí 1. NP 

zavěšením na objímkách s pryžovou vložkou až k vyústění do bytového jádra. 

V instalačním jádře klesají dolů pro provedení rozvodů 1.NP v podlaze 

a  nahoru pro připojení 2. a 3. NP. Stoupací potrubí je uchyceno ke stěnám 

bytového jádra pomocí objímek s pryžovou vložkou. Stoupací potrubí k 

chodbovým radiatorům je vedeno drážkou ve zdi. Rozvody mezi zdrojem 

tepla, hydraulickým vyrovnávačem tlaků a rozdělovačem se sběračem jsou 

provedeny v bezešvé oceli. Rozvody pro VZT jednotku a přípravu TV jsou 

provedeny v mědi. Dimenze potrubí je doložena výpočty a zohledněna 

v  projektové dokumentaci. 

 

4.2 Dokumetace technických a technologických za ízení: 

Není součástí řešení diplomové práce. 
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5 E  DOKLADOVÁ ČÁST 

Není součástí této diplomové práce.  
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

6.1 Provozní a po izovací náklady - varianta I., navržená kaskáda plynových kotelů: 

Roční potřeba tepla pro topení     124,013 MWh/r 

Roční potřeba tepla pro TUV     37,661 MWh/r 

Roční potřeba tepla pro větrání     2,788 MWh/r 

Roční potřeba tepla celkem     164,462 MWh/r 

 

(odběr nad 63 000 kW/h) 

Cena za kWh plynu       1,10502 Kč 

 

Roční náklad na vytápění v tarifu D 02d KK  181 733,80 Kč 

 

Projektová dokumentace     6 250,00 Kč 

Přípojka plynu       103 200,00 Kč 

Tlaková zkouška potrubí      12 500,00 Kč 

Technická místnost – KK (2x 62 Ř00,00 Kčě   125 600,00 Kč 

Technická místnost – TV     105 000,00 Kč 

Regulace a měření      215 000,00 Kč 

Odkouření       38 ŘŘ1,00 Kč 

Po izovací náklady KK      606 431,00 Kč 

 

6.2 Provozní a po izovací náklady - varianta II., tepelné čerpadlo zem - voda: 

Roční potřeba tepla pro topení     124,013 MWh/r 

Roční pot eba tepla pro topení ve VT    10,368 MWh/r 

Roční pot eba tepla pro topení v NT    114,094 MWh/r 

Roční potřeba tepla pro TUV     37,661 MWh/r 

Roční pot eba tepla pro TUV ve VT    34,524 MWh/r 

Roční pot eba tepla pro TUV v NT    3,137 MWh/r 
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Roční potřeba tepla pro větrání     2,788 MWh/r 

Roční pot eba tepla pro větrání ve VT    0,232 MWh/r 

Roční pot eba tepla pro větrání v NT    2,556 MWh/r 

 

Roční potřeba tepla celkem     164,462 MWh/r 

Roční pot eba tepla celkem ve VT    13,700 MWh/r 

Roční pot eba tepla celkem v NT    150,762 MWh/r 

 

(sazba D 56d TČ po 1.4. 2005, 22h denně NT) 

VT (pot eba energie Ř,33%), NT (pot eba ř1,67%) 

Cena za MWh el. energie VT     2 677,Řř Kč 

Cena za MWh el. energie NT     2 35Ř,Ř7 Kč 

 

Cena paušálu za jistič 3x25 ů – 3x32 ů včetně  5 575,6Ř Kč 

Roční potřeba tepla celkem ve VT    36 6Ř7,10 Kč 

Roční potřeba tepla celkem v NT    355 627,ř6 Kč 

Roční náklad na vytápění v tarifu D 56d   3ř7 Řř0,74 Kč 

 

Projektová dokumentace vrtu     6 250,00-Kč 

Vrt a zemní kolektor      630 000,00 Kč 

Zemní práce, PE sběrač a připojovací potrubí   26 250,00 Kč 

Tlaková zkouška vrtu       12 500,00 Kč 

Technická místnost - TČ     412 500,00 Kč 

Technická místnost – TV     105 000,00 Kč 

Regulace a měření      215 000,00 Kč 

Po izovací náklady TČ      1 407 500,00 Kč 

 

6.3 Návratnost investice: 

Návratnost investice určíme porovnáním pořizovacích a provozních nákladů. 
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Roční náklad na vytápění plynem    181 733,80 Kč 

Roční náklad na vytápění v tarifu D 56d   3ř7 Řř0,74 Kč 

 

Pořizovací náklady KK      606 431,00 Kč 

Pořizovací náklady TČ       1 407 500,00 Kč 

 

Návratnost investice je podíl pořizovacích a provozních nákladů. Při hodnocení 

investice je třeba brát v úvahu změny cen energií.  

 

Návratnost investice na po ízení kaskády dvou plynových kotlů: 
606 431,00 / 181 733,80  = 3,34 let 

 

Návratnost investice na po ízení tepelného čerpadla zem – voda:  

1 407 500,00 / 397 890,74 = 3,58 let 

 

Výše uvedený výpočet byl stanoven na základě laického odhadu investičních nákladů 

a  aktuálních cen dodavatelů jednotlivých médií. Z výše uvedeného vyplývá, že 

návratnost investice obou navržených zdrojů tepla se příliš neliší. Vyšší pořizovací cena 

tepelného čerpadla je kompenzována nižšími náklady na provoz.  

 

Při  návrhu zdroje vytápění byla zvážena životnost jednotlivých zdrojů tepla, jejich 

komponentů a nákladů na údržbu. Kotel dosahuje při správné údržbě až dvojnásobné 

životnosti ve srovnání s kompresory tepelných čerpadel. 
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7 ZÁV R 

 

Předmětem diplomové práce bylo vypracování prováděcí projektové dokumentace 

novostavby multifunkčního bytového domu s kavárnou v rozsahu stavební části pro potřeby 

projektu TZB a následné zpracování návrhu vytápění a větrání řešeného objektu. Projekt 

respektuje veškeré požadované předpisy a normy. 

 

Navržený způsob vytápění představuje vhodné řešení vytápění a větrání bytového 

domu s prostorem kavárny. Jedná se o komfortní způsob vytápění, který respektuje 

hygienické a zdravotní požadavky na prostory s krátkodobým i dlouhodobým pobytem. 

Konstrukční materiály a zvolený způsob vytápění a větrání je šetrný vůči životnímu prostředí 

a neprodukuje žádné škodlivé látky do okolního prostředí. Tyto skutečnosti přispívají 

k  celkovému komfortu všech uživatelů bytů a kavárny. 

 

Při  návrhu zdroje vytápění byla zvážena životnost jednotlivých zdrojů tepla, jejich 

komponentů a nákladů na údržbu.  

 

Z uvedeného ekonomického zhodnocení vyplývá, že návratnost investice obou 

navržených zdrojů tepla se příliš neliší. Vyšší pořizovací cena tepelného čerpadla je 

kompenzována nižšími provozními náklady.  
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SEZNAM VÝKRES   
 

Stavební část 
Výkres číslo  Název výkresu     Měřítko Počet A4 

C.2   Situace      1:200  3x   A4 

D.1.1   Základy     1:50  12x A4 

D.1.2   Půdorys 1.NP     1:50  15x A4 

D.1.3   Půdorys 2.NP     1:50  15x A4 

D.1.4   Půdorys 3.NP     1:50  15x A4 

D.1.5   Půdorys stropů nad 1NP   1:50  12x A4 

D.1.6   Půdorys stropů nad 2NP   1:50  12x A4 

D.1.7   ez ů-A     1:50  8x   A4 

D.1.8   Půdorys střechy Ěpohled na střechuě  1:50  12x A4 

D.1.9   Západní pohled     1:100  2x   A4 

D.1.10   Jižní pohled      1:100  2x   A4 

D.1.11   Východní pohled     1:100  2x   A4 

D.1.12   Severní pohled     1:100  2x   A4 

 

 

Větrání  
Výkres číslo  Název výkresu     Měřítko Počet ů4 

D.2.1   Půdorys 1.NP –větrání byty   1:50  8x   A4 

D.2.2   Půdorys 2.NP –větrání byty   1:50  8x   A4 

D.2.3   Půdorys 3.NP –větrání byty   1:50  8x   A4 

D.2.4   ez – větrání byty    1:50  8x   A4 

D.2.5   Půdorys 1.NP –větrání kavárna  1:50  8x   A4 

D.2.6   ez 1-4– větrání kavárna   1:50  8x   A4 
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Vytápění  
Výkres číslo  Název výkresu     Měřítko Počet ů4 

D.3.1   Půdorys 1.NP     1:50  8x   A4 

D.3.2   Půdorys 2.NP     1:50  8x   A4 

D.3.3   Půdorys 3.NP     1:50  8x   A4 

D.3.4   Rozvinutý řez 1 – uzel větví 3 a 4  1:50  8x   A4 

D.3.5   Rozvinutý řez 2 – uzel větve 1  1:50  8x   A4 

D.3.6   Rozvinutý řez 3 – uzel větve 2  1:50  8x   A4 

D.3.7   Schéma kotelny     1:50  3x   A4 
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