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Anotace: 
 
Gavenčiaková Andrea, Revitalizace bytového domu. Diplomová práce na fakultě stavební    
VŠB-TU Ostrava na katedře prostředí staveb a TZB, 2014, 90 stran. Vedoucí diplomové práce 
Ing. Skotnicová Iveta, Ph.D.  
 
Diplomová práce se zabývá návrhem revitalizace bytového domu a posouzením původního, 
stávajícího a nově navrženého stavu. Návrh přestavby zahrnuje také řešení bezbariérového 
přístupu do domu i jednotlivých bytů. Vyhodnocovány jsou dílčí konstrukce a vybrané detaily 
z hlediska tepelné techniky vč. stanovení ukazatelů energetické náročnosti budovy. Součástí 
projektu je i posouzení nově navržených zdrojů tepla s využitím obnovitelných zdrojů energie. 
Dále je provedeno posouzení denního osvětlení vybraného bytu a neprůzvučnosti mezi bytové 
příčky. Diplomová práce zahrnuje i položkový rozpočet a celkové ekonomické zhodnocení 
investičních a provozních nákladů. 
 
Klíčová slova: zateplení, tepelné čerpadlo, solární kolektory, denní osvětlení, neprůzvučnost 
 
 
 
Annotation:  

Gavenčiaková Andrea, Revitalization of apartment building. 90 pages. Diploma thesis at the 
Faculty of Civil Engineering VŠB-TU Ostrava at Department of Indoor Environmental 
Engineering and Building Services. Thesis supervisor Ing. Skotnicová Iveta, Ph.D.  

Diploma thesis is dealing with a design of revitalization of apartment building and with an 
assessment of original and newly designed state. Design of reconstruction includes also solution 
of wheelchair entrance to the house and to each apartment. There are evaluated partial 
constructions and details from the point of view of thermal technology including a determination 
of indicators of energy performance of the building. Part of the project is also evaluation of 
newly designed heat source with the use of renewable energy sources. There is also made 
evaluation of daylight in selected apartment and soundproofing between housing walls.  Diploma 
thesis includes item budget and total economic evaluation of investment and operating costs. 
 
Key words: insulation, heat pump, solar collectors, daylight, soundproofing 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
Seznam použitých zkratek 
 
Ak - potřebná plocha kolektoru [m2] 
BD - bytový dům        
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví p i práci    
cm - centimetr        
D - počet denostupňů [K.den]      
DN - diameter nominal – jmenovitý průměr      
EPS - expandovaný polystyrén      
GT,m - střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru [W/m2] 
HPV - hladina podzemní vody 
HT,den - skutečná dávka denního ozáření plochy [kWh/m2.den] 
HT,den,dif - denní dávka difuzního slunečního ozáření plochy [kWh/m2.den] 
HT,den,teor - teoretická denní dávka ozáření plochy [kWh/m2.den] 
Kg - kilogram 
k.ú. - katastrální území 
m - metr 
m2 - metr čtvereční 
m3 - metr krychlový 
Max. - maximální 
Min. - minimální 
mm - milimetr 
MŽP - ministerstvo životního prostředí 
NN - nízké napětí 
NP - nadzemní podlaží 
NTL - nízkotlaký 
NV - nařízení vlády 
Parc.č. - parcelní číslo 
PD - projektová dokumentace 
Písm. - písmeno 
PP - podzemní podlaží 
Q - tepelný výkon [kW] 
SDK - sádrokarton 
SO - stavební objekt 
tl. - tloušťka 
TV - teplá voda 
UPD - územní plánovací dokumentace 
XPS - extrudovaný polystyrén 
ZPF - zemědělský půdní fond 
ZS - zařízení staveniště 
ŽP - životní prostředí 
 



Diplomová práce 
  

  

9 
 

 
ÚVOD DIPLOMOVÉ PRÁCE: 
 
Předmětem diplomové práce je bytový dům, nacházející se v Ostravě-Porubě, který prošel před 
22 lety rekonstrukcí. Diplomová práce posuzuje tři stavy: původní stav domu, současný stávající 
stav a navrhuje novou revitalizaci podle dnešních norem a možností. Součástí revitalizace je 
návrh a vyhodnocení nových zdrojů tepla s využitím obnovitelné energie. Zároveň je navrženo 
řešení pro bezbariérové užívání stavby, které umožní bezbariérový přístup do domu                     
i jednotlivých bytů. 
Mezi další posouzení, jimiž se zabývá tato diplomová práce, patří posouzení denního osvětlení 
místností vybraného bytu a posouzení vážené stavební neprůzvučnosti mezi bytové příčky. 
Součástí je i položkový rozpočet a celkové ekonomické zhodnoceni. 
V oblasti tepelné techniky řeší tato práce stanovení tepelně technických požadavků na stavební 
konstrukce a budovu a stanovuje ukazatele energetické náročnosti budov pro stávající a nově 
navržený stav. Vyhodnoceny z hlediska tepelné techniky jsou i vybrané detaily konstrukcí. 
Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. 
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A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Revitalizace bytového domu 

b) Místo stavby: 
Adresa: Studentská 1771/2, 708 00 Ostrava - Poruba  

Stavební parcela: parc.č. 1724/1, parc.č. 1725/1, k.ú.: Poruba (715174) 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

c) Jméno (název), 
IČ, sídlo (adresa) 

Fakulta stavební – VŠB-TU Ostrava  
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 
IČ: 61989100 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno (název), 
IČ, sídlo (adresa) 

Bc. Andrea Gavenčiaková 
Zálesní 1182/8, 735 35 Horní Suchá 

 
A.2 Seznam vstupních podkladů  
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě PD Bytového 
Družstva Studentská z roku 2012. Tato dokumentace tak, jak byla poskytnuta, byla vypracována 
na úrovní studie, doplněna o svislý řez s přibližnou skladbou konstrukcí. Na místě stavby 
bytového domu nebyly provedeny žádné sondy pro ověření skladeb, hloubky založení 
konstrukcí, ani přeměření skutečných rozměrů a umístění konstrukcí. Před prováděním stavby je 
tedy doporučeno provést tyto měření pro vyloučení odchylek projektu. 
 
 

A.3 Údaje o území  
 
a) Rozsah řešeného území 
Jedná se o stávající bytový dům na ul. Studentská č.p. 1771/2 v Ostravě-Porubě. Stavba 
bytového domu je napojena na stávající přípojku elektro, kanalizace, vody, plynu a CZT. Stavba 
bytového domu se nachází na pozemku parc.č. 1724/1, k.ú. Poruba. Pozemek parc.č. 1725/1 
v k.ú. Poruba je využíván jako rekreační plocha u stávajícího bytového domu. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území ap.) 
Stavba se nenachází v chráněném území podle právních předpisů. 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry se realizací stavby nemění. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 
Dle územního plánu města Ostravy se předmětné pozemky nacházejí v ploše určené pro bydlení 
v bytových domech. Pozemky se nachází v zastavěném území města. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Stavební úpravy nevedou ke změně užívání stavby a jsou v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a splňuje vyhlášku č. 501/2006 Sb. 
a změny č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využití území. 
Revitalizací bytového domu nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající 
zástavby. Stavby zařízení staveniště budou dočasné. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 
A.4 Údaje o stavbě  
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby bytového domu. 
 
b) Účel užívání stavby 
Jedná se o stavbu pro bydlení – bytový dům.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. Jedná se o změnu dokončené stavby. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou                
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území (viz bod A.3., písm. f) a vyhláškou č. 398/2009Sb., o technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
 
 

Parc.číslo Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

1724/1 Bytový dům s č.p. 1771/2 Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Bytové družstvo STUDENTSKÁ, 

Studentská 1771/2, Poruba, 70800 

Ostrava  

Jančíková Zora prof. Ing., CSc., 

Studentská 1771/2, Poruba, 70800 

Ostrava  

Kotnová Věra MUDr., Studentská 

1771/2, Poruba, 70800 Ostrava  

SJM Kubečka Karel doc. Ing. Ph.D. a 

Kubečková Darja prof. Ing. Ph.D., 

Studentská 1771/2, Poruba, 70800 

Ostrava 

1725/1 Rekreační plocha Sportoviště a rekreační 

plocha 

Statutární město Ostrava, Prokešovo 

náměstí 1803/8, Moravská Ostrava 
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Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
 
Technické požadavky na stavby 
§4, §5 Není předmětem PD 
§6 Stavba je napojena na stávající veřejné sítě.  
§7 Není předmětem PD 
 
Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb 
§8 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 

požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek               
a životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu energie             
a tepelnou ochranu. 

§9 Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při 
řádně prováděné běžné údržbě, nemohli způsobit: náhlé nebo postupné zřícení, 
nepřípustné přetvoření nebo kmitání, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti 
připojených technických zařízení, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací            
a sítí technického vybavení v dosahu stavby, porušení staveb v míře nepřiměřené původní 
příčině, aj. 

§10 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob,          
nebo zvířat. 

 Světlá výška v obytných a pobytových místnostech je min. 2620 mm. 
§11 Osvětlení je v souladu s normovými hodnotami. Obytné místnosti jsou dostatečně 

osvětleny a větrány dle normy a vytápění je s možností regulace tepla. 
§12 Stavba nebude mít vliv na zastínění stávajících staveb, nebo místností. 
§13 Všechny pobytové a obytné místnosti jsou dostatečně prosluněny. 
§14 Stavba je navržená tak, aby prostředí s pobytem osob nebo zvířat s ohledem na hluk         

a vibrace bylo vyhovující a to i na sousedních pozemcích a stavbách. Návrh v souladu      
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje. 

§15 Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na  pozemní 
komunikaci. 

§16 Celkový návrh stavby včetně jeho tvarového a materiálového řešení je proveden tak, aby 
spotřeba energie na vytápění byla co nejnižší; Stavba splňuje požadavky na tepelnou 
pohodu uživatelů a tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou v souladu s normovými 
požadavky. 

§17 Při odstraňování částí staveb budou dodrženy požadavky na bezpečnost osob a zvířat, 
požární bezpečnost a nesmí být narušena stabilita jiných staveb, nebo jejich částí. Nebude 
narušena provozuschopnost přilehlých technických sítí. Okolí nebude nadměrně 
zatěžováno prachem a hlukem. Se stavebním odpadem bude nakládáno dle příslušných 
předpisů a nařízení. 
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Požadavky na stavební konstrukce staveb 
§18 Stavba výtahové šachty bude založena na železobetonové vaně. Základy jsou navrženy 

do ne zámrzné hloubky, podzemní voda se nachází pod úrovní základové spáry. Stabilita 
jiných staveb nebude ohrožena. 

§19 Stěny a příčky jsou navrženy tak, aby byly splněny všechny požadavky na tepelně 
technické vlastnosti při prostupu tepla, vodní páry a vzduchu dané normovými 
hodnotami. Stěny a příčky splňují požadavky stavební akustiky pro daný účel. 

§20, §21 Není předmětem PD 
§22 Návrh schodiště splňuje normové požadavky. Nájezdová rampa ke vchodu do bytového 

domu má sklon 1:12. 
§24 Není předmětem PD 
§25  Střecha je navržena tak, aby splňovala požadavky na tepelně technické vlastnosti při 

prostupu tepla, vodní páry a vzduchu, dle normových hodnot. 
§26 Není předmětem PD 
§27 Zábradlí je navrženo ve schodišťovém prostoru a jsou dodrženy veškeré požadavky dané 

normovými hodnotami. 
§28 Bytový dům bude vybaven výtahem pro dopravu osob, nebo osob a nákladů. Potřebné 

rozměry a pravidla pro instalaci jsou v souladu s normou a požadavky výrobce. 
§29 Ve výtahové šachtě nejsou umístěna žádná vedení technického vybavení nesouvisející 

s provozem a bezpečností výtahu. Výtahová šachta je odvětrána do prostoru mimo 
budovu. 

§30  Není předmětem PD 
§31 Podlahy lodžií jsou vodotěsné s protiskluzovou úpravou. 

Lineární a bodový činitel prostupu tepla vlivem předsazených částí staveb a lodžie jsou 
v souladu s potřebným nízkým prostupem tepla daným normovými hodnotami. 

 
Požadavky na technická zařízení staveb 
§32 Vodovodní přípojka je stávající, a je uložena v nezámrzné hloubce. Vnitřní rozvody pitné 

vody jsou stávající. 
§33 Při budování základů výtahové šachty dojde k ověření umístění stávajícího kanalizačního 

potrubí a jejímu případnému přeložení. Toto přeložení není součástí PD a je nutné 
v případě potřeby jeho doplnění. 

§34 Elektro přípojka je stávající. 
§35  Plynovodní přípojka je stávající. 
§36 Není předmětem PD 
§37 Není předmětem PD 
§38 Bytový dům bude nově vytápěn alternativním zdrojem vytápění - tepelným čerpadlem 

s napojením na stávající rozvody. Na otopné soustavě bude osazeno zařízení pro měření   
a regulaci. Bude zajištěno řízení tepelného výkonu. Pro návrh byl zpracován výpočet 
tepelných ztrát budovy. 

 
Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb  
§39 Prostor schodiště bytového domu má denní osvětlení. 
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Splnění požadavků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 Stavba bytového domu spadá do staveb řešených dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., dle §2 bodu 
(1) tohoto zákona a při návrhu PD byl brán zřetel na požadavky vyplývající z této vyhlášky         
a jejich příloh. 
§4 Stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství splňují požadavky vyhlášky. 

Staveniště bude označeno a oploceno k zabránění přístupu nepovolaných osob, v rámci 
výstavby nebudou prováděny výkopy, které by znepřístupnili veřejnou komunikaci, dále se 
odstavec 4. přílohy č. 2 této vyhlášky neřeší. 

§5 Přístup do stavby je řešen pomocí vyrovnávací bezbariérové rampy ve sklonu 1:16. 
§9 Základní informace pro orientaci veřejnosti budou vizuální, ovládání výtahu vizuální, 
akustické a hmatné. Vizuální informace budou mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. 
§10 Bytový dům umožňuje užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. To je zajištěno bezbariérovým výtahem opatřeným sklopným sedátkem 
v blízkosti ovladačů v provedení dle normy, vodorovnými komunikacemi, nebo bezbariérovými 
rampami. Povrchy jsou rovné, pevné a upraveny proti skluzu. 
Minimální manipulační prostor před výtahem a vstupem do objektu je zajištěn a to u výtahu 
volnou plochou 1500 x 1500 mm a před vstupem do objektu rovinnou plochou hloubky 1200      
a šířky více jak 2 500 mm. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha BD     623,0 m2  
Obestavěný prostor BD    9 151,6 m3  
Užitná plocha BD     2 716,6 m2 

Užitná plocha garáže     44,4 m2 

Zpevněná plocha (okapový chodník)   18,54 m2 

Počet bytů: 26 
Z toho: 1+1 8x  
 3+1  2x 
 4+1  16x 
Předpokládaný celkový počet osob žijících v bytech: 86 osob  
  
     



Diplomová práce 
  

  

17 
 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy apod.) 
Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda a ohřev teplé vody bude uskutečněn 
pomocí solárních kolektorů a tepelného čerpadla. 
 
Voda a kanalizace 
Roční potřeba vody dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: 
na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok: 35 m3/rok 
 
Bydlící v BD  86 osob  po 35 m3/rok = 3010 m3/rok 
 
Průměrná denní potřeba vody dle směrnice č. 9/1973: 
Pro byty ústředně vytápěné, s koupelnou a ústřední přípravou teplé vody: 280 l/os/den 
 
Bydlící v BD  86 osoby  po 280 l/den x os = 24 080 l/den 
 
Průměrná potřeba vody celkem  Qp = 24 080 l/den = 24,08 m3/den  
Max. denní potřeba vody  Qmax = Qp * kd (Ostrava) = 24 080 * 1,15 = 27 692 l/den 
Max. hodinová potřeba vody  Qhod = Qm * kh/z = 27 692 * 1,8/24 = 2 076,9 l/h  
 
Hospodaření s dešťovou vodou: 
Revitalizací bytového domu nebude hospodaření s dešťovou vodou změněno. 
 
Vytápění: 
Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo země-voda s hloubkovými vrty o výkonu 68,5 kW. 
Řešeno v samostatné části. 
Výpočtová potřeba tepla (dle ČSN EN 12 831) - vytápění: QÚV = 85,56 kW 
Dodaná energie na vytápění:     EÚV = 178 658 kWh/rok 
 

Odpady 
Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen 
na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné 
materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat    
s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými 
k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 
Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná           
o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb.  
 
 
 
 
 



Diplomová práce 
  

  

18 
 

Emise: 
 BD bude vytápěn tepelným čerpadlem – emise nebudou vznikat. 
Na střeše objektu budou umístěny solární kolektory uvažovány jako jeden ze zdrojů pro ohřev 
TV, který neslouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není 
zdrojem emisí.  
 
Energetická náročnost budovy: 
 Revitalizace bytového domu je svým technickým řešením a zvolenými materiály 
navržená tak, aby odpovídala min. klasifikační třídě C (úsporná), dle kritérií vyhlášky č. 78/2013 
sb., o energetické náročnosti budovy. (viz. samostatná část PD) 
 
Kategorizace odpadů: Během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu 
odpadů  
vyhl.č. 381/2001 Sb., do následujících kategorií: 
 
Katal. číslo  druh odpadu     množství  způsob 
nakládání 
17 01 07 Směsi nebo frakce bet., cihel, keram.  70,0 t   řízená skládka 
  výr.neuved. pod č.17 01 06 
17 02 01  dřevo       2,5 t   řízená skládka 
17 02 03 plasty       1,0 t   recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené  
  pod číslem 17 03 01    2,5 t   řízená skládka 
17 04 05 železo anebo ocel    3,0 t   řízená skládka 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené    15,2 t   řízená skládka 
  pod č. 17 05 03  
17 06 04 izolační materiály neuvedené   4,4 t   řízená skládka 

pod č. 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady  6,0 t   řízená skládka 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly   0,5 t   recyklace 
15 01 02 plastové obaly    0,5 t   recyklacey 
08 01 11 odp. barvy a laky obsahující    0,1 t   řízená skládka 

org. rozpouštědla 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, 
způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavba bude realizována jako celek. 
Předpokládaná doba realizace 6 měsíců. 
 
Plán kontrolních prohlídek: po dokončení revitalizace bytového domu bude přizván stavební 
úřad ke kontrole provedené stavby. 
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k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby vyplývají z položkového rozpočtu, který je součástí projektové 
dokumentace (viz. příloha č. 7). 
Celkové předpokládané náklady činí 8 248 193 Kč (vč. DPH). 
 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
Členění revitalizace bytového domu: 
 
SO1 Bezbariérové řešení stavby 
SO2 Zateplení obvodového pláště 
SO3 Zpevněné plochy 
SO4 Hlubinné vrty pro tepelné čerpadlo a instalace nových zdrojů tepla 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby  
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o stávající bytový dům na ul. Studentská č.p. 1771/2 v Ostravě-Porubě. Stavba 
bytového domu je napojena na stávající přípojku elektro, kanalizace, vody, plynu a CZT. Stavba 
bytového domu se nachází na pozemku parc.č. 1724/1, k.ú. Poruba. Pozemek parc.č. 1725/1 
v k.ú. Poruba je využíván jako rekreační plocha u stávajícího bytového domu. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Před návrhem a realizací hlubinných vrtů tepelného čerpadla a pro určení způsobu zakládání 
železobetonové vany výtahové šachty je nutno provést hydrogeologický průzkum.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající veřejné řady a jejich ochranné pásma se nacházejí na pozemku parc.č. 1725/1 v k.ú. 
Poruba. Jedná se o vodovod OVaK, kabelové vedení nízkého a vysokého napětí, sdělovací 
kabely, kanalizace OVaK, NTL plynovod, sítě Dalkia. 
Při návrhu a realizaci hlubinných vrtů bude toto zohledněno. 
  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
V průběhu revitalizace bytového domu může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku či prašnosti 
vůči okolí, ale toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby.  
Při provádění veškerých prací je nutno dbát na to, aby se minimalizovaly negativní účinky 
spojené s touto výstavbou. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými normami,  
při dodržení technologických postupů. V rámci provádění stavby je nutno dbát zvýšené 
opatrnosti na zařízení veřejných sítí.  
 Odtokové poměry území nebudou stavbou narušeny, zachycené dešťové vody                
ze zpevněných ploch budou utraceny vsakem na vlastním pozemku. Zbudování bezbariérové 
rampy nenaruší stávající odtokové poměry přilehlé komunikace. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů.  
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní                
a technickou infrastrukturu) 
Přístup ke stavbě je stávající z ulice Studentská (parc.č. 1579/2 k.ú. Poruba). 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 

 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Zastavěná plocha BD     623,0 m2  
Obestavěný prostor BD    9 151,6 m3  
Užitná plocha BD     2 716,6 m2 

Užitná plocha garáže     44,4 m2 

Zpevněná plocha (okapový chodník)   18,54 m2 

Počet bytů: 26 
Z toho: 1+1 8x  
 3+1  2x 
 4+1  16x 
Předpokládaný celkový počet osob žijících v bytech: 86 osob 
Orientační výška budovy:    17,27 m 
Počet podlaží:    5 NP + střešní nástavba 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je urbanisticky začleněna do okolní zástavby, která je složena z bytových domů. 
Přístup ke stavbě je ze severní strany. Volný prostor kolem domu bude dále využíván jako 
zahrada. Situování stávajícího bytového domu je patrné ze situačního výkresu. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení 
Architektonicky je stavba navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické 
řešení. Fasáda je v barvě béžové a doplňkové konstrukce v barvě tmavě hnědé. Barevné 
řešení a doplňkové konstrukce vychází z požadavků investora.  

 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  
Objekt je pětipodlažní, čtvercového půdorysu se schodištěm umístěným v centrální části objektu, 
kolem něhož jsou rozmístěny byty. V 1.NP se nachází společné užitné a sklepní prostory, 
technické zázemí a 2 bytové jednotky 3+1. Ve 2. - 5.NP se nachází čtyři byty 4+1 a dva byty 
1+1. Dále schodiště pokračuje do střešní nástavby odkud je přístup na střechu objektu. Objekt 
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není podsklepen a je doplněn o přístavbu garáží. Bytový dům je zděný s plochou střechou. 
Stavba bytového domu je napojena stávajícími přípojkami na stávající sítě. Vytápění bytového 
domu bude nově realizováno pomocí alternativních zdrojů energie a to pomocí solárních 
kolektorů pro ohřev TV a tepelného čerpadla země-voda s hlubinnými vrty pro vytápění a ohřev 
TV. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba bytového domu spadá do staveb řešených dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., dle §2 bodu (1) 
tohoto zákona a při návrhu PD byl brán zřetel na požadavky vyplývající z této vyhlášky a jejich 
příloh. 
Stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství splňují požadavky vyhlášky. 
Přístup do stavby je řešen pomocí vyrovnávací bezbariérové rampy ve sklonu 1:16. 
Základní informace pro orientaci veřejnosti budou vizuální, ovládání výtahu vizuální, akustické  
a hmatné. Vizuální informace budou mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. 
Bytový dům umožňuje užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. To je zajištěno bezbariérovým výtahem opatřeným sklopným sedátkem 
v blízkosti ovladačů v provedení dle normy, vodorovnými komunikacemi, nebo bezbariérovými 
rampami. Povrchy jsou rovné, pevné a upraveny proti skluzu. 
Minimální manipulační prostor před výtahem a vstupem do objektu je zajištěn a to u výtahu 
volnou plochou 1500 x 1500 mm a před vstupem do objektu rovinnou plochou hloubky 1200      
a šířky více jak 2 500 mm. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Návrh bytového domu je proveden na základě technických požadavků na výstavbu a splňuje tedy 
požadavky na bezpečné užívání staveb pro daný účel. 
Investor bude seznámen s veškerým zařízením stavby, vč. předání manuálů k obsluze zařízení. 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby 
 
a) stavební řešení 
Bytový dům je stávající v nevyhovujícím stavu. Revitalizace bytového domu zahrnuje odstranění 
stávajícího nedostatečného zateplení obvodové konstrukce a ploché střechy a nové zateplení 
obálky budovy, včetně zateplení (nyní nezateplené) střešní nástavby, 1.NP, a soklu. Zvláštní 
pozornost je věnována zateplení detailů, které byly prokazatelně (termovizí) zdrojem tepelných 
mostů. Odizolovány budou i prostory garáží umístěných v 1.NP. Dojde k zbudování nových 
základových konstrukcí pro schodiště, výtahovou šachtu a v místě budoucího umístění zásobníku 
TV. Dále bude objekt a jednotlivé jeho části zpřístupněny osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace zbudováním bezbariérové rampy u vstupu do objektu a výtahem určeným 
svými rozměry a vybavením bezbariérovému užívání. Kvůli umístění výtahu dojde k přestavbě 
schodiště z tříramenného na dvojramenné. Ostatní nosné konstrukce budou zachovány. 
Kolem bytového domu budou provedeny nové zpevněné plochy z betonové dlažby. Objekt bude 
nově vytápěn alternativními zdroji energie – tepelným čerpadlem pro vytápění a ohřev TV          
a solárními kolektory pro ohřev TV. Bytový dům je napojen na stávající přípojky.  
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b) konstrukční a materiálové řešení 
Beton základových konstrukcí C 16/20 (bude ověřeno statickým výpočtem). Izolace obvodových 
konstrukcí z pěnového a extrudovaného polystyrénu v tloušťkách předepsaných projektem. 
Izolace částí lodžií – PUR 30/40 (tvrdé polyuretanové desky pro stavebnictví). Omítka 
minerální, vyztužená, tenkovrstvá. Izolace střešních konstrukcí z minerální vlny. Izolace stěn 
garážového prostoru – minerální vlna v tl. 50 mm + opláštění SDK protipožární. Hydroizolace 
spodní stavby – asfaltové pásy Bitagit. Hydroizolace střechy – jednovrstvé modifikované 
asfaltové pásy např. Icopal Monofutur. Opláštění výtahové šachty: nosná konstrukce ocelové 
válcované profily, výplň minerální vlna, opláštění SDK Knauf DIAMANT.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání stavby            
po dokončení výstavby, nebude mít za následek: 
 - zřícení stavby nebo její části, 
 - větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení   
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

 - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Bytový dům bude nově vybaven bezbariérovým výtahem. Výtah bude umístěn v prostoru 
stávajícího schodiště a jeho opláštění bude splňovat požadavky vyplývající z příslušných 
vyhlášek a požadavků. 
Jde zejména o požadavky na bezpečnost, hygienické a protipožární opatření. Technologické 
zařízení výtahu bude umístěno ve výtahové šachtě. 
Dále budou na střeše objektu umístěny solární kolektory určené pro ohřev TV. Pro vytápění 
objektu a ohřev TV budou instalovány tepelné čerpadla země – voda, kde dojde k využití 
geotermální energie pomocí hlubinných vrtů. Výpočet a návrh solárních kolektorů a tepelného 
čerpadla je součástí projektové dokumentace. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Posouzení technických podmínek požární ochrany není součástí této PD. Je nutno před realizací 
doplnění požárně bezpečnostního řešení a to: 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků      

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 
Požadavky na zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
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Přístupová komunikace je stávající.  
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí…) 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a)  Kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba bytového domu bude vyhovovat všem požadavkům na energetickou náročnost budov. 
S ohledem na vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, budou požadavky 
splněny. 
Bylo provedeno tepelně-technické posouzení konstrukcí – výstupy z těchto posouzení jsou 
součástí PD. 
b)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Objekt bude nově vytápěn alternativními zdroji energie – tepelným čerpadlem pro vytápění        
a ohřev TV a solárními kolektory pro ohřev TV 
 
Dále řeší samostatná část PD - „Průkaz energetické náročnosti budovy“ 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.  
Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen 
na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné 
materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat   
s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými 
k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 
Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů. Zhotovitel stavebních 
prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její 
dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat           
na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být 
předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) 
na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, 
způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 
Odpady vznikající provozem objektu lze zařadit dle katalogu odpadů vlhl. 381/2001 Sb. viz 
A.4.i) 
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Zásady řešení parametrů stavby 
Nová stavba bude vyhovovat všem požadavkům na energetickou náročnost budov. 

Požadavky na proslunění obytných budov uvádí norma ČSN 73 4301/2004, Změna 
Z1/2005, Z2/2009 v čl. 4.3. Proslunění denním světlem je ve všech místnostech dostačující a je 
umožněno okny, velkými francouzskými okny a balkónovými dveřmi. Revitalizace bytového 
domu neovlivňuje požadované minimální doby proslunění a oslunění u zástavby stávající. 

Osvětlení - všechny místnosti budou vybaveny dostatečným zdrojem umělého osvětlení. 
Posouzení úrovně denního osvětlení vybraného bytu je součástí PD. Viz. část E. 

Větrání - všechny místnosti budou odvětrány přirozenou cestou – okny, popř. větracím 
systémem vyvedeným nad střešní konstrukci. Prostor výtahové šachty bude odvětrán vně objektu 
pomocí větracího komínku. Průřez větracího otvoru odpovídá 1% průřezu výtahové šachty.      
Na hlavě komínku bude osazená větrací turbína Lomanco zajišťující kvalitní odvětrání. 

Akustika – bylo provedeno akustické posouzení mezi bytové příčky. Minimální 
požadavek na váženou stavební neprůzvučnost byl splněn. Viz. část. E. 

 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí  

Hluk: v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem        
ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod           
do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností neovlivní téměř vůbec hlučnost       
v chráněných zónách města, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes město. Veškeré 
práce a stavební činnosti, se budou prováděny s ohledem na NV 272/2011 – o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především 
obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů 
jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení.           
V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště. 

Prašnost: Činnosti ve výstavbě jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod    
do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností neovlivní téměř vůbec prašnost    
v chráněných zónách obce. Veškeré dopravy hmot na stavbu budou řešeny po místní příjezdové 
komunikaci ul. Studentská parc.č. 1579/2, při výjezdu vozidel v deštivém počasí je nutné 
udržovat komunikaci v čistém stavu. Během stavby nedojde ke vzniku nadměrné prašnosti, která 
by vadila okolí stavby. V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území 
prašností při řezání stavebních materiálů apod. Při provádění veškerých prací je nutno dbát na to, 
aby se minimalizovali negativní účinky spojené s touto výstavbou. Veškeré práce musí být 
provedeny v souladu s platnými normami, při dodržení technologických postupů. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Objekt je stávající. Stavba se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Neřeší se. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se, stavba není dotčena 
d) Ochrana před hlukem 
Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí. 
e) Protipovodňová opatření 
Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření. 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. Není potřeba provádět zabezpečení před jinými 
možnými účinky. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Napojení bytového domu je na stávající veřejné řady nacházející se na pozemku parc.č. 1725/1 
v k.ú. Poruba. Jedná se o vodovod OVaK, kabelové vedení nízkého a vysokého napětí, sdělovací 
kabely, kanalizace OVaK, NTL plynovod, sítě Dalkia. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Příjezd k budově je stávající po ulici Studentská.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je napojena na stávající komunikaci. 
c) Doprava v klidu 
Stávající. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Nevyskytují se. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
V rámci stavby nebudou prováděny žádné terénní úpravy. 
b) Použité vegetační prvky 
Nebudou používány žádné vegetační prvky. 
c) Biotechnická opatření 
Nebudou prováděny žádné biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
b)Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Stavba nebude mít vliv na chráněné území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 
Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nejsou. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Není předmětem. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení staveniště na energie a vodu si musí zajistit dodavatele stavby nezávisle na stávajících 
rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením na zdroje bytového domu. 
Dokumentaci zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel stavby. 
b) Odvodnění staveniště 
Staveniště nemusí být odvodněno. Hladina podzemní vody se nachází pod úrovni základové 
spáry. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd je z ulice 
Studentská. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel je povinen 
přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na demolice a kácení dřevin. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Staveniště nevyžaduje žádné zábory. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí.       
Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty                  
o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. 
Odvoz odpadu ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatelem stavby v rámci vlastní stavební 
činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládáním s odpady              
a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení. 
Kategorizace odpadů: Během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu 
odpadů  
vyhl.č. 381/2001 Sb., viz A.3.i) 
Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, 
způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 
Při realizaci dojde k provádění výkopu pro základové konstrukce. Zemina bude odvezena         
na skládku. Předpokládaný objem zeminy: 7,6 m3. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. Odpady vzniklé       
při revitalizaci bytového domu budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. 
Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů uvedených v zákoně             
a vyhlášce č. 381/2001 Sb., 185/2001 Sb. Stavba a její provoz nebudou mít neblahý vliv           
na životní prostředí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při výstavbě je nutno dodržet veškeré legislativní požadavky stanovující bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Při provádění stavebně montážních prací musí zadavatel a zhotovitel stavby postupovat souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb. (dále jen zákon), kterým se upravují další požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V návaznosti na tento 
zákon je nutné dodržet i jeho prováděcí předpis a to NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Jedná se zejména o tyto požadavky: 
 - zaměstnavatel postupuje v souladu s požadavky na pracoviště a pracovní prostředí       
na staveništi, které specifikuje §3 zákona, bližší minimální požadavky na staveniště stanoví NV     
č. 591/2006 Sb. 
 - v případě, že zadavateli vznikne povinnost doručit oznámení o zahájení prací v souladu 
s §15 zákona, je povinen určit, v souladu s §14 zákona, koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 
 - dále zhotovitel zajistí bezpečné provádění prací a činností, při nichž na staveništi hrozí 
pád fyzických osob nebo předmětů z výšky, v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 
 Navazující předpisy: 
 §2 odst. 2 zákona provádí NV č. 101/2005 Sb. 
 §4 odst. 2 zákona provádí NV č. 378/2001 Sb. 
 §6 odst. 2 zákona provádí NV č. 11/2002 Sb. 
 §7 odst. 7 zákona provádí NV č. 178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV           
č.  441/2004 Sb. 
Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného stanoviště musí být řádně proškoleni       
a vybaveni adekvátním vybavením pro tyto práce. Při provádění přípojek je nutno dodržet 
podmínky jednotlivých správců sítí. Investor tyto podmínky přiloží k projektové dokumentaci.  
Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný 
za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti). 
Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat 
předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích 
používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří. Označení 
zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.  
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Zadavatel je povinen ustanovit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 
Sb. Při realizaci revitalizace bytového domu se předpokládá celková doba trvání prací a činností 
víc než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 den. 
k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Jedná se o změnu dokončené stavby. Výstavbou nebude dotčena bezbariérovost okolních staveb. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Není předmětem. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Při provádění přestavby vnitřního schodiště a stavby výtahu bude významně omezen provoz 
bytového domu. Obyvatelé bytového domu budou v dostatečném předstihu obeznámeni 
s termínem a dobou trvání těchto prací a budou jim kompenzovány náklady na náhradní 
ubytování, popř. bude domluvena společná rekreace. Náklady nejsou součástí přiloženého 
rozpočtu. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně 
odsouhlaseného harmonogramu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Diplomová práce 
  

  

30 
 

 
REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU 

 

 
 

Část D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb. 
 
 
 
 
Objednatel: Fakulta stavební – VŠB-TU Ostrava 

Se sídlem: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 

 

Projektant:  Bc. Andrea Gavenčiaková 
Místo podnikání:   Zálesní 1182/8, 735 35 Horní Suchá 
 
Místo stavby:   Ul. Studentská 1771/2, 708 00 Ostrava - Poruba 
Stavební parcela:  parc.č. 1724/1, parc.č. 1725/1, k.ú.: Poruba (715174) 



Diplomová práce 
  

  

31 
 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
- zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
 Příjezd a přístup ke stavbě bude ze stávající místní komunikace ul. Studentská parc.        
č. 1579/2, ze severní strany. Zpevněné plochy budou tvořit okapový chodník kolem objektu.  
 Doprava v klidu bude stávající, zajištěna garážemi, které je součástí bytového domu        
a každá z nich je navržená pro možnost stání jednoho osobního vozidla typu O2. V okolí objektu 
se nachází odstavná parkovací stání. Stavba bytového domu je situována tak, že hlavní vstup      
do BD a vjezd do garáže je ze severní strany. Vedlejší vstup do BD je z východní strany         
přes vyrovnávací schody. Volný prostor kolem domu bude dále využíván jako zahrada. Tento 
BD svým tvarem a vzhledem zapadá do okolní krajiny. Situování stávajícího bytového domu je 
patrné ze situačního výkresu. 
 Bytový dům má půdorys tvaru čtverce s napojenými garážemi ze severní strany. Zastřešení 
domu je pomocí ploché střechy s vnitřním odvodňovacím systémem. Zastřešení je 
modifikovanými asfaltovými pásy černé barvy. Fasáda je navrhována v béžové barvě, okna jsou 
stávající plastová v barvě bílé, dveře plastové ve stejné barvě jako okenní rámy. Sokl bude 
tvořen marmolitovou omítkou. 
 
-zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického         
a provozního) 
Zděný objekt je pětipodlažní, čtvercového půdorysu se schodištěm umístěným v centrální části 
objektu, kolem něhož jsou rozmístěny byty. V 1.NP se nachází společné užitné a sklepní 
prostory, technické zázemí a 2 bytové jednotky 3+1. Ve 2. - 5.NP se nachází čtyři byty 4+1 a dva 
byty 1+1. Dále schodiště pokračuje do střešní nástavby, odkud je přístup na střechu objektu. 
Objekt není podsklepen a je doplněn o přístavbu garáží, které jsou částečně zapuštěny do objektu 
BD. Bytový dům je zděný z cihel plných pálených a plynosilikátových tvárnic, s plochou 
střechou. Stavba bytového domu je napojena stávajícími přípojkami na stávající sítě. Vytápění 
bytového domu bude nově realizováno pomocí alternativních zdrojů energie a to pomocí 
solárních kolektorů, umístěných na střeše objektu, pro ohřev TV a tepelného čerpadla země-voda 
s hlubinnými vrty pro vytápění a ohřev TV. Tepelné čerpadlo bude napojenou na stávající 
soustavu ústředního vytápění. 
-Dispoziční řešení bytu: 
 V bytě 4+1 se nachází: zádveří, chodba, komora, obývací pokoj, kuchyně, WC, koupelna     
s vanou, 2x dětský pokoj, ložnice. V bytě 3+1 se nachází: zádveří, chodba, komora, obývací 
pokoj, kuchyně, WC, koupelna s vanou, dětský pokoj, ložnice. V bytě 1+1 se nachází: zádveří, 
chodba, obývací pokoj, kuchyně, WC je součástí koupelny se sprchovým koutem. Dále bude 
objekt a jednotlivé jeho části zpřístupněny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
zbudováním bezbariérové rampy u vstupu do objektu a výtahem určeným svými rozměry            
a vybavením bezbariérovému užívání. 
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-kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy atd. 
Zastavěná plocha BD    623,0 m2  
Obestavěný prostor BD   9 151,6 m3  
Užitná plocha BD    2 716,6 m2 

Užitná plocha garáže    44,4 m2 

Zpevněná plocha (okapový chodník)  18,54 m2 

Počet bytů: 26 
Z toho: 1+1 8x  
 3+1  2x 
 4+1  16x 
Předpokládaný celkový počet osob žijících v bytech: 86 osob 
Orientační výška budovy:   17,27 m 
Počet podlaží:    5 NP + střešní nástavba 
 
-technické a konstrukční řešení objektu, užití objektu a životnost 
Stavebně technické řešení stavby 
Před zahájením zemních prací pro provedení základových konstrukcí a vrtných prací pro 
hlubinný kolektor tepelného čerpadla je nutno nechat vytyčit všechna stávající podzemní 
vedení sítí a respektovat podmínky správců těchto sítí! 
 
- Zemní práce  
Místo budoucích základových konstrukcí se zaměří a zřetelně vyznačí. Dojde k rozbourání 
stávající základové desky a ostatních vrstev až na zeminu. Odstraní se původní základ pro první 
stupeň stávajícího schodiště, které bude nahrazeno novým. Předpokladem je, že soudržnost 
zeminy je dostačující. Pokud tomu tak není, bude použito vhodné pažení pro svislou výkopovou 
jámu např. záporové pažení. Hloubka výkopové jámy je daná projektem a to v místě budoucí 
výtahové šachty -1,3m pod úrovní podlahy 1.NP a v místě stanoviště pro zásobník TV              
do hloubky -0,5m pod úroveň 1.NP (+- 0,000). Rovněž se provede ruční začištění základové 
spáry. Dle samostatné PD (není součástí) se také vykopou rýhy pro přípojku hlubinných vrtů na 
tepelné čerpadlo, které je umístěno v objektu. Dále bude provedena odkopávka obvodové 
konstrukce do ne zámrzné hloubky a to 0,8m pod UT pro provedení zateplení soklu. Část zeminy 
bude ponechána na staveništi pro zpětné zásyby. Přebytečná zemina bude odvezena na deponii. 
V případě, že se ukáží nevhodné základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob zakládání 
konstrukcí. 
Před a během provádění je nutno ověřit umístění vnitřních rozvodů TZB a zajistit jejich 
případnou přeložku mimo základové konstrukce. 
 
- Základy 
Základ pro zásobník TV: Základy se provedou z betonu C16/20. Po zbudování základu dojde 
k řádnému napojení nové hydroizolační vrstvy na stávající a provedení nových vrstev podlahy 
s napojením na stávající podlahu. 
Základ pro výtahovou šachtu: Na dně výkopové jámy se provede podkladní beton tl. 100 mm. 
Na něj se aplikuje penetrační nátěr a hydroizolační vrstva se zpětným spojem v dostatečné délce 
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pro budoucí napojení svislé hydroizolace železobetonové vany. Vystaví se ochranná cihelná 
přizdívka. V případě nesoudržné zeminy a použití záporového pažení bude toto pažení sloužit 
jako ochranná vrstva hydroizolace. Na cihelnou přizdívku (resp. záporové pažení) bude 
v případě potřeby provedena vyrovnávací vrstva a na ni bude aplikován penetrační nátěr             
a hydroizolační vrstvy. Základová železobetonová konstrukce se vybetonuje do bednění.          
Za cihelnou přizdívkou je nutno dohutnit zeminu.  
V projektu je uvažováno, že max. hladina podzemní vody nezasahuje do spodní úrovně 
základových konstrukcí.  
Základy pod všechny svislé konstrukce je nutné zaměřit podle stavebního výkresu D.1.1.b).08. 
 
- Izolace proti zemní vlhkosti 
Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí hydroizolační asfaltové pásy BITAGIT. 
 
- Svislé konstrukce 
Opláštění výtahové šachty: montovaná stěna tvořená nosnou konstrukcí z ocelových 
válcovaných profilů, s výplní z minerální vlny 40 mm, opláštění protipožární a akustický SDK 
Knauf DIAMANT 2x12,5 mm. Celková akustická izolace 58dB. Požáru bránící EI = 90 min. 
 
- Vodorovné konstrukce 
Po celém obvodu atiky bytového domu se provede železobetonový ztužující věnec z betonu C 
20/25 s výztuží 4 ∅ R12 a třmínky 4 ∅ R8/m v rozměru 150x150mm. Tento věnec bude bránit 
vyklopení atiky a zároveň zajišťovat dostatečnou výšku atiky při použití nového souvrství 
střešního pláště. 
 
- Podhledy 
V garážích dojde k izolaci stropní konstrukce. Bude namontován hliníkový rošt a na takto 
vytvořenou podstropní konstrukci se zavěsí sádrokartonový podhled Knauf DIAMANT 2x12,5 
mm. Na něj se položí tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN PLUS tl. 50mm. Zaizolování 
SDK po obvodu bude trvale pružným tmelem. 
 
- Podlahy 
V místech nových základových konstrukcí, kde došlo k narušení souvrství podlahy, budou 
zbudovány nové podlahy a  napojení nových vrstev na stávající. Podlaha místnosti 1.04 bude 
vyspádována do stávající podlahové vpusti. Finální vrstva podlah bude odpovídat stávající 
úpravě.  
 
- Zpevněné plochy 
Okapový chodník kolem objektu bude tvořen betonovými dlaždicemi. Bude vyrovnáno podloží 
pro dlažbu. Budou použity dlaždice stávající + nahrazení poškozených či chybějících novými.  
 
- Schodiště a rampy 
Stávající tříramenné schodiště bude vybouráno a na jeho místě bude nově zbudována výtahová 
šachta a dvojramenné schodiště ze železobetonu. Možnost rozšíření schodišťového otvoru, jež je 
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požadováno projektem, musí být ověřeno a posouzeno statikem, který rozhodne, zda-li je potřeba 
jiné konstrukční řešení.  
Při vstupu do objektu bude nově zbudována bezbariérová rampa ve sklonu 1:16 se zábradlím       
a rozšířenou plochou před vstupními dveřmi a interkomem v hloubce 1 500 mm a dostatečné 
šířce. 
 
-Střecha 
Nosná konstrukce střechy bude stávající. Nejprve dojde k odstranění stávající hydroizolace         
a zateplení. Při odstraňování dojde k žádoucí perforaci původní nejstarší hydroizolační vrstvy. 
Tato perforace je nezbytná pro zamezení kondenzace pod nově vytvořenou hydroizolační 
vrstvou. 
Na ní bude položeno nové zateplení z minerální vlny určené pro ploché střechy např. ISOVER R 
v tloušťce 180mm. Na něj bude položena separační PE fólie a provedena nová hydroizolační 
vrstva z modifikovaných asfaltových pásů SBS např. Icopal Monofutur určených pro jednovrstvé 
systémy hydroizolace plochých střech. 
Při provádění izolačních pásů nutno dodržovat technologický postup výrobce. 
 
- Tepelné izolace 
Nejprve bude odstraněn stávající zateplovací systém a klempířské konstrukce. Před provedením 
nových zateplovacích prací bude vyhodnocena rovinatost a stav podkladu a provedeno případné 
vyspravení omítky a bude nutné uvažovat se zvýšenou spotřebou lepící hmoty a případně 
podlepení izolačních desek.  
Zateplení obvodového pláště je navrženo kontaktním zateplovacím systémem ETICS (External 
Thermal Insulation Composite Systems). Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) je 
definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí 
hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. 
Na bytovém domě dojde ke kontaktnímu zateplení svislých konstrukcí obvodového pláště, lodžií 
a atiky. Zatepleny budou rovněž ostění vnější, vnitřní nadpraží a prahy balkónových vstupů      
za pomoci extrudovaného polystyrénu v tl. a umístění dle výkresu detailů. Ostění otvorových 
výplní lze zaizolovat v maximální tloušťce 50 mm, kde jsme limitováni šířkou nepohyblivých 
částí okenních rámů. Obvodová konstrukce bude zateplena polystyrenovým izolantem EPS 70 tl. 
130 mm. Soklová část bude zateplena izolantem XPS tl. 100 mm. Izolace vystupující konstrukce 
u vstupu do BD bude z EPS 70 tl. 50 mm. Izolace ostění lodžií tvořící stěnu sousedící s vnitřními 
místnostmi (patrné z výkresu) bude provedena z PUR 30/40 (tvrdé polyuretanové desky pro 
stavebnictví). Izolace atiky a lodžií dle výkresu detailů. Zateplovací systém bude založen          
na zakládací liště z PVC a bude navazovat přes atiku na zateplení střešního pláště a dále            
na zateplení střešní nástavby. 
Na výztužné vrstvě po zateplení fasády bude provedena finální vrstva z minerální omítky            
o zrnitosti 2 mm příslušného béžového barevného odstínu – dle přání investora. Je nutno 
prodloužit větrací kanály střechy o tl. nové tepelné izolace. Kontaktní zateplovací systému bude 
prováděn dle technologie výrobce.  
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Skladba zateplovacího systémů: 

• Fasádní zateplovací systém ETICS (polystyrén) - omítka: 
 - Hmota pro lepení izolantu 

- Polystyrénová deska tl. 50 mm, tl. 130 mm (EPS 70, vč. připevňovacích hmoždinek      
a  zátek) 

 - Vyrovnávací těrka + skleněná síťovina 
 - Penetrační nátěr 2x 
 - Minerální omítka zrno 2,0 mm – zatíraná struktura 

 
ZHOTOVITEL ZPRACUJE PŘED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ PŘÍSLUŠNOU 
DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ.  
KOTVENÍ KZS BUDE NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ TAHOVÝCH ZKOUŠEK. 
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NEZBYTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÝ POSTUP ETICS 
ZPRACOVANÝ ZHOTOVITELEM. 
VEŠKERÉ MATERIÁLY NAVRŽENÉ PRO SKLADBU ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 
MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNY. 
 
- Klempířské práce 
Veškeré klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Budou provedeny dle ČSN - 
Klempířské práce. Budou instalovány nové vnitřní vpůstě pro odvody dešťových vod ze střech.  
 
- Povrchové úpravy 
Vysprávky vnitřních omítek budou provedeny vápenocementovou omítkovou směsí 
s povrchovou úpravou pomocí maleb v barvě bílé - nátěr PRIMALEX POLAR (nebo na místě 
dle dohody s investorem). 
Fasáda bytového domu je opatřena tenkovrstvou minerální omítkou v béžové barvě              
(nebo dle výběru investora). 
Venkovní povrch soklové oblasti je upraven marmolitovou omítkou světle hnědé barvy       
(popř. dle výběru investora).  
 
-Výplně otvorů 
 Okna jsou stávající plastová jedno, dvoukřídlová a tříkřídlová, zdvojená, zasklena dvěma 
čirými skly (UwØ=1,7 W/m2K) barevné provedení z vnitřní strany a z vnější strany v barvě bílé. 
Vnitřní a venkovní parapety jsou uvažovány jako nové pozinkované ve tmavě hnědé barvě. 
Stávající typ oken s dvoustupňovým těsněním bude i nadále zajišťovat správnou funkci 
z hlediska odvedení dešťové vody z dekompresní dutiny okna (otevřená spára mezi rámem         
a křídlem 2-3mm po celém obvodu). 
Venkovní vchodové dveře jsou stávající ocelové, prosklené. 
Vnitřní dveře stávající. 
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-Větrání 
 Přirozené větrání okny a infiltrace vzduchu funkčními spárami, zajistí dostatečnou čistotu 
ovzduší, tj. odvod znehodnoceného vzduchu, i přivedení dostatečného množství čerstvého 
vzduchu, pro zajištění vnitřního prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity 
koncentrace CO2. Nejsou kladeny speciální požadavky na vnitřní mikroklima, požadovaná 
intenzita výměny vnitřního vzduchu (minimální průměrná výměna vzduchu činí 0,5 h-1).  
Prostor výtahové šachty bude odvětrán vně objektu pomocí větracího komínku. Průřez větracího 
otvoru odpovídá 1% průřezu výtahové šachty. Na hlavě komínku bude osazená větrací turbína 
Lomanco zajišťující kvalitní odvětrání. Přisávání vzduchu do výtahové šachty se děje 
netěsnostmi v konstrukci a pomocí nově osazených větracích mřížek ve sklepě BD. 
 
-Zámečnické konstrukce 
Bude proveden bleskosvod – návrh není součástí PD. 
 
 -Tesařské práce 
Bude provedeno dřevěné bednění pro betonáž železobetonové základové vany výtahové šachty  
a bednění pro železobetonové schodiště vč. dusaných stupňů. 
 
Výrobní rozměry jednotlivých prvků se upřesní na stavbě dle skutečně provedených 
stavebních prací. 
Ostatní patrné z výkresové části projektové dokumentace. 
 
Životnost revitalizace BD se předpokládá 50 – 100 let, při opomenutí živelných či jiných 
katastrof. 
 
- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 
Druh konstrukce 

U (W/m2K) U (w/m2K) 

Stávající Nové požadované doporučené 

Obvodová stěna z CPP 450 mm - 1.NP 1,29 0,24  
0,30 

 
0,25 Obvodová stěna z CPP 450 mm - ostatní 0,35 0,24 

Střešní plášť 0,26 0,16  
0,24 

 
0,16 Střešní plášť - nástavba 0,42 0,20 

Garáž - strop 1,36 0,48  
0,60 

 
0,40 Garáž - stěna 1,47 0,50 

Boční stěna lodžie sousedící s vytápěnou 
místností 

0,33 0,25 0,30 0,25 

Strop s podlahou nad venkovním 
prostorem 

0,93 0,23 0,24 0,16 

Tab. 1: Tepelně technické vlastnosti vybraných konstrukcí 
 
plastová okna (zdvojené): UwØ = 1,7 W/m2K 
vstupní dveře (ocelové, prosklené): U = 1,6 W/m2K 
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- dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při navrhování BD byly splněny obecné požadavky na výstavbu, zejména – Zákon č. 183/2006 
Sb. „O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“, Vyhláška č. 268/2009 Sb.       
„O technických požadavcích na stavby“, Vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích    
na využívání území“, Vyhláška č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany 
staveb“.Vyhláška č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby“ 
 
b) Výkresová část 

viz. přílohy: 
C.3    Koordinační situační výkres   1:250 
D.1.1.b).01  Základy - stávající stav   1:50 
D.1.1.b).02  Půdorys 1.NP - stávající stav   1:50 
D.1.1.b).03  Půdorys 2.NP - stávající stav   1:50 
D.1.1.b).04  Střecha - stávající stav   1:50 
D.1.1.b).05  Řez A-A´- stávající stav   1:50 
D.1.1.b).06  Řez B-B´- stávající stav   1:50 
D.1.1.b).07  Pohledy – stávající stav   1:200 
D.1.1.b).08  Základy pod výtah, schod., ZTV,  

Řez C-C´- nový stav    1:50 
D.1.1.b).09  Půdorys 1.NP - nový stav   1:50 
D.1.1.b).10  Půdorys 2.NP - nový stav   1:50 
D.1.1.b).11  Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.-5.NP – nový stav 1:50 
D.1.1.b).12  Střecha - nový stav    1:50 
D.1.1.b).13  Řez B-B´- nový stav    1:50 
D.1.1.c).01  Detail atiky – varianty 1,2   1:25 
D.1.1.c).02  Detail lodžie – varianty 1,2   1:25 
D.1.1.c).03  Detail atiky varianta 3 – nový stav  1:25 
D.1.1.c).04  Detail lodžie varianta 3 –nový stav  1:25 
D.1.1.c).05  Detail atiky – výstup z programu AREA - 
D.1.1.c).06  Detail lodžie – výstup z programu AREA   - 
D.2.b).01   Výtah      1:50 
 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Statické posouzení 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání stavby            
po dokončení výstavby, nebude mít za následek: 
 - zřícení stavby nebo její části, 
 - větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
 - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

 vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
 - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
a) Technická zpráva – není součástí této PD 
b) Podrobný statický výpočet – není součástí této PD 
c) Výkresová část 

viz. přílohy: D.1.2.c).01 Strop 1.NP – stávající stav   1:50 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně nebezpečný prostor stavby nezasahuje do sousedních pozemků. 
Dále viz samostatná část PD Požárně bezpečnostní řešení stavby, není součástí této PD! 
 
 
D.1.4 Technika prostřední staveb 
Viz samostatné části PD – kromě vytápění nejsou součástí této PD. 
 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE   

VYTÁPĚNÍ 
MĚŘENÍ A REGULACE 

 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM 
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D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
D.1.4.a) Technická zpráva - VYTÁPĚNÍ 
 

- bilance potřeby médií resp. energií, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných 
služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd. 

Stávající bytový dům je v současnosti napojen na CZT sítě Dalkia. Toto teplo slouží k vytápění 
objektu a dodávce teplé vody. Firma Dalkia využívá k výrobě tepla spalování uhlí s příměsí 
biomasy, zejména zelené štěpky vznikající při zpracování dřevní hmoty během těžby dřev. Podíl 
biomasy v palivovém mixu činí nyní 2,2%.  
Pro bytový dům byl navržen nově ekologický zdroj tepla využívající geotermální a solární 
energii. 
Jedná se o tepelné čerpadlo země-voda s hlubinnými vrty pro vytápění a ohřev teplé vody           
a solární kolektory orientované na jih a umístěné na střeše objektu sloužící pro ohřev teplé vody 
s využitím zásobníku se dvěma výměníky. 
 
Tepelná bilance: Celková ztráta tepla prostupy konstrukcemi a větráním: 85,56 kW 
Potřeba tepla k ohřevu TV: 10,12 kW 
Klasifikační třída:  C 
 
Provozem tepelného čerpadla a solárních kolektorů nebude docházet k produkci odpadů a emisí 
vzniklých provozem, vč. odpadních vod atd. 
(Bytový dům po zapojení tepelného čerpadla zůstává napojen na centrální zdroj tepla, který je 
však jen jako záložní pro případ nepředvídatelné havárie) 
 

- popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systém 
 

- zdroje tepla: 
Navrženo bylo tepelné čerpadlo země-voda značky NIBE AP-BW30-69 (obr. 1) s jedním 
kompresorem a topným faktorem (COP) 4,6 při B 0/W 35 a topný výkon 68,5 kW.  (Dle normy 
EN 14511 pro teplotu primárního média na vstupu 0°C a 35°C na výstupu topné vody). Topný 
faktor (COP) 2,9 při B 0/W 50 a topný výkon 64,6 kW (pro teplotu primárního média na vstupu 
0°C a 50°C na výstupu topné vody). Typ chladiva R410A. Tepelné čerpadlo bude zajišťovat 
vytápění objektu a ohřev teplé vody. 
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Obr. 1: Tepelné čerpadlo NIBE AP-BW30 [4] 

 
Tepelné čerpadlo bude čerpat teplo z 13-ti hlubinných vrtu hlubokých 120 m. 
Pro vrty bude použit systém NIBE: geotermální vertikální sondy PE 100 RC STRONG 
s ochrannou hlavou sondy GF (obr. 2). Velikost sondy 4x32 mm. Podrobný návrh primárního 
okruhu tepelného čerpadla bude navržen odborným inženýrem.  

 
Obr. 2: Geotermální sonda 4x32 s ochrannou hlavou [4] 

 
Dále byly navrženy ploché lyrové solární kolektory značky REGULUS KPG1 ALC   

(obr. 3) v počtu 42ks orientovaných na jih se sklonem 50° instalovaných na střeše objektu pro 
ohřev teplé vody.  
Solární soustava a tepelné čerpadlo budou napojeny do zásobníku teplé vody s dvěma výměníky 
o objemu 2 500l značky REGULUS R2BC 2500. 

 
Obr. 3: Solární kolektor Regulus KPG1 ALC [5] 
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- otopná soustava: 
Původní teplotní spád v teplovodní otopné soustavě při CTZ 65/50 °C.  
Vytápění objektu bude teplovodní s teplotním spádem 55/45 °C. Zkušebním přepočtem otopných 
ploch příslušným výpočtovým softwarem bylo zjištěno, že nedochází k dramatickému rozdílu 
velikosti ploch otopných těles.  
Uspořádání instalace je patrné ze schématu zapojení (viz. příloha výkres č. D.1.4.b).02 alt. .03). 
Otopný systém je rozdělen na 2 topné okruhy - 1 otopný okruh bude sloužit k vytápění objektu   
a jeden k ohřevu teplé vody.  
Vnitřní rozvody pro vytápění a zdravotechniku budou stávající vč. článkových otopných těles. 
Stávající tlaková ztráta, parametry oběhových čerpadel, pojistných ventilů, expanzních nádob     
a nastavení ventilů pro otopnou soustavu budou prověřeny na základě místního šetření. 
V současné době nejsou tyto informace k dispozici a je nutné před realizací kontrola těchto 
zařízení, doplnění případných výpočtů a návrhy opatření. 
Pro solární systém byla navržena expanzní nádoba Regulus R8 060 a pojistný ventil 1,2“ x 3/4“, 
6 bar pro solární systémy a oběhové čerpadlo WILO-Stratos PICO 30/1-4 (výpočet viz 
kapitola F). Na potrubí mezi solárními kolektory a pojistným ventilem (resp. tepelným 
čerpadlem a pojistným ventilem) nesmí být osazeny žádné uzavírací armatury.  
Zdroje tepla a teplé vody budou napojeny na stávající rozvody v budově. Nové rozvody 
k solárním kolektorům budou vedeny ze střechy instalační šachtou a poté pod stropem 1.NP 
směrem k technické místnosti. Potrubí bude zavěšeno 300mm pod stropem a upevněno             
na konzolách, dále budou rozvody opatřeny příslušnou izolací. Ležaté potrubí procházející zdmi 
a stoupací potrubí procházející střešní konstrukcí musí být opatřeno chráničkou. Potrubí 
solárního systému je navrženo z měděných trub D 35x1,5.  
Soustava bude řízena ekvitermně.  
 

- bivalentní zdroj: 
Jako bivalentní zdroj bude sloužit elektrokotel Dakon DALINE PTE 45 v sériovém zapojení      
o výkonu 45 kW.  
Bude spínat 1x za 24hod a ohřívat vodu nad teplotu 65°C pro zamezení tvorby bakterií legionely. 
 

- kotelna: 
Technická místnost pro umístění tepelného čerpadla a zásobníku TV bude přirozeně odvětrána 
dveřními větracími otvory. Jelikož se v technické místnosti nenachází plynové zařízení, není 
potřeba dalších opatření pro odvětrání. 
 

- popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu 
Připojení na sítě infrastruktury jsou stávající a nebudou revitalizací bytového domu změněny. 
Na přilehlém pozemku u bytového domu parc.č. 1725/1 se nachází stávající sítě kanalizace 
OVaK a sdělovací kabely. Při provádění hlubinných vrtů je nutno vytýčit stávající sítě v okolí 
vrtů a zachovat ochranná pásma těchto sítí. Pro vedení primárního okruhu TČ je nutno 
respektovat podmínky křížení sítí. 
Pro bytový dům bude nově platit sazba D56d pro odběr elektrické energie. Jistič pro tepelné 
čerpadlo 3x50A. 
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- zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo 
před poškozením 

Uživatel bude před předáním nových zdrojů tepla řádně proškolen, budou mu předány informace 
a manuály k provozu. Do technické místnosti budou mít přístup pouze oprávněné osoby. Jiným 
osobám bude technická místnost zajištěna proti vstupu. Instalace vně objektu (primární okruh TČ 
a solární kolektory na střeše) nebudou přístupné. 
 

- požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním     
a venkovním prostředí 

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní protipožární opatření.  
Rám tepelného čerpadla je akustický zcela izolován od jednotky. Průměrná vnější hladina 
akustického tlaku 1m od zařízení 44 dB. Hladina akustického výkonu dle EN12102 je 59 dB. 
Hluk a vibrace zařízení nebudou překračovat přípustné limity pro vnitřní ani vnější prostředí.  

 
- zásady ochrany životního prostředí 

Využití tepelného čerpadla a solárních kolektorů je v souladu s ochranou životního prostředí. 
Nahrazením stávajícího zdroje tepla bude docíleno snížení neobnovitelné primární energie a tím 
přispěje k udržitelnému rozvoji. 

 
- technické výpočty 

Klimatické údaje: 

Návrhová venkovní teplota:     -15 °C 
Návrhová vnitřní teplota:     20 °C 
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu:  3,6 °C 
(Ostrava, tem=12°C) 
 Viz kapitola F 
 

- seznam požadovaných dokladů 
Pro účely posouzení tepelně-technických vlastností bylo zpracováno: 

- posouzení součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí před a po revitalizaci 
bytového domu (TEPLO) 

- posouzení vybraných detailů (AREA) 
- průkaz energetické náročnosti budov - PENB, energetický štítek budovy (ENERGIE) 

 
Viz kapitola E a přílohy 
 
D.1.4.b) Výkresová část 

viz přílohy: 
 
D.1.4.b).01 Situační výkres zakreslení vrtů pro TČ   1:250 
D.1.4.b).02  Schéma zapojení nových zdrojů tepla     -  
D.1.4.b).03 Schéma zapojení nových zdrojů tepla 2      - 
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Část E   
STAVEBNĚ – FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU 
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E.1 STANOVANÍ TEPELNĚ-TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA 
KONSTRUKCE A BUDOVU 
 

E.1.1 Úvod 
 

Předmětem této kapitoly je stanovení tepelně-technických požadavků na konstrukce a budovu 
bytového domu. Požadavky se řídí normou ČSN 73 0540–Část 2: Požadavky a souvisejícími 
normami a právními předpisy. 
 
Mezi hodnocené požadavky v této diplomové práci vycházející z výše uvedené normy patří: 

- součinitel prostupu tepla 
- nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
- průměrný součinitel prostupu tepla 
- pokles dotykové teploty podlahy 
- zkondenzována vodní pára uvnitř konstrukce 
- roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 

 

E.1.2 Přehled vypočtených součinitelů prostupu tepla 
 

Dle normy ČSN 73 0540 – 2 platí, že všechny konstrukce vytápěných budov musí mít 
v prostorech s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φi ≤ 60% součinitel prostupu tepla 
U [W/m2K] splňující podmínku:  

U ≤ UN 

 
V níže uvedené tabulce se nachází přehled vypočtených součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé 
konstrukce a varianty: 

 Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 

Název konstrukce: VAR 1 VAR 2 VAR 3 U,N U,rec 

Podlaha na terénu 1,06 1,06 1,06 0,45 0,30 
Obvodová stěna z CPP tl. 300 – 1. NP 1,69 1,69 0,25 0,30 0,25 
Obvodová stěna z CPP tl. 300 – ostatní 1,69 0,37 0,25 0,30 0,25 
Obvodová stěna z CPP tl. 450 – 1.NP 1,29 1,29 0,24 0,30 0,25 
Obvodová stěna z CPP tl. 450 – ostatní 1,29 0,35 0,24 0,30 0,25 
Obvodová stěna - plynosilikát 0,58 0,26 0,20 0,30 0,25 
Boční stěna lodžie sousedící s vytápěnou místností 0,58 0,33 0,25 0,30 0,25 
Střešní plášť 0,59 0,26 0,16 0,24 0,16 
Střešní plášť – nástavba 4,01 0,43 0,20 0,24 0,16 
Podlaha nad venkovním prostředím 0,94 0,94 0,23 0,24 0,16 
Garáž nevyt. – stěna sousedící s vyt. prostorem 1,47 1,47 0,50 0,60 0,40 
Garáž nevyt. – strop sousedící s vyt. prostorem 1,36 1,36 0,48 0,60 0,40 

Tab. 2: Přehled vypočtených součinitelů prostupu tepla 
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Kde: 
VAR 1 = Původní stav objektu bez zateplení 
VAR 2 = Stávající stav objektu se zateplením (tepelná izolace tl. 80mm, neřešené zateplení 
detailů) 
VAR 3 = Nově navržený stav (tepelná izolace tl. 130mm, řešené zateplení detailů) 
Červeně jsou vyznačeny hodnoty nesplňující normovou podmínku U ≤ U,N 

 
Protokoly o výpočtu jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 
7305440-2 (2011) jsou součástí příloh (Příloha č. 1). 
 
 

E.1.3 Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
 
Dle normy ČSN 73 0540 – 2 platí, že každá konstrukce a styky konstrukcí v prostorech 
s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního vzduchu pod 60% musí splňovat v každém místě 
takovou vnitřní povrchovou teplotu odpovídající teplotnímu faktoru fRsi [-] splňujícímu 
normovou podmínku: 

fRsi ≥ fRsi,N 

 

V této diplomové práci byla vyhodnocena (v rámci výstupu z programu TEPLO pro jednotlivé 
varianty a konstrukce) průměrná hodnota fRsi,M (maximální hodnota při hodnocení skladby 
konstrukce mimo tepelné mosty a vazby), avšak tato hodnota není minimální hodnotou ve všech 
místech konstrukce a nelze s ní prokázat splnění požadavku na minimální povrchovou teplotu. 
 
Pro odhalení kritických míst s nejnižší povrchovou teplotou a správné vyhodnocení požadavku 
na teplotní faktor vnitřního povrchu byly vymodelovány vybrané kritické detaily v programu 
AREA. Jedná se o detaily atiky a lodžie zpracované ve všech variantách (1-3). 
Pomocí teplotního pole a izotermy, spojující místa s teplotou odpovídající normovému 
požadavku na nejnižší povrchovou teplotu, lze identifikovat kritické místa a zajistit jejich 
správné zaizolování v rámci revitalizace bytového domu. 
 
Vybrané detaily atiky a lodžie pro variantu 3: 
 

 
 

Obr. 4: Detail atiky, VAR3 – výstup z programu AREA 
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Požadavek na teplotní faktor – atika, VAR3 (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 (odpovídající teplotě 11,96 °C) 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,793 
 
fRsi = (θsi - θe) / (θai - θe) 
 
fRsi = (13,55 + 15) / (21 + 15) = 0,793  
 
fRsi ≥ fRsi,N  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 
 

 
 

Obr. 5: Detail lodžie, VAR3 – výstup z programu AREA 
 
 

Požadavek na teplotní faktor – lodžie, VAR3 (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,749 (odpovídající teplotě 11,96 °C) 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =    0,798 
 
fRsi = (θsi - θe) / (θai - θe) 
 
fRsi = (13,72 + 15) / (21 + 15) = 0,798  
 
fRsi ≥ fRsi,N  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
 

Posouzení všech vybraných detailů v programu AREA jsou součástí příloh – výkresová část: 
D.1.1.c).05  Detail atiky – výstup z programu AREA 
D.1.1.c).06  Detail lodžie – výstup z programu AREA   
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E.1.4 Průměrný součinitel prostupu tepla 
 
Průměrný součinitel prostupu tepla domu Uem je množství tepla v joulech, které za jednu 
sekundu unikne jedním metrem čtverečným plochy obálkové konstrukce budovy při rozdílu 
teplot 1K. 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/m2K] budovy musí splňovat normovou podmínku. 
Dle normy ČSN 73 0540 – 2 :  

Uem ≤ Uem,N 

Uem = HT  / A 

 
Kde: 
HT … je měrná ztráta prostupem dle ČSN EN ISO 13789, ve [W/K], stanovená ze součinitelů 

prostupu tepla Uj všech teplosměnných konstrukcí tvořící obálku budovy na její systémové 
hranici dané vnějšími rozměry, jejich ploch Aj určených z vnějších rozměrů, odpovídacích 
teplotních redukčních činitelů bj, lineárních činitelů prostupu tepla Ψj včetně jejich délky     
a bodových činitelů prostupu tepla χj včetně jejich počtu podle ČSN 73 0540 – 4 

 
A … teplosměnná plocha obálky budovy, v m2, stanovená součtem ploch Aj 

 

Výpočet průměrného součinitele prostupu tepla je pro stávající a nově navržený stav dílčím 
ukazatelem energetické náročnosti budov a je zpracován v rámci PENB (průkazu energetické 
náročnosti budov) – viz Příloha č. 5 a 6. 

 

 

VYHODNOCENÍ Uem PRO STÁVAJÍCÍ STAV (VAR2):  
 

• Dle vyhlášky 78/2013 Sb. 
Uem,R = 0,48 W/m2K 
Uem = 0,63 W/m2K   
 
Pro zatřídění do klasifikační třídy se použije:  
Uem,R = 0,38 (dle vyhlášky redukováno činitelem fR = 0,80 [-]) 

 
Uem ≥ Uem,R … POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 
Klasifikační třída:  E (nehospodárná) 

 
(grafické znázornění viz PENB – příloha č. 5) 
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• Dle normy 73 0540 – 2 (2011): 
Uem,N = 0,48 W/m2K 
Uem = 0,63 W/m2K 

 
Uem ≥ Uem,N … POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 

 
Klasifikační třída:  D (nevyhovující) 
 

 
Obr. 6: Energetický štítek obálky budovy – VAR2 
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VYHODNOCENÍ Uem PRO NOVĚ NAVRŽENÝ STAV (VAR3):  
 

• Dle normy 73 0540 – 2 (2011): 
Uem,N = 0,48 W/m2K 
Uem = 0,47 W/m2K 

 
Uem ≥ Uem,N … POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
Klasifikační třída:  C (vyhovující) 

 

 
Obr. 7: Energetický štítek obálky budovy – VAR3 
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• Dle vyhlášky 78/2013 Sb. 
Uem,R = 0,48 W/m2K 
Uem = 0,47 W/m2K   
Pro zatřídění do klasifikační třídy se použije:  
Uem,R = 0,38 (dle vyhlášky redukováno činitelem fR = 0,80 [-]) 

 
Uem ≥ Uem,R … POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 
Klasifikační třída:  D (méně úsporná) 

 
(grafické znázornění viz PENB – příloha č. 6) 

 
 

E.1.5 Ostatní požadavky 
 
Mezi další hodnocené požadavky patří: 

- pokles dotykové teploty podlahy 
- zkondenzována vodní pára uvnitř konstrukce 
- roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 

 
- Pokles dotykové teploty podlahy: 
Tento požadavek byl hodnocen u podlahy přilehlé k zemině v 1.NP. 
 
Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: teplá podlaha -  dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota:  dT10 =   7,10 C 
 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
Hodnocení tohoto požadavků je součástí výstupů z programu TEPLO a je součástí příloh 
(Příloha č. 1). 
 
Vhodným návrhem dodatečného zateplení podlahy na zemině by bylo dosaženo splnění tohoto 
požadavku, avšak ekonomická návratnost a technická proveditelnost tohoto opatření se jeví 
předběžně jako nerentabilní. Vhodným řešením je změna nášlapné vrstvy. 
 
 
- kondenzována vodní pára uvnitř konstrukce, roční bilance kondenzace a vypařování 
vodní páry uvnitř konstrukce: 
Posouzení kondenzace vodní páry bylo provedeno u všech konstrukcí pro varianty 1, 2 i 3. 
Pro varianty 1, 2 nebyly u všech obvodových konstrukcí splněny současně oba požadavky, 
kromě obvodové stěny z cihly plné pálené v tl.450 mm zateplené tepelnou izolací z pěnového 
polystyrénu v tloušťce 80 mm. 
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Při návrhu varianty 3 – nový stav bylo dbáno na dodržení těchto požadavku a byly splněny 
normové podmínky: 
 
Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
      nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V konstrukci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
Hodnocení těchto požadavků jsou součástí výstupů z programu TEPLO a jsou součástí příloh 
(Příloha č. 1). 
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E.1.6 Posouzení vybraných detailů 
 
Na posuzovaný objekt bytového domu bylo dne 14. 2. 2013 provedeno termovizní měření. Toto 
měření provedl Ing. Filip Čmiel. Hodnocen byl výskyt lineárních a bodových tepelných mostů, 
tepelných vazeb a nedostatečné provedení zateplení jak detailů, tak v ploše konstrukcí. 
Termovizní měření sloužilo jako jeden z podkladů pro správný návrh nového zateplení.  
Na základě výstupu z termovizního měření bylo zjištěno mj. nedostatečné zateplení 1.NP (obr.8) 
Na toto podlaží byla nově navržena tepelná izolace v tl. 130 mm vč. izolace ostění a balkónové 
konstrukce (zvýšený tepelný tok v bodě Sp4) 
 

 
Obr. 8: Termovize: východní strana obvodového pláště[32] 

 
Na dalším snímku (Obr.9) je patrný zvýšený tepelný tok v místě Sp3 a lineární tepelný most 
vedoucí v délce balkónové (lodžiové) konstrukce. Vidíme i nedostatečně zaizolované ostění 
výplně otvorů. Při bližším prozkoumání je vidět lehce zvýšený tepelný tok v ploše boční stěny 
lodžie, která sousedí s vytápěnou místnosti. V tomto místě byla použita tloušťka tepelného 
izolantu pouze 50 mm s největší pravděpodobností kvůli přímo navazujícímu rámu výplně 
otvorů, který nedovoluje použití větší tloušťky. Jako řešení byl v tomto místě navržen tepelný 
izolant z tvrdých polyuretanových desek TPD – PUR 30/40, tl. 50 mm se součinitelem tepelné 
vodivosti λ = 0,022 W/m. K, který bude zajišťovat součinitel prostupu tepla této konstrukce  
U = 0,25 W/m2K oproti původní hodnotě U = 0,33 W/m2K. 
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Obr. 9: Termovize: západní strana[32] 

 
Konstrukce boční stěny lodžie sousedící s vytápěným prostorem byla na podnět uživatele bytu 
posouzena na teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi, pro jehož výpočet bylo použito hodnoty    
Rsi = 0,5 (dle ČSN EN ISO 6946 [18], ČSN EN ISO 13788 [19]), neboť z vnitřní strany je 
umístěna vestavěná skříň zamezující cirkulaci vzduchu. V této skříni tím pádem nebyl splněn 
normový požadavek… 
 

fRsi ≥ fRsi,cr =  fRsi,N  (těžká konstrukce, nepřerušované vytápění) 

…a tím docházelo k tvorbě plísní. Kritickým místem v této skříni byl kout (obr.10) 

 
Na termogramu, který zachycuje stav u výplně otvorů (obr.11) se nachází zvýšený tepelný tok    
v bodě Sp4. Jedná se o ostění okenního otvoru. Patrně se jedná o nedostatečnou těsnost ve 
funkční spáře okna. Investorovi bude navržena výměna výplní okenních otvorů a jejich osazení 
do líce zdiva a to zejména z důvodu: 
 

- netěsnost funkčních spár 
- nedostatečný součinitel prostupu tepla (Uw = 1,6 – 1,8 W/m2K; U,N = 1,5 W/m2K) 
- (s tím související) ztráty tepla skrz výplně otvorů, které tvoří 55% z celkových ztrát 

prostupem tepla obálkou budovy. 
- nutnost izolace ostění (navýšení nákladů) 
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Obr. 10: Termovize: interiér bytu – ložnice[32] 

 

 
Obr. 11: Termovize: interiér bytu - pracovna[32] 
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Pro bližší posouzení byly vybrány detaily lodžie a atiky, které byly vykresleny pro všechny 3 
varianty (původní stav, stávající a nově navržený).  
 
Posouzení všech vybraných detailů v programu AREA jsou součástí příloh – výkresová část: 
D.1.1.c).05  Detail atiky – výstup z programu AREA 
D.1.1.c).06  Detail lodžie – výstup z programu AREA   
 
 

Vyhodnocení: 
Výsledkem tohoto posouzení je, že varianty 1 i 2 (tj. původní a stávající stav) spolu se stávajícím 
zateplením neodpovídají dnes platným normovým požadavkům. Výjimkou je zateplení 
obvodové stěny z plynosilikátu tl. 300 mm, kde i tepelný izolant v tl. 80 mm zajišťuje součinitel 
prostupu tepla U = 0,26 W/m2K, avšak není splněn požadavek na roční množství zkondenzované 
vodní páry: Mc,a > Mc,N – požadavek není splněn! 
Řešení detailů je na nízké úrovni, resp. se vůbec neřeší. V interiéru v oblasti okolo výplní otvoru 
není splněn požadavek na teplotní faktor vnitřního povrchu, což je patrné z vykreslené izotermy 
(viz přílohy) s hodnotou odpovídající normovému požadavku fRsi,N a ohrožuje konstrukci 
z hlediska možnosti tvorby plísní. 
Nově navržený stav má za cíl vytvoření celistvé tepelněizolační obálky budovy s minimem 
slabých míst. Doporučená je i výměna výplní otvorů a to s osazením do líce zdiva s přetažením 
tepelného izolantu přes pevnou část rámu výplně okenního otvoru.  
 
 

 
Obr. 12: Doporučené osazení výplně otvorů 
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E.2 STANOVENÍ UKAZATELŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY 
 
E.2.1 Úvod 
 
Předmětem diplomové práce bylo stanovení ukazatelů energetické náročnosti budovy              
pro stávající a nově navržený stav.  
Mezi ukazatele energetické náročnosti budovy patří dle vyhlášky 78/2013 Sb.: 

- celková primární energie za rok, 
-  neobnovitelná primární energie za rok, 
- celková dodaná energie za rok, 
- dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, 

úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, 
- průměrný součinitel prostupu tepla, 
- součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 
- účinnost technických systémů. 

 
Zpracovány byly průkazy energetické náročnosti budov (PENB) pro stávající a nově navržený 
stav, které kvantifikují veškeré energie dodané do budovy, a zařazuje budovu do klasifikační 
třídy. Podrobný protokol a PENB je součástí příloh (Příloha č. 5 a 6) 
 

 
Obr. 13: Ilustrační obrázek - PENB 
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E.2.2 Přehled výsledků pro stávající a nově navržený stav  
 
Tabulka níže prezentuje vybrané výsledky průkazu energetické náročnosti budov a srovnává 
stávající a nově navržený stav: 
 
 Celková 

dodaná 
energie 

[MWh/rok] 

Pokles 
spotřeby 
energie 

[%] 

Neobnovitelná  
primární energie 

[MWh/rok] 

Pokles 
spotřeby 
energie 

[%] 

Třída EN 
budovy  

pro celkovou 
dodanou energii 

Pokles 
spotřeby 
energie 

[%] 
Stávající stav 332,97 - 370,285 - C - 
Nově 
navržený stav 

 
273,096 

 
18% 

 
245,851 

 
34% 

 
C 

 
18% 

Tab. 3: Přehled výsledků energetického hodnocení budovy 
 

E.2.3 Závěr 
 
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro stávající stav slouží jako podklad                
pro porovnání a zhodnocení revitalizace bytového domu a PENB pro nově navržený stav je 
povinně zpracován v rámci PD pro „Revitalizaci bytového domu“. 
Výsledky průkazu energetické náročnosti budov pro nově navržený stav splňují požadavky 
norem a vyhlášek. 
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E.3 POSOUZENÍ ÚROVNĚ DENNÍHO OSVĚTLENÍ 
 

E.3.1 Úvod 

Předmět posouzení 
Předmětem diplomové práce je posouzení úrovně denního osvětlení vybraného bytu ve stávající 
stavbě bytového domu. Úroveň denního osvětlení je posuzována v rámci zpracování PD          
pro „Revitalizaci bytového domu“. 

Podklady a technické normy 
Podkladem pro zpracování posudku byly: 

 Projektová dokumentace navrhované stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 
dle stavebního zákona č. 183/2006 a příslušných vyhlášek. 

 ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. Červen 2007. 
 ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Červen 

2007. 

 ČSN 73 4301 - Obytné budovy. Červen 2004, změna Z1/2005, Z2/2009. 

 Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Popis situace 
Navrhovaný objekt bytového domu je umístěn v k.ú. Poruba, na ul. Studentská v Ostravě-Porubě 
v zastavěné části obce. Bytový dům má 5 nadzemních podlaží a střešní nástavbu. Posuzovaný 
byt je řešený jako 4+1. Posuzovány jsou všechny obytné místnosti. Kuchyně v tomto bytě není 
považována za obytnou místnost, neboť nesplňuje svou plochou požadavky na obytnou místnost 
dle vyhlášky č.268/2009 Sb. §3 odst. i). 

 

E.3.2 Požadavky na denní osvětlení budov 

Základní požadavky na denní osvětlení budov předepisuje ČSN 73 0580-1:2007.  Požadavky    
na denní osvětlení obytných budov jsou stanoveny v ČSN 73 0580-2:2007.  
Úroveň denního osvětlení v obytných místnostech s bočním osvětlovacím systémem se posuzuje 
ve dvou kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti (maximálně však v hloubce 3m), 1m 
od stěn, kde musí být splněno  D ≥ 0,7 %. 
Průměrná hodnota z obou těchto bodů musí být nejméně Dm ≥ 0,9 %  
(dle normy ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 
2007.) 

Metoda výpočtu denního osvětlení  
Pro stanovení denního osvětlení byla použita metoda podle ČSN 73 0580-1:2007.  
Výpočet činitele denní osvětlenosti Dmin  byl stanoven v kontrolních bodech uvnitř hodnocených 
místností pomocí počítačového programu WDLS verze 4.1, ASTRA 92 a.s., Zlín (a vyhodnocen 
podle ČSN 73 0580-2:2007). Výsledky výpočtu jsou doloženy v tab. 4 a v příloze č. 4. 
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Popis hodnocených obytných místností 

 

 
Obr. 14: Grafický výstup z programu WDLS 

 
Pro posouzení denního osvětlení byly vybrány:  
 
1. Místnost – Obývací pokoj 
Užitná plocha: 28,80m2 
Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém, 2 okenní otvory, balkónové dveře 
Rozměry otvorů: 900 x 1 600 mm, 2 700 x 1 600 mm, 900 x 2 400 mm  
Úroveň denního osvětlení v obytné místnosti dle ČSN 73 0580-2:2007 je stanovena ve dvou 
kontrolních bodech, umístěných v místnosti v hloubce 3m, 1m od stěn 
Stínění venkovní překážkou: ne 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

Činitel odrazu stropu = 0,70 

činitel odrazu stěn = 0,50 

činitel odrazu podlahy = 0,30 

činitel odrazu osvětlovacího otvoru = 0,20 

činitel odrazu terénu = 0,20 
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Činitelé prostupu a ztrát světla: 

Činitel prostupu světla = 0,92 

činitel ztrát světla konstrukcí budovy = 1,00 

činitel ztrát světla konstrukcí oken = 0,75  

činitel ztrát regulačních zařízení = 1,00 

 
2. Místnost  - ložnice  
Užitná plocha: 15,30m2 
Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém, 1 okenní otvor 
Rozměry otvorů: 1 500 x 1 600 mm  
Úroveň denního osvětlení v obytné místnosti dle ČSN 73 0580-2:2007 je stanovena ve dvou 
kontrolních bodech, umístěných v polovině hloubky místnosti, 1m od stěn 
Stínění venkovní překážkou: ne 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

Činitel odrazu stropu = 0,70 

činitel odrazu stěn = 0,50 

činitel odrazu podlahy = 0,30 

činitel odrazu osvětlovacího otvoru = 0,20 

činitel odrazu terénu = 0,20 

Činitelé prostupu a ztrát světla: 

Činitel prostupu světla = 0,92 

činitel ztrát světla konstrukcí budovy = 1,00 

činitel ztrát světla konstrukcí oken = 0,75  

činitel ztrát regulačních zařízení = 1,00 
 
3. Místnost – pokoj 
Užitná plocha: 8,06 m2 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém, 1 okenní otvor 
Rozměry otvorů: 1 800 x 1 600 mm  
Úroveň denního osvětlení v obytné místnosti dle ČSN 73 0580-2:2007 je stanovena ve dvou 
kontrolních bodech, umístěných v polovině hloubky místnosti, 1m od stěn 
Stínění venkovní překážkou: ne 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

Činitel odrazu stropu = 0,70 

činitel odrazu stěn = 0,50 

činitel odrazu podlahy = 0,30 

činitel odrazu osvětlovacího otvoru = 0,20 

činitel odrazu terénu = 0,20 

Činitelé prostupu a ztrát světla: 

Činitel prostupu světla = 0,92 

činitel ztrát světla konstrukcí budovy = 1,00 

činitel ztrát světla konstrukcí oken = 0,75  

činitel ztrát regulačních zařízení = 1,00 
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4. Místnost – pracovna 
Užitná plocha: 8,06 m2 

Způsob denního osvětlení: boční osvětlovací systém, 1 okenní otvor 
Rozměry otvorů: 1 800 x 1 600 mm  
Úroveň denního osvětlení v obytné místnosti dle ČSN 73 0580-2:2007 je stanovena ve dvou 
kontrolních bodech, umístěných v polovině hloubky místnosti, 1m od stěn 
Stínění venkovní překážkou: ne 

Činitelé odrazů vnitřních povrchů: 

Činitel odrazu stropu = 0,70 

činitel odrazu stěn = 0,50 

činitel odrazu podlahy = 0,30 

činitel odrazu osvětlovacího otvoru = 0,20 

činitel odrazu terénu = 0,20 

Činitelé prostupu a ztrát světla: 

Činitel prostupu světla = 0,92 

činitel ztrát světla konstrukcí budovy = 1,00 

činitel ztrát světla konstrukcí oken = 0,75  

činitel ztrát regulačních zařízení = 1,00 
 

Vyhodnocení výsledků výpočtu denního osvětlení 
V tabulce č.1 jsou uvedeny výsledky výpočtu činitele denní osvětlenosti D v kontrolních bodech 
hodnocených místností. Podrobné výsledky výpočtů jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 
 

Číslo 
místnosti  

Místnost Činitel denní osvětlenosti 
 

Vyhodnocení 

    průměrný  
  D1 [%] D2 [%] Dm [%]  

1 Obývací pokoj 1,9 1,8 1,9 vyhoví 
2 Ložnice 0,9 2,7 1,8 vyhoví 
3 Pokoj 3,6 3,4 3,5 vyhoví 
4 Pracovna  3,5 3,8 3,7 vyhoví 

Tab. 4: Výsledky výpočtu denního osvětlení 
 
 
Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti D a Dm v obou kontrolních bodech musí splňovat 
požadavek ČSN 73 0580-2:2007: 
     D ≥ Dmin,N = 0,7% 
     Dm ≥ Dm,N = 0,9% 
 

E.3.3 Závěr 

Vybraný byt bytového domu vyhoví všem požadavkům na denní osvětlení obytných místností.  
Přílohy: 
Protokol o výpočtu je součástí příloh (Příloha č. 4). 
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E.4 POSOUZENÍ NEPRŮZVUČNOSTI MEZI BYTOVÉ PŘÍČKY 
 

E.4.1 Úvod 
Předmět posouzení: 
Předmětem diplomové práce je ověření splnění normových podmínek na minimální váženou 
stavební neprůzvučnost mezi bytové příčky.  
Dodržení normových požadavků je důležité zejména pro zachování akustické pohody 
v chráněném prostoru a zachování soukromí obývajících osob. 
Mezi bytová příčka je tvořena z CPP tl. 300 mm. 

Podklady a technické normy: 

 Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky 
 ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních 

konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost 

E.4.2 Požadavky a výpočty vážené stavební neprůzvučnosti 
 

Prostor Popis 

Požadavky na zvukovou izolaci 
[dB] 
stropy  stěny dveře 
R´w, 
DnT,w  

L´n,w, 
L´nT,w 

R´w, 
DnT,w 

 Rw 

Chráněný Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost     
Hlučný Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu 47 63 42 27 
Chráněný  Bytové domy – obytné místnosti bytu 

Hlučný 

Všechny místnosti druhých bytů, včetně 
příslušenství 

53 
52A) 

55 
58A) 

53 
52A) 

-  

Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, 
kočárkárny, sušárny, sklípky apod.) 

52 55 52 
32B) 
37C) 

Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody 57 48 57 - 

A) Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje 
dodatečná zvukově izolační opatření.  
B) Platí pro vstupní dveře z chodby do předsíně (vstupní haly) bytu, pokud je chráněný prostor 
místnosti oddělen dalšími dveřmi. 
C) Platí pro vstupní dveře z chodby přímo do chráněné obytné místnosti bytu. 

Tab. 5: Vybrané základní požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v rodinných                
a bytových domech dle ČSN 73 0532[20] 
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Metody výpočtu: 
Výpočet byl proveden v programu NEPrůzvučnost. Vážená neprůzvučnost Rw je odvozená 
vážením z průběhu neprůzvučnosti R pomocí tzv. směrné váhové křivky. Od vážené stavební 
neprůzvučnosti se dále odečte korekce „k“ (závislost na vedlejších cestách šíření zvuku): 
R´w = Rw – k 
k = 2 – 8 dB …pro jednovrstvé homogenní plošné konstrukce 
 
Zahrnutí vlivu omítky na neprůzvučnost konstrukce mezi bytové příčky bylo zohledněno 
v objemové hmotnosti cihelného zdiva pomocí přepočtu přes plošné hmotnosti: 
 
Objemová hmotnost:     Tloušťka konstrukce: 
Omítka vápenocementová - 2 000 kg/m3  0,02 m  

Cihla plná pálená – 1 800 kg/m3   0,30 m 
 
Plošná hmotnost: 
Omítka vápenocementová:   2 000 * 0,02 = 40  * 2 = 80 kg/m2 
Cihla plná pálená:   1 800 * 0,30 = 540  
Celkem:     540 + 80 = 620 kg/m2 
Výsledná objemová hmotnost: 620 / 0,34 = 1 824 kg/m3 
 
Teoretický výpočet vzduchové neprůzvučnosti je součástí příloh (Příloha č. 3) 
 
Graf laboratorní neprůzvučnosti: 

 
Obr. 15: Graf neprůzvučnosti 
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E.4.3 Vyhodnocení 
 
Korekce k: 
R´w = Rw – k  (k = 2-8) 
 
R´w = 56 – 2 = 54 dB 
 
Rw´ = 54 dB  ≥ Rw´, N = 53 dB 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730532 (2010) 
 
Název konstrukce:    Diplomová práce                     
 
Typ konstrukce:    vnitřní příčka či strop (vzduchová neprůzvučnost) 
Skladba konstrukce:   uvedena v protokolu o výpočtu programu NEPrůzvučnost 
 
Min. požadavek na váženou stavební neprůzvučnost 
(pro zvolené podmínky)  R' w = 53 dB 
  
Výsledek výpočtu   R' w = 54 dB 
 
Hodnota předpokládané vážené stavební neprůzvučnosti je větší než požadovaná 
hodnota.  
Konstrukce předběžně splní požadavky ČSN 730532 (rozhoduje však výsledek měření). 
 
NEPrůzvučnost 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

E.4.4 Závěr 

Posuzovaná stavební konstrukce (mezi bytová příčka) má váženou stavební neprůzvučnost  
R´w = 54 dB a vyhoví normovým požadavku. 
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REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Část F   
NÁVRH A POSOUZENÍ NOVÝCH ZDROJŮ 

TEPLA 
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F.1 Návrh solárního kolektoru pro ohřev a přípravu TV 
 
Předmětem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit nové zdroje tepla využívající 
obnovitelnou energii. Jako jeden ze zdrojů byly navrženy solární kolektory, které využívají 
dopadající sluneční záření a přeměňují ji díky absorbéru a teplonosné kapalině na tepelnou 
energii. Kapalina proudí mezi kolektorem a výměníkem tepla, který je umístěn v akumulační 
nádobě. Solární kolektory budou umístěny na ploché střeše objektu. Kolektory budou využívány 
pro ohřev teplé vody. 
Návrh solárních kolektorů byl proveden tak, aby došlo k minimalizaci letních přebytků a tím 
vyloučení možnosti provozních komplikací a zároveň soustava pokrývala přibližně 35-55 % 
celoroční potřeby tepla na přípravu teplé vody.  
U návrhu solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech je zásadní omezující 
podmínkou skutečnost, že bytové domy nemají k dispozici v letním období žádný „spotřebič 
tepla“ pro využití letních přebytků. 
Solární soustavy pro přípravu teplé vody v bytových domech proto navrhuji pro měsíc 
červenec. Předimenzované solární soustavy pro bytové domy mohou zapříčinit provozní 
problémy v letních měsících (var teplonosné látky v kolektorech, pronikání přehřáté páry          
do rozvodů, nebezpečí poškození i prvků vzdálených od kolektorového pole).  Střední teplotu 
v solárním kolektoru volím tk,m = 40 °C. Velikost solárního zásobníku TV volím přibližně 
stejně velký jako vypočtenou denní potřebu teplé vody. 
 
 

 
Obr. 16: Grafy návrhu solární soustavy pro přípravu TV pro rodinný dům a pro bytový dům [1] 
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F.1.1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET SOLÁRNÍHO KOLEKTORU: 
 

Počet bytů počet osob žijících v 1 bytu 

2 3 

8 2 

16 4 

Celkem: 26 86 osob 

Tab. 6: Počet bytů a osob v BD 
 
 

Měrná denní potřeba teplé vody v obytných domech [3] 

Standard 60 °C  45 °C  Tepelná energie 

Nízký 
10 až 20 
l/os.den 

15 až 30 
l/os.den 

0,6 až 1,2 kWh/os.den 

Střední 
20 až 40 
l/os.den 

30 až 60 
l/os.den 

1,2 až 2,4 kWh/os.den 

Vysoký 
40 až 80 
l/os.den 

60 až 120 
l/os.den 

2,4 až 4,8 kWh/os.den 

Tab. 7: Měrná denní potřeba teplé vody v obytných domech 

Volím výpočtovou hodnotu „střední standart“: 30 l/os/den 
Počet osob: 86 
Potřeba TV: 86*30 = 2580 l / den 

 

Denní potřeba tepla pro ohřev TV: 

QTV,d denní potřeba vody pro ohřev TUV [kWh] 

ρ měrná hmotnost vody [~1000 kg/m3] 

c měrná tepelná kapacita vody [4,182 kJ/kgK] 

V2p celková potřeba TUV v periodě [2,580m3/per] 

t2 teplota ohřáté vody [~55 °C] 

t1 teplota studené vody[~10 °C] 

 

z koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody [3] 
Pro běžné stavby uvažujeme hodnotou 50 až 100% podle provedení rozvodu a doby cirkulace. 

  

rozvody v nových stavbách z = max. 0.5 

okrskové rozvody z = max. 1.0 

rozvody ve starších stavbách z = 2 až 4 (vychází se z provedených měření) 
 

 
Volím koeficient energetických ztrát systému z=0,8  
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Denní potřeba tepla pro ohřev TV: 
Výpočet potřeby teplé vody a potřebného tepelného příkonu pro její ohřev je proveden             
dle normy ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody [8]. 
 

QTV,d = (1+z) * 
3600

)( 122 ttVc p −∗∗∗ρ
 

QTV,d = (1+0,8) * 
3600

)1055(58,2 4,1821000 −∗∗∗
= 242,765 kWh 

 
Stanovení tepelného výkonu ohřevu: 
QTV  = QTV,d  / τ  
QTV = 242,765 / 24 = 10,12 kW 
τ …perioda, kdy je voda ohřívána, tj. 24 hodin denně (hod). 
 
 
Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 

QTV,r = QTV,d  * d + 0,8 * QTV,d * 
svz

svl

t55

t55

−

−
* (N-d) 

QTV,r = 242,765 * 219 + 0,8 * 242,765 * 
555

1555

−

−
* (365 - 219) = 75 849, 5 kWh/rok  

QTV,r  = 273,06 GJ/rok 
 
d …počet dnů otopného období v roce (Ostrava, tem = 12°C) 
0,8 …součinitel zohledňující snížení potřeby TV v létě 
tsvl …teplota studené vody v létě (15°C) 
tsvz …teplota studené vody v zimě (5 až 10°C) 
N …počet pracovních dní soustavy v roce (350 – 365) 
 
Volím solární kolektor Regulus KPG1 ALC: 
Plochý lyrový kolektor 117x215x8,3 cm, plocha apertury - 2,39 m2, hliníkový plášť, solární 
sklo, lyrový absorbér z měděných trubek s laserově přivařeným hliníkovým plechem s vysoce 
selektivním povrchem Eta Plus, přip.4x Cu 22 mm, objem kapaliny 1,7 l. Konstrukce rámu 
umožňuje instalaci ve svislé i vodorovné poloze [5]. 
 
Orientace kolektorů na jih – azimut plochy γ = 0° 
sklon kolektoru β = 50° 
a1= 3,48 W/m2*K  …koef.ztráty tepla 
a2= 0,0161 W/m2*K 
ηo= 0,759   … kde jsou: η0, a1 a a2 konstanty křivky účinnosti solárního kolektoru 
Ak = 2,392 m2  ... Ak plocha apertury solárního kolektoru, v m2 
HT, den, teor, červenec= 7,26… tab. hodnota teoretické denní dávky celkového slunečního ozáření 
HT, den, dif= 1,713 …tabulková hodnota teoretické denní dávky difúzního slunečního ozáření 
z= 4,4 …město … průměrný měsíční součinitel pro oblasti s rozdílnou čistotou ovzduší 
GT,m= 464  … tab. hodnota střední denní ozáření pro z=4, ve W/m2 
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Tr= 0,52  …tabulková hodnota poměrné doby slunečního svitu 
tes= 20,7 °C  … střední venkovní teplota v době slunečního svitu, ve °C (dle.tab.) 
tm= 40 °C   … střední denní teplota teplonosné kapaliny v solárním kolektoru 
p= 0,05 = 5%  ... hodnota srážky z tepelných zisků solárních kolektorů vlivem tepelných 
ztrát   solární soustavy (rozvody, solární zásobník)- Příprava teplé vody, od 50 do 200 m2 
 
 
Bilance 1 m2 kolektoru pro měsíc červenec: 
 
Skutečná denní dávka slunečního ozáření HT,den [kWh/(m2×den)] na obecnou plochu         
se stanoví ze vztahu: 
HT, den, červenec= Tr * HT, den, teor + (1-Tr) * HT, den, dif  
HT, den, červenec= 0,52*7,26+(1-0,52)*1,713 = 4,59744  kWh/m2*den 
 
 
Účinnost solárního kolektoru: 
 

2

m,T
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m,T
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10k G

tt
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a 









 −
−








 −
−η=η  
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k 464
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 −
−=η  

61422,0k =η  

 
 
Denní teoretické zisky solárních kolektorů: 
 
qk,den,červenec = 0,9 * ηk * HT,den,červenec * (1- p) 
qk,den,červenec = 0,9 * 0,61422 * 4,59744 * (1-0,05) = 2,4144 kWh/m2/den 
 
 
Plocha solárních kolektorů: 
 
Ak,červenec = QTV,d / qk,den,červenec 

Ak,červenec = 242,765/ 2,4144  = 100,55 m2 
 
 
Počet solárních kolektorů: 
 
POČET = Ak,červenec / plocha kolektoru 
POČET = 100,55 / 2,392 = 42,04  návrh 42 ks  
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Typ solárního zásobníků zvolíme přibližně stejně velký jako je denní potřeba TV. 
 

Vybraný typ:  Regulus  RB2C 2500 
 
zásobníkový ohřívač s 2 topnými hady, smaltovaný, s možností instalovat el. topné těleso,          
a s možností dalšího el. topného tělesa nebo žebrovaného výměníku tepla do příruby bočního 
kontrolního otvoru, pr. 1400 mm, výška 2680 mm zásobník je dodáván s tvrzenou snímatelnou 
polyuretanovou izolací tloušťky 100 mm s bílým koženkovým povrchem. 
 
 
ZÁVĚR: 
Navrženo bylo 42 ks solárních kolektorů Regulus KPG1 ALC a solární zásobník Regulus RB2C 
2500. Solární kolektory budou umístěny na ploché střeše ve sklonu 50°. Zásobník bude umístěn 
v 1.NP v technické místnosti. 
 
 
F1.2 STANOVENÍ ROČNÍCH ZISKŮ SOLÁRNÍ SOUSTAVY 
 
Teoretický měsíční využitelný tepelný zisk ze solárních kolektorů: 
  
Qk,u  = 0,9 *ηk * n * HT,den * Ak * (1- p)  [kWh/měs] 
 
Kde: 
ηk  …je střední denní (měsíční) účinnost solárního kolektoru 
HT,den  …skutečná denní dávka slunečního ozáření, v kWh/(m2×den) 
Ak …plocha apertury solárních kolektorů, v m2 
n  …počet dní v měsíci; 
p  …0,05 - hodnota srážky z tepelných zisků solárních kolektorů vlivem tepelných ztrát 

solární soustavy (rozvody, solární zásobník). 
 
 

Měs: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
HT,teo 3,62 4,87 6,27 6,95 7,30 7,36 7,26 7,00 6,35 5,18 3,91 3,17 

HT,dif 0,45 0,64 0,97 1,34 1,62 1,75 1,71 1,49 1,15 0,79 0,52 0,39 
GT,m 430 498 535 511 479 458 464 492 511 494 438 399 
Tr 0,18 0,27 0,40 0,44 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,37 0,19 0,17 

tes 1,6 2,4 6,0 10,7 15,9 18,9 20,7 20,8 18,0 12,7 7,2 3,3 
HT,měs 1,02 1,78 3,09 3,81 4,46 4,61 4,60 4,47 3,85 2,41 1,16 0,86 

ηk 0,45 0,49 0,54 0,56 0,58 0,60 0,61 0,62 0,61 0,57 0,50 0,44 
n 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Tab. 8: Tabulka vstupních hodnot pro výpočet 
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Výsledný teoretický měsíční využitelný tepelný zisk ze solárních kolektorů: 
(před odečtením ztrát energie, ke kterým dochází v rozvodech solární soustavy a solárním 
zásobníku) 
 

měsíc [kWh/měs] 
Leden 1218,8 
Únor 2128,6 
Březen 4428,8 
Duben 5491,8 
Květen 6940,4 
Červen 7118,9 
Červenec 7523,2 
Srpen 7416,5 
Září 6054,4 
Říjen 3645,7 
Listopad 1496,1 
Prosinec 1008,8 

  
Celkem:     54 472 kWh/rok = 196,1 GJ 
 
 
VYHODNOCENÍ: 
 
Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 75 849, 5 kWh/rok 
Roční zisk solární soustavy: 54 472 kWh/rok 
 
 
Ztráty solární soustavy: 
Zásobník:  2 500 l  ztráty: 2,1 Wh/l.d 
Rozvody: 72,2 m  ztráty: 149,2 Wh/m.d 
Zásobník:  2 500 * 365 * 2,1 =  1 916,25 kWh/rok 
Rozvody: 72,2 * 365 * 149,2 = 3 931,87 kWh/rok 
Celkem:    5 848,15 kWh/rok = 21,05 GJ/rok 
 
 
Roční zisk solární soustavy po odečtu ztrát: 54 472 – 5 848,15 = 48 623,85 kWh/rok 
 
 
Závěr č. 1: Dle ročních zisků solární soustava pokrývá 64 % průměrné roční potřeby tepla      
pro ohřev TV. Není to však reálná hodnota. Takovýto výpočet nezohledňuje pokles (nárůst) 
potřeby tepla v průběhu roku. Pro výpočet bilance solární soustavy nelze využít hodnot 
vypočtených normou ČSN 06 0320 určené pro návrh zařízení pro přípravu teplé vody. 
 



Diplomová práce 
  

  

73 
 

F.1.3 ODHAD REÁLNÉHO VYUŽITÍ SOLÁRNÍ SOUSTAVY: 
 
Kromě zjištění reálných hodnot potřeby teplé vody v průběhu roku je nutno uvažovat také 
reálnou obsazenost budovy a roční profil potřeby tepla daného bytového domu. Bytové domy se 
vyznačují specifickým poklesem spotřeby teplé vody v letním období. Tento pokles běžně 
dosahuje až 25% a je dán především těmito vlivy: 
 

- školních prázdnin a dovolených uživatelů (změna 4 %) 

- vyšších teplot studené vody v letním období oproti průměru (změna +/- 5 K, tedy o cca 

14 %) 

- různého chování uživatelů v různých obdobích (v letním období převažuje osvěžující 

sprchování, v zimním období spíše horká lázeň) [2] 
 
Pro náš bytový dům budeme uvažovat letní pokles cca 20% spolu se zachováním celkové roční 
potřeby tepla pro ohřev teplé vody. 
 
Na grafu níže můžeme pozorovat (modrou) křivku průměrné měsíční potřeby tepla (dle výpočtu 
podle normy ČSN 06 0320), (červenou) křivku odhadu reálné potřeby teplé vody a (zelenou) 
křivku znázorňující výnosy solárních kolektorů v jednotlivých měsících. 
 

 
Obr. 17: Graf potřeby tepla a výnosu solární soustavy [kWh/měs] v jednotlivých měsících. 
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Využité zisky solární soustavy Qss,u [kWh/měs]: 
 
Qss,u = min (Qk,u ; QTV, real) 
 

 Využitelný výkon 
[kWh/měs] 

Pokrytí potřeby TV solární soustavou 
[%] 

Leden 1219 18 
Únor 2129 32 
Březen 4429 65 
Duben 5492 83 
Květen 6260 100 
Červen 5450 100 
Červenec 5057 100 
Srpen 5658 100 
Září 5995 100 
Říjen 3646 55 
Listopad 1496 22 
Prosinec 1009 15 

Tab. 9: Pokrytí potřeby TV solární soustavou 
 
 
Využitelný roční výkon solárních kolektorů: 47 840 kWh/rok = 172,22 GJ 
Nevyužitelný roční výkon solárních kolektorů  
(letní přebytky): 54 472 – 47 840 = 6 632 kWh/rok 
 
Odečet ztrát solárního systému: 47 840 – 5 848,15 = 41 992 kWh/rok = 151 GJ 
 
Měrné roční využité tepelné zisky qss,u v kWh/(m2.rok): 
 

qss,u = 
k

12

1
u,ss

A

Q∑
 = 

5,100

41992
 = 417,8 kWh/m2.rok 

 
Závěr č. 2: Solární kolektory reálně pokryjí cca 55% roční potřeby tepla pro ohřev TV, což je 
přibližně o 10% méně než pokud počítáme s průměrnými výsledky výpočtu dle normy ČSN 06 
0320. Využitelný výkon vztahující se na metr plochy solárního kolektoru se pohybuje okolo 
417,8 kWh/m2.rok.  
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F.1.4 VÝPOČET EXPANZNÍ NÁDOBY PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVU 
(dle normy ČSN EN 12 828 [13]) 
 
 Vodní objem: 

D x t [mm] Délka potrubí [m] Průměr [m] Plocha[m2] Objem[l] 
35 x 1,5 180 0,032 0,000804 144,7 

 

Potrubí:    144,7 l 
S.kolektroy: 42ks x 1,7 l    71,4 l 
Objem kapaliny dolního výměníku:   21,5 l 
     ----------- 
     237,6 l 
 

Změna objemu vlivem teploty: 

∆V = V10 * β  
∆V = 237,6 * 0,1 = 23,8 l 
β = 0,1 (propylenglykol při ∆t = 120 – 10 = 110 K ) 

Reverzní objem: 

VR = 0,5% * Vs (min. však 3 l) 
VR = 0,5% * 237,6 = 1,188  3 l  

Výpočet tlaků: 

P1 = hH2O + 20 kPa (+101 kPa) 
P1 = 15*10 + 20 + 101 = 271 kPa 
hH2O = výška soustavy * 10 

P3 = poj.armatura – 15% (+101 kPa) 
P3 = 600 – 15% + 101 = 611 kPa 

 
Výpočet objemu expanzní nádoby: 

Vexp = (VR+ ∆V) * P3/(P3-P1) 
Vexp = (3+23,8) * 611 / (611-271) = 48,16 l 
 
Volím expanzní nádobu Regulus – R8 060 (60 l, 10 bar, pro solární systémy, LEGS                
(na nohách)) 

 
Obr. 18: Expanzní nádoba R8 060 [5] 



Diplomová práce 
  

  

76 
 

F.1.5 VÝPOČET POJISTNÉHO VENTILU PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVU 
(dle normy ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení [9]) 
 
Pojistný výkon zdroje tepla Qp:    10,12 kW 
Otevírací přetlak pojistného ventilu pot:   600 kPa 
 

Minimální průřez sedla pojistného ventilu: 

 

So,min = 
otw

p

p.

Q.2

α
   …pro vodu 

So,min = 
600.444,0

12,10.2
 = 1,86 mm2 

 
 

So,min = 
K.

Q

w

p

α
    … pro páru 

So,min = 
1,2.444,0

12,10
 = 10,85 mm2 … Konstanta K [kW.mm-2] je závislá na stavu syté vodní             

páry – pro pot = 600 kPa  K = 2,1 
 
 
 

Návrh skutečného průřezu pojistného ventilu: 

 

So = 113 mm2 (1/2“ x 3/4“) > So,min = 10,85 mm2 
 
 

Průměr sedla pojistného ventilu: 

 

do= mm12
113.4S.4 o =
π

=
π

 

 
Vnitřní průměr pojistného potrubí: 

 

dv= mm91,1112,106,010Qp6,010 =⋅+=⋅+    

dp= mm45,1912,104,115Qp4,115 =⋅+=⋅+   22x1 

 
Volím pojistný ventil Regulus 6 bar SOL 1/2“ x 3/4“, 6 bar, do 140°C, pro solární systémy. 
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F.1.6 VÝPOČET OBĚHOVÉHO ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ SOUSTAVU: 
 
Dle doporučení výrobce je průtok:  120 l/h 
Průřez: 0,032 m 
Rychlost proudění: 0,04 m/s  
Délka potrubí: 180 m 
Ztráta v kolektorech: 200 Pa = 0,2 kPa, počet kolektorů – 42 ks 
Tlaková ztráta potrubí: 29,4 Pa/m 
 
Ztráta v kolektorech:  0,2 * 42       = 8,40 kPa 
Ztráta potrubí: 180 * 29,4 = 5 292 Pa = 5,292 kPa * 2 (zohlednění Z) = 10,58 kPa 
Zásobník:         = 10,0 kPa  
Celková tlaková ztráta:        = 28,98 kPa 
 

Minimální dopravní výška čerpadla:  H = 
g

pc∆
 = 

807,9

98,28
 = 2,96 m 

Dopravní množství:    Q = 115 kg/h 
 
Volím čerpadlo: WILO-Stratos PICO 30/1-4 (Qmax = 2,5 m3/hod, Hmax = 4 m) 
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F.2 NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ – VODA 
 
V rámci revitalizace bytového domu byl navržen nový zdroj vytápění a ohřevu teplé vody 
využívající obnovitelnou energii. Jedná se o tepelné čerpadlo země-voda. 
Zdrojem energie pro tepelné čerpadlo země-voda je geotermální energie uložená v horninách. 
Teplo je předáváno ze země pomocí proudící nemrznoucí kapaliny o nízké teplotě varu,        
která sbírá teplo v hloubce vrtu a díky kompresoru, jenž zajišťuje jeho požadovanou vysokou 
teplotu, je dál předáváno do vody. Tepelné čerpadlo je velmi šetrný zdroj energie vzhledem 
k životnímu prostředí. Návrhu tepelného čerpadla země-voda s hloubkovými vrty předcházelo 
shrnutí těchto poznatků: 
 
Tepelné čerpadlo ZEMĚ-VODA s hloubkovými vrty: 
 
+ Vyšší výkon, COP     - Drahá cena vrtů 
 Životnost       Nutnost zvláštní dokumentace 
 Vrty zabírají méně místa než plošný kolektor 
 
Tepelné čerpadlo ZEMĚ-VODA s plošným kolektorem: 
 
+ Vyšší výkon, COP     - Nedostatečný prostor pro  
 Životnost       umístění plošného kolektoru 
  
  
Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA: 
 
+ Levnější      - Nedostatečný venkovní  

Snadná instalace      prostor pro umístění kaskády 
     čerpadel 

      Hlučnost  
 
 
Vybráno bylo tepelné čerpadlo ZEMĚ-VODA 
 
Vstupní údaje: 
Nízkoteplotní otopná soustava (do 55°C) 
Potřebný výkon na vytápění objektu = 85,56 kW  
Potřebný výkon na ohřev teplé vody = 10,12 kW 
 

Předpokládané geologické poměry: 

- 0-30 m: písčitojílovité hlíny - měrný tepelný výkon q1 = 20 W/m 
- 30-150 m: prachovce, jílovce, pískovce - měrný tepelný výkon q2 = 80 W/m 
 
Výpočet výkonu 1 hlubinného vrtu: 
(s odečtem prvních 6-ti metrů – malý energetický přínos) 
Q = h * q [W] 
Q0-30 = (30-6) * 20 = 480 W 
Q30-120 = 90 * 80 = 7 200 W 
 

h ...uvažovaná hloubka jednoho vrtu je 120 m. 
 Výkon jednoho vrtu 480 + 7 200 = 7 680 W = 7,68 kW 
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Volba TČ: 
 
Celkový potřebný výkon TČ = 85,56 (ztráty objektu) + 10,12 (ohřev TV) = 95,68 kW 
 

Wčerpadla = 95,68 * 70% = 66,98  kW.   
 
VOLÍM TČ FIRMY NIBE AP-BW30-69  -  výkon 68,5 kW (0/35°C) / COP 3,6  

 64,6 kW (0/50°C) / COP 2,90 
 

 
Předpokládaný počet vrtů: 
 
Při potřebě výkonu 95,68 kW  95,68/7,68 (výkon jednoho vrtu) = 13 vrtů 
Celkový výkon vrtů: 13 * 7,68 = 99,84 kW 
 
 
Potřebná dokumentace: 
 
Před realizací je nutný hydrogeologický průzkum, nebo hydrogeologický posudek, územní 
rozhodnutí, stavební povolení a projekt vrtu vypracovaný báňským projektantem. Hloubkové 
vrty nejsou vodním dílem, avšak je nutný souhlas vodoprávního úřadu, který může žadateli 
uložit, aby předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí. Vrty nejsou hornickými stavbami, 
ale poněvadž jsou hlubší jak 30m jsou stavbami prováděnými hornickým způsobem – prováděcí 
firma musí mít oprávnění od báňského úřadu k provádění těchto prací a hlásí mu 8dní předem 
zahájení prací a ukončení prací. Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí je povinností zadavatele oznámit záměr provádění vrtů pro tepelné čerpadlo písemně    
a s náležitostmi uvedenými v tomto zákoně Krajskému úřadu. Ten v rámci zjišťovacího řízení 
rozhodne, zda tento záměr není třeba podrobit procesu EIA. 
 
 
Akumulační zásobník: 
 
V systému je zapojen zásobník TV Regulus R2BC 2500 s objemem 2 500l. S tloušťkou tepelné 
izolace 75 mm. (popř. zásobník RBC 2500 pokud nebudou instalovány solární kolektory) 
 
 
Bivalentní zdroj: 
 
Potřebný výkon na vytápění objektu = 85,56 kW  
Potřebný výkon na ohřev teplé vody = 10,12 kW 
Výkon tepelného čerpadla = 64,6 kW 
 
Maximální potřebný výkon zdroje tepla: 85,56 + 10,12 = 95,68 kW 
 
Minimální výkon doplňkového zdroje: 95,68 – 55,60 = 40,08 kW  
 
Volím: závěsný elektrokotel Dakon DALINE PTE 45 o výkonu 45 kW. 
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Provozní režim TČ: 
 
PARALELNĚ BIVALENTNÍ PROVOZ 
Tepelné čerpadlo pracuje i pod teplotou bivalence 
 
 

 
Obr. 19: Graf tepelné ztráty a výkonu tepelného čerpadla (topná křivka TČ) 

 
 
Schéma zapojení tepelného čerpadla a schéma zapojení tepelného čerpadla v kombinaci se 
solárními kolektory je součástí příloh: 
 
D.1.4.b).01 Situační výkres zakreslení vrtů pro TČ 
D.1.4.b).02  Schéma zapojení nových zdrojů tepla      
D.1.4.b).03 Schéma zapojení nových zdrojů tepla 2 
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F.3 ROČNÍ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 
(dle normy ČSN 38 3350 [10]) 
 

Počet denostupňů: 

 
D = (tis - tes) * d 
D = (20 – 3,6) * 219 = 3 591,6 K.den 
 

Opravný součinitel ε: 

 

ro

dti

.

e.e.e

ηη
=ε  

1*96,0

1*9,0*85,0
=ε  = 0,7969  

 
Roční potřeba tepla pro vytápění: 

 

Qvyt,r = 
eis

c

t*t

D**Q*24 ε
 

Qvyt,r = 
)15(20

6,3591*7969,0* 85560*24

−−
 = 167 921 290,4 Wh/rok = 604,52 GJ 

 
Qc … ČSN EN 12 831 – Stanovení tepelného výkonu pro vytápění [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diplomová práce 
  

  

82 
 

 
 

 
 
 

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Část G – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
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G.1 PŘEHLED SPOTŘEB A ÚSPOR: 
 
Součástí diplomové práce je ekonomické zhodnocení – porovnání investičních a provozních 
nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. Toto zhodnocení (viz tab. 8 níže) popisuje množství 
úspor energií a následně jejich vyčíslení v [Kč/rok] pro různé varianty: 
 

1. stávající stav (tzn. stávající zateplení a stávající zdroj tepla – CZT)  
2. stav po novém zateplení objektu v kombinaci se stávajícím zdrojem tepla – CZT         

(pro vyčíslení samotného přínosu nového zateplení objektu)  
3. zateplení objektu a instalace nového zdroje tepla – tepelného čerpadla 
4. přínos instalace solárních kolektoru po zateplení objektu a současné instalaci tepelného 
čerpadla. 

 
Var.: Zdroj tepla 

(resp. zdroj 
úspor): 

Spotřeba 
energie** 

[kWh/rok] 

Cena 
energie 

[Kč/kWh] 

Provozní 
náklady 
(údržba, 
servis) 

[Kč/rok] 

Úspora el.  
za tarif 
D56d* 

[Kč/rok] 

Úspora/rok 
celkem 

[Kč/rok] 

 
 

1 

Centralizované 
zásobování 
teplem (CZT) 
(účinnost 98 %) 
- stávající stav 

 
315 361 

 
1,8936,- 

 
526 Kč/GJ 

 
- 

 
0,- 

 
0,- 

Náklady: 
597 168,- 

Kč/rok 

 
 

2 

 
Zateplení BD 
- bez nových 
zdrojů tepla 

 
261 290 

 
1,8936,- 

 
526 Kč/GJ 

 
- 

 
0,- 

 
102 389,- 
Náklady: 
494 779,- 

Kč/rok 

 
 

3 

 
Tepelné 
čerpadlo 

(COP Ø 3,5) 

 
(255 486) 

 
72 996 

 
2,35887,- 

+ 
738 Kč/měs 

 
12 000,- 

 
3 285,- 

 
407 409,- 
Náklady:  
189 759,- 

Kč/rok 
4 Solární 

kolektory 
 

- 41 992 
 

0,67396,- 
 

2 000,- 
 
- 

 
26 301,- 

Tab.10: Přehled spotřeb a úspor na vytápění a ohřev teplé vody 
 

*dle ceníku ČEZ – eTARIF (4,264 Kč/kWh), odpovídající průměrné spotřebě 1 850 kWh/rok/byt 
 (výpočet viz dále), ceník platný k datu 22. 11. 2014. 
**spotřeba energie na vytápění a ohřev TV 
- spotřeba (úspora) solárních kolektorů a tepelného čerpadla jsou uvažovány po zateplení objektu 
- cena energie pro výpočet úspor solárních kolektorů je počítána jako cena, za kterou dané 
množství energie vyrobí TČ, ceny vč. DPH 
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Úspora elektrické energie při tarifu D56d: 
proudová hodnota jističe před elektroměrem: nad 3x20 A do 3x25 A včetně 
Průměrná spotřeba: 1850 kWh/byt/rok 
 
ČEZ – eTARIF – D- tepelné čerpadlo D56d: 

Stálé měsíční platby: 363,00 + 12,10 = 375,10 Kč 
Cena VT = 2,67789 Kč/kWh 
Cena NT = 2,35887 Kč/kWh 
95% VT: 1757,5 * 2,35887 = 4 145,71 
5%   NT: 92,5 * 2,67789  = 247,71      
    = 4393,42 + 12 x 375,10 = 8 894,62 Kč/rok/byt 
 

ČEZ – eTARIF – D-standard D02d: 

Stálé měsíční platby: 82,28 + 12,10 = 94,38 Kč  
Cena VT = 4, 264 Kč/kWh 
100% VT = 1850 * 4,264 = 7888,4 + 12 x 94,38 = 9020,96 Kč/rok/byt 
 
Rozdíl: 9 020,96 – 8 894,62 = 126,34 Kč/byt/rok …úspora při tarifu D56d. 
 
 

G.2. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIC: 
Na základě vypočtených úspor za rok, lze provést zhodnocení výnosnosti investice do zateplení  
a nových zdrojů tepla. Tento výnos investice je kalkulován z následujícího vzorce: 

 
Výnos investice[Kč/rok] = (životnost x roční úspory – pořizovací a provozní náklady) / životnost  
 
Výnos investice [Kč/rok/byt] = výnos investice [Kč/rok]   /  počet bytů 

  
Investice: Pořizovací náklady 

[Kč] 
(vč. DPH) 

Ø Životnost 
[roky] 

Výnos 
investice 
[Kč/rok] 

Výnos 
investice 

[Kč/rok/byt] 

Návratnost 
[roky] 

Solární kolektory 1 013 605  28* - 9899,- - 381,- 38,5 
Tepelné čerpadlo 2 144 083   80** 380 608,- 14 639,- 5,3 
Zateplení objektu 3 366 325        50 35 062,- 1 349,- 32,9 

Tab. 11: Ekonomické zhodnocení investic 
 

*výměna kapaliny aj. náklady jsou rozpočítány v provozních nákladech 
**výměna kapaliny, kompresoru aj. náklady jsou rozpočítány v provozních nákladech 
 
Závěr: Investorovi bude navrženo, aby ustoupil ze svého záměru instalace solárních kolektorů, 

neboť vzhledem k souběžné instalaci tepelného čerpadla bude investice do solárních 
kolektorů nenávratná (ztrátová). Tepelné čerpadlo je schopno svým výkonem plně pokrýt 
potřebu energie pro ohřev teplé vody. 
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ZÁVĚR: 
 
Předmětem zadání diplomové práce byla stavebně energetická přestavba stávajícího bytového 
domu včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby zahrnující řešení 
bezbariérového přístupu do domu a jednotlivých bytů. Dále zadání ukládá v oblasti tepelné 
techniky a techniky prostředí staveb stanovení tepelně technických požadavků na konstrukce      
a budovu, stanovení ukazatelů energetické náročnosti budovy pro stávající a nově navržený stav 
a návrh zařízení pro vytápění stavby s využitím obnovitelné energie. Následuje ekonomické 
zhodnocení a posouzení denního osvětlení vybraného bytu. Dále je diplomová práce doplněna    
o posouzení neprůzvučnosti mezi bytové příčky. 
Diplomová práce posoudila a vyhodnotila tři stavy: původní stav domu, současný stávající stav  
a návrh nové revitalizace. Součástí této revitalizace byl návrh a vyhodnocení nových zdrojů tepla 
s využitím obnovitelné energie. Bylo navrženo tepelné čerpadlo země – voda s hlubinnými vrty 
v kombinaci se solárními kolektory.  
Po vyhodnocení této kombinace z hlediska technického a ekonomického byly učiněny tyto 
závěry: tepelné čerpadlo v kombinaci se solárními kolektory v uvažovaném paralelním 
(odděleném) zapojení nejsou ekonomicky návratnou investicí, jelikož oba systémy mají přebytek 
výkonu ve stejném období a zapříčiňují zhoršení návratnosti investic do obou zdrojů tepla. 
Samotný výkon tepelného čerpadla je dostatečný pro pokrytí potřeby energie pro ohřev TV, 
proto bylo navrženo zapojení do systému pouze tepelného čerpadla. 
Dále bylo provedeno řešení pro bezbariérové užívání stavby, které umožní bezbariérový přístup 
do domu i jednotlivých bytů zahrnující i instalaci bezbariérového výtahu. 
Mezi další posouzení, jimiž se zabývala tato diplomová práce, bylo posouzení denního osvětlení 
místností vybraného bytu a posouzení vážené stavební neprůzvučnosti mezi bytové příčky. 
Vybraný byt (resp. konstrukce) na tyto požadavky vyhoví. 
Součástí je i položkový rozpočet a celkové ekonomické zhodnoceni. 
V oblasti tepelné techniky řešila tato práce stanovení tepelně technických požadavků na stavební 
konstrukce a budovu a stanovuje ukazatele energetické náročnosti budov pro stávající a nově 
navržený stav. Výsledkem jsou zpracované průkazy energetické náročnosti budov (PENB)      
pro stávající a nově navržený stav. Vyhodnoceny z hlediska tepelné techniky jsou i vybrané 
detaily konstrukcí a ukázky termovizního měření. 
Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. 
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