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Seznam použitého značení 

 

TČ – tepelné čerpadlo země - voda 

TI – technická infrastruktura 

DI – dopravní infrastruktura 

tl. - tlouška 

λ – součinitel tepelné vodivosti izolace     [W/Mk] 

KZS – kontaktní zateplovací systém 

U – součinitel prostupu tepla       [W/m2K] 

R  - tepelný odpor         [m2K/W] 

kci – konstrukce 

TI – tepelná izolace 

rš. – rozvinutá šířka 

VZT – vzduchotechnika 

RD – rodinný dvojdům 

NP – nadzemní podlaží 

PP  - podzemní podlaží 

TUV – teplá užitková voda 

NN – nízké napětí 

KZS – kontaktní zateplovací systém 

ČSH – čistá současná hodnota 

NPV – metoda čisté návratnosti 

p.č – parcelní číslo 

ČSN – česká tecnická norma 

EPS – Expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

KV – konstrukční výška       [mm] 

V-objem         [l] 
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ÚVOD 

Poměr ceny za spotřebovanou energii s příjmem spotřebitelů energie se neustále 

zvyšuje. Neustále se zvyšující ceny energií pobízí stavebníky, aby snižovali energetickou 

náročnost budov. Tato skutečnost jednoznačně ovlivňuje vývoj ve stavebnictví. Dnes se klade 

mnohem větší důraz na jednotlivá opatření zaručující nízkou energetickou náročnost než v 

minulosti. Je důležité si uvědomit, že běžná opatření jsou sice ekonomicky výhodná, ale 

nejsou dostatečně jasnozřivá. Základní životnost běžné stavby je přibližně 100 let. Po celou 

tuto dobu by měla stavba svými parametry alespoň částečně výše uvedené problematice 

vyhovovat.  

I při modernizaci stávajících objektů je nutno tyto aspekty brát v potaz. Vhodně 

zvolené stavební úpravy nemají jen prodlužovat životnost a zkrášlovat modernizovanou 

stavbu, mají také snižovat energetickou náročnost, odstraňovat tepelné mosty a zlepšovat 

vnitřní tepelnou pohodu. 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně energetickou modernizací stávajícího 

rodinného dvojdomu č.p. 77 a 78 ve Vrších do pasivního standardu. Práce obsahuje 

dokumentaci pro provádění stavby, která řeší především zateplení obvodového pláště budovy, 

výměnu otvorových výplní, mechanické větrání s rekuperací, změnu otopné soustavy a zdroje 

tepla. Dále práce posuzuje kritické detaily z hlediska možné kondenzace. Zbývající část se 

věnuje energetickému vyhodnocení a ekonomickému porovnání s běžnou modernizací. Pro 

zlepšení výhodnosti projektu bude do diplomové práce zapracována podpora z programu 

Nová zelená úsporám. Navržené stavební úpravy budou zvoleny tak, aby bylo možno získat 

podporu nejvyšší.  

Jelikož chtěl autor diplomové práce respektovat stupně projektové dokumentace, které 

obvykle předchází dokumentaci pro provádění stavby, zapracoval do průvodní a souhrnné 

technické zprávy smyšlenou modelovou situaci týkající se hlavně získaných oprávnění 

realizovat stavbu. 

Cílem diplomové práce je vyprojektovat realizační dokumentaci dle zásad pro 

vypracování a zároveň posoudit její vhodnost provedení. Tato práce má také být investorovi 

vodítkem pro vytvoření nejlepší možné varianty modernizace v daném místě a čase. 

 



 

 

13 

1  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 Identifikační údaje 

 

a) Údaje o stavbě 

 

 Název stavby: Stavebně energetická modernizace stávajícího rodinného 

domu do pasivního standardu 

 Místo stavby:  Vrchy č.p. 77 a 78, 742 45 Fulnek, katastrální území Vrchy, 

parc. č. st. 170, st. 171, 564/2 a 564/1 

 

Foto. 1-1 Západní pohled stávající stavby   

b) Údaje o stavebníkovi 

 

 Stavebník:    Ing. Aleš Adamus, Vrchy 77, 742 45 Fulnek 

     tel: 773 882 909 

     e-mail: ales.adamus@seznam.cz 
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     Antonín Adamus, Vrchy 78, 742 45 Fulnek 

     tel: 721 288 354 

     e-mail: adamus.antonin@seznam.cz 

  

c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

 Hlavní projektant:  Ing. Aleš Adamus, Vrchy 77, 742 45 Fulnek 

     tel: 773 882 909 

     e-mail: ales.adamus@seznam.cz 

1.2 Seznam vstupních podkladů   

 

a) Základní informace 

Jedná se o zateplení obvodového pláště, změnu zdroje tepla a změnu otopné soustavy 

stávajícího rodinného dvojdomu č.p. 77 a 78 v obci Vrchy. Jde o změnu stavby – stavební 

úpravy, které nepodléhají stavebnímu řízení. Pouze umístění tepelných čerpadel země – voda  

(dále jen “TČ“) si vyžádalo rozhodnutí o umístění stavby ze dne 2.5.2014 pod č.j.: 

MěÚF/13687/2014, které nabylo právní moci dne 20.5.2014 (obec Vrchy nemá platný územní 

plán). Prováděcí dokumentace (dle přílohy č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů [5]) je zpracovaná pro realizaci výše uvedené stavby a 

zpřesňuje dokumentaci předepsanou dle směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o 

poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám [19] (dle přílohy č.5 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), jehož 

dotačního programu stavba využívá. Sdělení stavebního úřadu Fulnek ze dne 18.6.2014 pod 

č.j.: MěÚF/19567/2014 stavbu: „Stavebně energetická modernizace stávajícího rodinného 

domu do pasivního standardu“ schválilo. 

 

a) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci 

Podklady pro zpracování projektové dokumentace byly: fotodokumentace stávajícího 

objektu, část původní dokumentace z roku 1977, dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby  

a výše uvedená projektová dokumentace zpracovaná pro program Nová zelená úsporám.  
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Pozemek je zpřístupněn veřejnou účelovou komunikací na pozemku parcelní číslo 

560/3 v k.ú. Vrchy a dále přes veřejnou místní komunikaci na pozemku parc. č. 561/1 v k.ú. 

Vrchy. 

 

b) Další podklady 

Dalším podkladem byl výřez katastrální mapy v měřítku 1:500.  

1.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Objekt rodinného dvojdomu č.p. 77 a 78, dle dochovaného původního vymezení 

zastavěného území z roku 1966, se nachází v zastavěném území obce Vrchy. Předmětem 

projektu je zpracování výkresů stávajícího stavu objektu a jeho následné úpravy, spočívající 

ve výměně stávajících okenních otvorů a vstupních dveří do objektu, v dodatečném zateplení 

obálky (zóny) budovy (obvodový plášť, plochá střecha  a strop nad nevytápěným suterénem 

1.PP)., výměny stávajícího zdroje tepla, stávající otopné soustavy a mechanického větrání 

s rekuperací vzduchu. Tím se dosáhne zlepšení tepelně technických vlastností objektu a 

maximální možné dotace z programu Nová zelená úsporám. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek není zahrnut v žádné ochranné zóně. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Realizací stavby se nezasáhne do úpravy odtokových poměrů. Odtokové poměry tedy 

zůstanou stávající. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Obec Vrchy nemá zpracovaný územní plán. Vymezené je pouze zastavěné území 

z roku 1966. Předmětná stavba se nachází v zastavěném území obce Vrchy. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavební úpravy podle ust. § 79 odst.6 stavebního zákona [1] nevyžadují rozhodnutí o 

umístění stavby ani územní souhlas. Pouze umístění tepelného čerpadla země – voda (dále jen 

„TČ“) si vyžádalo rozhodnutí o umístění stavby. Stavba TČ (vrt) bude umístěna dle 

rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích parc. č. 564/2 a 564/1 v k.ú Vrchy, které jsou ve 

vlastnictví stavebníků. 

 

f) Údaje o dodržení požadavků na využití území  

Protože zde stavba stojí již 37 let, nepožaduje se její umístění ani vymezení na ploše. 

Stavebními úpravami nedojde ke změně vlivu stavby na využití území, nedojde ke změnám 

v napojení na technickou infrastrukturu (dále jen „TI“) nebo dopravní infrastrukturu (dále jen 

„DI“) ani ke změnám v odstupových vzdálenostech. TČ je umístěno v souladu s vyhláškou č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Na stavbu TČ bylo vydáno kladné koordinované stanovisko Městského úřadu Odry, 

odboru životního prostředí, ze dne 18.10.2013 pod č.j.: MěÚO/21672/2013, a stanovisko 

Městského úřadu Odry, stavebního úřadu, úřadu územního plánování ze dne 15.10.2013 pod 

č.j.: MěÚO/21582/2013. Pro zbývající část stavby bylo vydáno kladné závazné stanovisko 

Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, ze dne 12.11.2013 

pod zn.: 2500/13/S-1143/80.103/Sle 

 Kladné stanoviska dotčených orgánu nemají v sobě žádné podmínky. Stavba je tedy 

v souladu se stanovisky dotčených orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Netýká se 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Netýká se 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Parcelní číslo: 564/2 

Obec: Vrchy [569747]  

Katastrální území: Vrchy [786535]  

Číslo LV: 27 

Výměra [m2]: 504 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 

Parcelní číslo: 564/1 

Obec: Vrchy [569747]  

Katastrální území: Vrchy [786535]  

Číslo LV: 157 

Výměra [m2]: 504 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

 

Parcelní číslo: st. 170 

Obec: Vrchy [569747]  

Katastrální území: Vrchy [786535]  

Číslo LV: 27 

Výměra [m2]: 146 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 



 

 

 

Parcelní číslo: st. 171 

Obec: Vrchy [569747]

Katastrální území: Vrchy [786535]

Číslo LV: 157 

Výměra [m2]: 146 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KMD 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované map

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvo

Foto. 1-2 výřez katastrální mapy 

1.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokon

18 

Vrchy [569747]  

Vrchy [786535]  

Parcela katastru nemovitostí 

Graficky nebo v digitalizované mapě 

ná plocha a nádvoří 

výřez katastrální mapy v měřítku 1:400 + ortofoto snímek

ěna dokončené stavby 

 

ítku 1:400 + ortofoto snímek 
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TČ – nová stavba, zbývající část je změnou dokončené stavby. Stavebními úpravami 

podle § 79 odst.6 stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní 

souhlas. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba určena k trvalému bydlení. 2 dvougenerační provozně nepropojené objekty, 

celkem o 4 bytových jednotkách. Pro užívání celkem 16 osob (4x4). 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Jedna se o rodinný dvojdům nevyžadující povinnost splnit kritéria vyhlášky 

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

staveb (§2 vyhlášky). Stavba splňuje kritéria vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů [7]. 

Stavba splňuje požadavky dotčených orgánu. Viz. Bod A.1.g 

 

f) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Netýká se 

 

g) Navrhované kapacity stavby 

Stávající: 

 Zastavěná plocha: 254,04 m2 
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 Obestavěný prostor: 2271,78 m3 

 užitná plocha: 621,08  m2 

 počet funkčních jednotek: 4 bytové jednotky/16 uživatelů 

 

h) Základní bilance stavby 

Stávající, kromě třídy energetické náročnosti. Stavba je v energetické třídě F (velmi 

nehospodárná) o měrné spotřebě celkové dodané energie 405 [kWh/m2.rok]. Po všech 

stavebních úpravách se stavba bude nacházet v energetické třídě B (velmi úsporná) o měrné 

spotřebě celkové dodané energie 159 [kWh/m2.rok]. Původně byla stavba vytápěna dvěma 

kotly na tuhá paliva (energonositelem bylo černé uhlí), nyní TČ, které pokrývají celkovou 

ztrátu na vytápěné zóny objektu a rekuperační jednotky s elektrickými ohřívači pokrývají 

ztrátu nutnou výměnou vzduchu a můžou také sloužit jako bivalentní zdroj při extremně 

studeném období (teplota venkovního vzduchu pod -15 stupňů). Množství emisí při vytápění 

bude téměř nulové.  

 

i) Základní předpoklady stavby  

Zahájení stavby: 5/2015 

Zahájení stavby: 8/2014 

 

j) orientační náklady stavby  

1 300 000,- Kč  

1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Netýká se 
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2  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Rodinný dvojdům se nachází na pozemcích parc. č. st. 170 a st. 171 v katastrálním 

území Vrchy. Vrty tepelných čerpadel se nacházejí na pozemcích parc č. 564/2 a 564/1 

v katastrálním území Vrchy, které tvoří zahrady k rodinnému dvojdomu. Všechny pozemky, 

dle dochovaného původního vymezení zastavěného území z roku 1966, se nacházejí 

v zastavěném území obce Vrchy. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden stavebně technický průzkum objektu před zahájením projekčních prací. 

Byla zhotovena fotodokumentace stávajícího stavu. 

Geologický průzkum – zájmová lokalita patří do oblasti oderských vrchů – oderská 

část Moravské brány. Fluviální písčitohlinité a štěrkovité sedimenty údolí Odry (kvartér, 

holocén, stratigrafický index Qh5
3. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

netýká se 

 

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

netýká se 

 

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

poměry v území 

netýká se 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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Před zahájením stavebním prací na vrtech TČ je třeba vykácet 2 ovocné stromy, které 

se nacházejí cca 0,5 m od budoucího umístění vrtů. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

netýká se 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

stávající – beze změn 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolené, související investice 

Stavba bude realizovaná z vlastních zdrojů a zdroji z  programu Nová zelená úsporám. 

Po vyřízení všech potřebných dokumentů se začne s realizací stavby. Předpoklad je květen 

2015. 

2.2 Celkový popis stavby 

Jedná se o stávající dvoupodlažní, podsklepený (pouze pod verandami nepodsklepený) 

rodinný dvojdům o obdélníkovém půdorysném rozměru max 27,6 x 10,2 m a zastavěné ploše 

254,02 m2, zastřešený plochou pultovou střechou o výšce hřebene max. 8,4 m nad úrovní 

upraveného terénu.  

Stávající objekt dvougeneračního rodinného dvojdomu obsahuje celkem 4 bytové 

jednotky. Hlavní vchody jsou 2, ze západní strany směrem od příjezdové účelové 

komunikace. Pro každou dvougenerační část zvlášť. Jedná se tedy o 2 provozně nepropojené 

objekty. V 1.NP se nacházejí 2 byty 3+1. Dispozice je stejná. 2. byt je pouze zrcadlově 

otočený.  V 2.NP se nacházejí dva byty 4+1. Dispozice obou bytů je rovněž stejná a 2. byt je 

zrcadlově otočený. Suterény jsou pro každou dvougenerační část společné. Jsou tedy 2 pro 4 

bytové jednotky. 

Plánovaná změna stavby zahrnuje  výměnu stávajících okenních otvorů, vstupních 

dveří do objektu a balkonových dveří, dodatečné zateplení obálky (zóny) budovy 

(obvodového pláště, ploché střechy  a stropu nad nevytápěným suterénem 1.PP)., výměnu 
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stávajícího zdroje tepla, stávající otopné soustavy a instalaci mechanického větrání 

s rekuperací vzduchu. Tím se dosáhne zlepšení tepelně technických vlastností objektu do 

pasivního standardu a maximální možné dotace z programu Nová zelená úsporám. 

2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba určena k trvalému bydlení. 2 dvougenerační provozně nepropojené objekty, 

celkem o 4 bytových jednotkách. 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

j) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z hlediska urbanistického se nic nemění. Objekt je stávající. 

 

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

Změnou stavby nedojde ke změně dispozice bytových jednotek. Pouze v souvislosti se 

změnou způsobu vytápění a větrání dojde ke změně využití několika místností. Místnost S06 

ze skladu paliva na sklad potravin a místnosti 106 a 208 ze spíže na technickou místnost. 

Plánovanou změnou dojde ke změně vzhledu stavby. Původní dřevěná dvojitá okna 

natřena bílou barvou budou vyměněna za plastová s izolačním trojsklem v barvě imitace 

dřeva – ořechu. Vstupní dřevěné dveře budou vyměněny za plastová v barvě imitace dřeva – 

ořechu. Z hlediska morální životnosti dojde ke změně zábradlí na balkónech a terase. Původní 

ocelové zábradlí se skleněnou výplní bude vyměněno za nové ocelové zábradlí s dřevěným 

laťováním v barvě ořechu. Sokl bude proveden z marmolitu v hnědé barvě.  Nově bude 

provedeno zateplení obvodových konstrukcí objektu, na kterém bude nanesena probarvená 

silikonová omítka ve světle oranžové a tmavě oranžové barvě dle architektonických pohledů. 

Bude vyměněno stávající oplechování. Atika a parapety budou provedeny z titanzinku. 
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Obr. 2-1 Západní architektonický pohled 

2.2.3 Celkové provozní řešení 

Provozní řešení se mění pouze v souvislosti se změnou způsobu vytápění a větrání. 

Původní kotle na tuhá paliva s otopnými tělesy poskytovaly pouze nekomfortní přerušované 

vytápění. Nově nainstalované TČ s podlahovým vytápěním a ekvitermní regulací zaručují 

neustále navolenou teplotu vzduchu vnitřního prostředí. Nově navržené nucené větrání 

zaručuje nutnou výměnu vzduchu při optimálním proudění vzduchu. V provozu 

vzduchotechnický jednotky nesmí být otevírána okna. 

Provozní řešení z hlediska nového způsobu vytápění a větrání bude poskytovat 

optimální tepelnou pohodu uživatelů. 

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nepodléhá posouzení z hlediska bezbariérového 

užívání stavby. 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o změnu stavby - stavební úpravy, které nemění bezpečnost při užívání 

stavby. 
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2.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

a) stavební řešení: 

Viz technická zpráva. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Viz technická zpráva. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré nové stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Při 

navrhovaných stavebních úpravách, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, 

stavba nevyžaduje zpracování statického posudku. 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení: 

Stávající, kromě změny způsobu vytápění, větrání a přípravy teplé užitkové vody (dále 

jen „TUV“) 

Hlavním zdrojem tepla budou 2 TČ STIEBEL ELTRON WPF 5 E o výkonu 5,92 

[kW] se dvěma vrty. Pro každé tepelné čerpadlo bude umístěn jeden vrt. TČ bude pokrývat 

celkovou tepelnou ztrátu RD a zajišťovat přípravu TUV. Nedílnou součástí budou 2 

akumulační nádrže SBP 100 o objemu 100 l sloužící na ukládání přebytečné tepelní energie. 

Dále bude stavba obsahovat 2 stacionární zásobníky SBB 301 WP SOL o objemu 300 l na 

TUV. Stávající otopná tělesa budou nahrazena nízkoteplotním podlahovým topením. [11] 

Nucená větrání budou zajišťovat vzduchotechnické jednotky DUPLEX 250 Easy. Pro 

každý byt bude jeden systém nuceného větrání vzduchu. Rekuperační jednotky a elektrické 

ohřevy o maximálním výkonu 0,7[kW] jsou navrženy pro pokrytí ztrát větráním. [20] 

O přípravu TUV ve slunečních dnech se budou starat 2 solární systémy s celkem 6 

kolektory KPG 1 s aktivní plochou jednoho kolektoru 2,309 m2 [18]. Solární systémy budou 

sloužit jako bivalentní zdroj tepelné energie pro ohřev TUV.  
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Viz technická zpráva. 

2.2.8 Požárně bezpečností řešení objektu 

Netýká se – stávající. 

2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavebními úpravami RD dojde ke snížení energetické náročnosti objektu. Byly 

zpracovány dva průkazy energetické náročnosti budovy. Pro stávající stav a pro nově 

navržený. Další informace v bodě 1.4.h). 

2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Netýká se. 

2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Netýká se. 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavebními úpravami nedojde ke změnám napojení na technickou infrastrukturu. 

Stávající objekt je napojen na veřejné sít elektro NN a obecní vodovod. Splaškové vody jsou 

odváděny do bezodtokové jímky určené k vyvážení na pozemku stavebníka. Dešťové vody 

z RD jsou odváděny dešťovou kanalizací do příkopu podél místní komunikace. 

2.4 Dopravní řešení 

Pozemky stavby jsou zpřístupněny veřejnou účelovou komunikací na pozemku 

parcelní číslo 560/3 v k.ú. Vrchy a dále přes veřejnou místní komunikaci na pozemku parc. č. 

561/1 v k.ú. Vrchy. 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Pouze umístění vrtu TČ si vyžádá vykácení 2 ovocných stromů. Terén okolo stavby 

bude po skončení terénních úprav souvisejících s vybudováním okapového chodníku, 

umístěním vrtů a potrubí vedoucí k TČ uveden do původního stavu.  
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2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje 

žádnou výrobu, takže nebudou vznikat žádné splodiny, které by ohrožovaly ovzduší. Dle 

kladného koordinovaného stanovisko Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, ze 

dne 18.10.2013 pod č.j.: MěÚO/21672/2013, stavba nevyžaduje stanovisko ke zjišťovacímu 

řízení. 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude po provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo 

nebezpečná. 

2.8 Zásady organizace výstavby 

Netýká se. 
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3  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Architektonicko – stavební řešení 

 

a) Účel objektu 

Stavba č.p. 77 a 78 určena k trvalému bydlení. 2 dvougenerační provozně nepropojené 

objekty, celkem o 4 bytových jednotkách. Pro užívání celkem 16 osob. 

 

b) Dispoziční a provozní řešení 

Jedná se o stávající dvoupodlažní, podsklepený (pouze pod verandami nepodsklepený) 

rodinný dvojdům o obdélníkovém půdorysném rozměru max 27,6 x 10,2 m a zastavěné ploše 

254,02 m2, zastřešený plochou pultovou střechou o výšce hřebene max. 8,4 m nad úrovní 

upraveného terénu.  

Stávající objekt dvougeneračního rodinného dvojdomu obsahuje celkem 4 bytové 

jednotky. Hlavní vstupy do prostoru verand v úrovni +-0,000 jsou 2, ze západní strany přes 

vyrovnávací schodiště. Pro každou dvougenerační část zvlášť. Jedná se tedy o 2 provozně 

nepropojené objekty. Provozně nepropojené objekty mají stejnou dispozici, jsou pouze 

zrcadlově otočeny. Z verandy jsou dveře do schodišťového prostoru, ze kterého je přístupný 

byt v 1.NP i v 2.NP. Za vstupními dveřmi do bytu v 1.NP je chodba. V chodbě směrem na 

východní stranu je zvlášť přístupna koupelna, WC a spíž. Směrem na jižní stranu (u zrcadlově 

otočeného bytu na severní) je vstup do obývacího pokoje a směrem na západní stranu kuchyň. 

Rozsáhlá ložnice, která se nachází na západní straně, je přístupná z kuchyně a obývacího 

pokoje. Dětský pokoj je umístěn za kuchyní na severní resp. na jižní straně RD. Byt v 2.NP 

v úrovni + 2,900, za vstupními dveřmi obsahuje chodbu ve tvaru písmene „T“, ze které jsou 

přístupny místnosti – ložnice, dětský pokoj, WC, koupelna, spíž, kuchyň a jídelna. Pouze do 

obývacího pokoje je vstup přes jídelnu.  

Změnou stavby nedojde ke změně dispozice bytových jednotek. Pouze v souvislosti se 

změnou způsobu vytápění a větrání dojde ke změně využití několika místností. Místnost S06 

ze skladu paliva na technickou místnost, místnost S07 z kotelny na sklad potravin a místnosti 

106 a 208 ze spíže na technickou místnost. 
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Provozní řešení stavby zůstane po změně stavby stejné. Mění se pouze v souvislosti se 

změnou způsobu vytápění a větrání. Původní kotle na tuhá paliva s otopnými tělesy 

poskytovaly pouze nekomfortní přerušované vytápění. Nově nainstalované TČ s podlahovým 

vytápěním a ekvitermní regulací zaručují neustále navolenou teplotu vzduchu vnitřního 

prostředí. Nově navržené nucené větrání zaručuje nutnou výměnu vzduchu při optimálním 

proudění vzduchu. V provozu vzduchotechnický jednotky nesmí být otevírána okna. 

Provozní řešení z hlediska nového způsobu vytápění a větrání bude poskytovat 

optimální tepelnou pohodu uživatelů. 

 

c) Kapacity 

Stávající: 

Zastavěná plocha:   254,04 m2 

 Obestavěný prostor:   2271,78 m3 

 užitná plocha:   1.PP: 186,22 m2 

1NP: 213,1 m2 

2.NP: 221,76  m2 

 počet funkčních jednotek: 4 bytové jednotky/16 uživatelů 

Změněné: 

 maximální výška stavby od upraveného terénu:  +8,130 m  

 

3.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Stávající stav a návrh řešení: 

 

zemní práce: 

Zemní práce souvisejí s umístění vrtu TČ, potrubí TČ a okapového chodníky kolem 

celého obvodu stavby.  2 vrty TČ budou ve vzdálenosti 10 m [10] od RD a od sebe dle 

situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace. Viz k návrhu vrtů v technické 
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zprávě k části vytápění. Kolem obvodu budovy ve vzdálenosti 400 mm bude vytvořen 

okapový chodník. Odkop zeminy bude až do hloubky úrovně základové spáry. Následně 

budou položeny drenážní trouby PVC DN 80 kolem obvodu stavby, které budou odvádět 

přebytečnou vodu do dešťové kanalizace na pozemku stavebníka. Na obnažený obvod RD 

bude přiložena svislé pojistné hydroizolace - nopové fólie s výškou nopů 6 mm. Výkop bude 

následně zasypán drceným kamenivem. Ve vzdálenosti 400 mm bude do betonového lože 

položen prefabrikovaný betonový obrubník výšky 200 mm, který bude přesahovat nad úrovní 

upraveného terénu cca 40-50 mm.  Zbývajících 300 mm výšky bude zasypán tříděným 

kačírkem. 

Terén okolo stavby bude po skončení terénních úprav souvisejících s vybudováním 

okapového chodníku, umístěním vrtů a potrubí vedoucí k TČ uveden do původního stavu. 

základy:  

Stavba stojí na betonových základových pásech. Severní veranda RD nerovnoměrně 

sedala. Dle sdělení stavebníka praskliny již nadále nepostupují a tak neuvažuje o radikální 

úpravě.  

svislé konstrukce: 

Stavba je postavena z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Obvodové 

nosné stěny v tloušťce 450 mm, vnitřní nosné 300 mm. Nenosné příčky jsou v tloušťce 150 

mm a 100 mm. Na některých místech v suterénu (převážně ze severozápadní strany objektu) 

je zdivo vlhké.  

Zateplení obvodového pláště budovy:  

Tepelnou izolací šedý polystyrén pod označením BASF EPS 70 NEO se součinitelem 

tepelné vodivosti λ =0,033 W/mK v tl. 200 mm. Zateplení fasády bude přetaženo cca o 500 

mm pod úroveň +-0,000. Před montáží KZS nutno provést odtrhovou zkoušku a na základě 

této zkoušky udělat kotevní plán a navrhnout délku hmoždinek s kovovým nebo plastovým 

trnem. Musí odpovídat předpisu. Stanovení oblasti nároží pro zjištění šířky okrajové oblasti 

platí ČSN 7300 35 [2]. Šířka okrajové oblasti vyplývá z vnějších rozměrů budovy, přičemž 

rozhodují užší strany objektu. Šířka okrajové oblasti je 1/8 šířky užší strany objektu, nejméně 

však 1m a nejvíce 2m. Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, dále zbavený všech 

nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné částí fasády musí být odstraněny. 

Následně je třeba provést penetrační nátěr, tento se provede zásadně zednickou štětkou. 
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Penetrační nátěr je třeba ke spojení mezi podkladní a lepící vrstvou. Následuje montáž 

zakládacích soklových lišt, tyto osadíme kolem obvodu domu, všude, kde budeme lepit 

izolant. Pro lepení fasádního izolantu použít lepicí tmel pro systémy KZS. Tmel se nanese na 

zadní stranu desky izolantu na rámeček po celém obvodu izolantu + min. 3 terče do plochy 

izolantu. Desky se ukotví talířovými hmoždinkami s kovovým, popř. plastovým trnem. 

Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačních desek na lepící tmel. Minimum jsou 4 kusy výše 

uvedených hmoždinek na m2. Počet hmoždinek se upřesní po provedené odtahové zkoušce. 

Hmoždinky svou funkcí zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. K tomuto by jinak 

mohlo dojít vlivem sání větru, či teplotnímu vlivu a následné deformace. Následně se 

přebrousí celé plochy do roviny tak, aby vznikly rovné souvislé plochy. Plochu tmelíme krycí 

štěrkovou hmotou. Stěrku provádíme v tl. 3 mm. Tato štěrková vrstva zajistí spolupůsobení 

vrstvy izolantu, výztužnou tkaninou a povrchovou úpravou nové fasády. Výztužná tkanina 

"perlínka" se vtlačí do krycí štěrkové hmoty. Perlinka musí být z obou stran krytá štěrkovou 

hmotou, tedy musí být vně štěrkové hmoty, celkově ponořená. Vzájemně jsou jednotlivé 

vrstvy výztužné tkaniny překládány. Při napojování jednotlivých pruhů perlinky musíme 

dodržovat překrytí minimálně 100 mm. Na zvláště namáhavých místech fasády provádíme 

dvojnásobné překrytí, jedná se o místa, kde předpokládáme větší ohrožení tlaky z vnější 

strany fasády. Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy, stěrky, naneseme penetrační vrstvu, 

podklad pro silikonovou omítku. Teprve poté provedeme osazení nových klempířských 

prvků, jako jsou parapety, oplechování a další takovéto komponenty. Provede se osazení 

odvětracích mřížek do fasády, tam kde jsou pro ně vstupy a byly zachovány. Následně 

zatmelíme prostory spár kolem oken a to doporučenými akrylátovými tmely. Konečným 

krokem je povrchová úprava probarvenou silikátovou omítkou. Omítka tvoří finální okrasnou 

vrstvu.  

sokl 

Stávající RD nemá sokl. Se změnou stavby dojde k úpravě soklové části objektu - bude 

proveden marmolit v hnědé barvě. 
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       Foto. 3-1fotografie stávajícího soklu             Foto. 3-2 Navrhnutý sokl z marmolitu 

vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce 1. NP jsou železobetonové panely o šířce 60 cm. Stropní 

konstrukce 2. NP z dřevěných trámu s rákosovým podhledem. Na spodní straně stropu 1.NP 

bude provedena tepelná izolace z šedého polystyrénu pod označením BASF EPS 70 NEO se 

součinitelem tepelné vodivosti λ =0,033 W/mK v tl. 100 mm. Tepelná izolace bude z důvodu 

tepelných mostů vytažena i na vnitřní obvodové konstrukci po okno v suterénu tedy 100mm. 

střešní konstrukce: 

Stávající střecha je dvouplášťová odvětrávaná. Nově navržená střecha bude 

jednoplášťová. Budou odstraněny dřevěné prvky, tvárnice a heraklit.Z důvodu provedení 

jednoplášťové zateplené ploché střechy na vnější stranu  stropní konstrukce,  dojde ke snížení 

atiky o 270 mm. Koruna atiky se z vnitřní a z horní strany dále zatepli deskami XPS tl. 50 

mm - horní plocha atiky se vyspáduje směrem do plochy střechy. Zároveň je horní plocha 

atiky vykonzolována přes původní úroveň fasády tak, aby překryla vnější kontaktní 

zateplovací systém. Na stávající stropní konstrukci se uloží vyspárovaná vrstva pod úhlem 3° 

z EPS 70 NEO v průměrné tl. 250 mm. Dále se uloží další vrstva zateplovacího systému 

střechy EPS 70 NEO v tl. 150 mm. Na okraji střechy se po cca 1,0 m rozmísti a ukotvi k 

podkladu, kolmo k okapové hraně, dřevěné hranoly 80/100 mm dl. 500mm (na ně se ukotvi 

nové žlabové háky). Tato první vrstva se přeloží na vazbu plošně nalepením 

kompletizovaných dílců z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného 

polystyrenu určeného pro použití ve střeše - druhé vrstva v tl. 150 mm.  
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krytina: 

Stávající dvouvrstvým hydroizolačním pásům končí dle vizuální prohlídky a stáří 

technická životnost. Po zateplení střechy bude provedena pokládka nových dvouvrstvým 

hydroizolačních pásů Glastek 40 special mineral. 

klempířské konstrukce: 

Stávající klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinku a natřeny hnědou 

antikorozní barvou. Klempířské konstrukce budou téměř všechny vyměněny. 

Venkovní parapety - nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě - budou instalovány 

z ocelového plechu s polyesterovou vrchní úpravou v rš. 330mm ve spádu min. 5,5%. 

Parapety budou celoplošně lepeny na přestěrkovaný polystyrén předepsaným lepidlem a 

mechanicky ukotveny. Parapety budou na bocích přizvednuty - klempířské zapravení 

parapetních desek Vzdálenost odkapávací hrany oplechování parapetu bude 30 mm (platí pro 

výšku do 20 m- vyhovuje). Při montáži plechů se bude postupovat dle ČSN 733610 

Klempířské práce stavební a pokyny výrobce plechu. 

 Krycí plechy na atikách plochých střech budou demontovány a osadí se nové, širší, 

aby zakryly i nový zateplovací plášť. Všechny klempířské prvky budou provedeny z 

titanzinku tl. 0,7 mm. Rovněž lemování kolem zdí u plochých střech bude demontováno a po 

provedení zateplení bude namontován nový lemovací plech, který bude navazovat na novou 

hydroizolaci ploché střechy.  

Okapy budou vyměněny za nové z titanzinku (kromě poloviny části z východní strany, 

kde již je žlab v titanzinku proveden). Svody budou vyměněny a provedeny v plastu. V místě 

styku s upraveným terénem zůstane kameninový přechod. 

Všechny kovové prvky na fasádě budou ošetřeny novým nátěrem (např. prvky VZT, 

elektroskříň, nové ocelové zábradlí aj.) 

vnitřní omítky: 

Stávající vnitřní vápenocementové hladké omítky jsou v dobrém stavebně – 

technickém stavu, kromě omítek v suterénu, kde je vlhké zdivo. Všechny poškozené omítky 

budou odstraněny a opatřeny novými voděodolnějšími omítkami cementovými. 
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komín: 

Stávající 2 cihelné komíny o rozměrech 900 x 450 mm se dvěma průduchy o 

rozměrech 150x 300 a 150  x 150 mm mají zvětralé komínové hlavy. Plášť komínových těles 

bude s největší pravděpodobností také poškozen. Při velkém vzniku spalin si obyvatelé RD 

stěžuji na znatelný zápach signalizující počáteční průnik spalin přes plášť komínových těles. 

Změnou zdroje tepla k vytápění nebude komín již využit k odvádění spalin, odstraní se 

komínové hlavy. Větší průduch bude využit k novým stoupačkám vytápění a menší průduch 

pro vedení potrubí od solárních panelů umístěných na ploché střeše objektu. 

schodiště: 

Stávající dvouramenné schodnicové železobetonové schodiště s vnější teracovou 

úpravou je v dobrém stavebně – technickém stavu. Schodiště překonává z 1.PP do 1.NP 

výškový rozdíl 2600 mm a z 1.NP do 2.NP 2900 mm. Se změnou stavby nedojde ke 

stavebním úpravám schodiště, pouze k udržovacím pracím schodišťového ocelového zábradlí 

s výplní z dřevěných desek, a to novým ochranným nátěrem.  

dveře: 

Venkovní dřevěné dveře (vstupní, balkónové a na terasu) jsou z tepelného hlediska 

nevyhovující. Všechny budou vyměněny za plastová v hnědé barvě – imitace dřeva U= 1,1 

W/m2K. Dřevěná vrata do garáže (do nevytápěného prostoru) jsou ponechány původní. Bude 

proveden pouze nový nátěr. 

Vnitřní dveře budou ponechány původní.  

okna: 

Původní dřevěná dvojitá okna natřena bílou barvou jsou z tepelného hlediska 

nevyhovující (U= 2,4 W/m2K). Všechny budou vyměněna za plastová s izolačním trojsklem 

v barvě imitace dřeva – ořechu (U= 0,85 W/m2K). 

Vlastní rám oken bude osazen do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva objektu a 

bude dokonale vypěněn kolem rámu, aby se přerušil tepelný most mezi rámem a zdivem. 

Okenní otvory nutno před výrobou přeměřit přímo na stavbě. 
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Obr. 3-1 Navrhnuté okno SULKO Profi Line (realizace bude v hnědé barvě) [21] 

Úprava ETICS kolem oken  

 Vnitřní styk rámu s ostěním a nadpražím bude zalepen parotěsnou páskou, špaleta 

bude zednicky zapravena, bude nalepen polystyren potřebné síly k dorovnání špalet. Na 

polystyren tl. 30 mm v ostění bude provedena vyztužená stěrka, začísťovací lišta okenní s 

těsnící páskou, rohová lišta s tkaninou a štuková omítka. Ostění budou opatřena interiérovým 

nátěrem. Zvenku bude tepelný izolant-šedý polystyren - doražen na rám a nalepen na stávající 

zdivo. Poté bude osazena začísťovací lišta s těsnicí páskou, která bude nalepena na rám okna. 

Těsnicí páska je součástí začišťovací APU lišty. V místě montáže parapetních plechů bude 

součástí ETICS parapetní lišta. 

Při výměně okenních výplní se zároveň vymění vnitřní i venkovní parapety. Vnitřní 

parapety - plastové s bočními plastovými krytkami v mírném spádu od okna. Šířka parapetů je 

rozdílná, podle umístění v budově. Nutno zaměřit až po montáži oken. Pod vnitřní parapety 

bude proveden srovnávací potěr z potěrového betonu v tl. dle rovinatosti podkladu 

(předpoklad cca 30 mm). Před prováděním potěru podklad nutno napenetrovat. Styk parapetní 

lišta se špaletou bude zatmelen akrylátovým přetíratelným tmelem. Při výměně oken je nutno 

počítat s vyspravením vnitřních vápenocementových hladkých omítek a malováním.  

podlahy: 

Jednotlivé stávající nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v půdorysech výkresů 

stávajícího stavu. Skladby pak v řezu – stávající stav. Se související instalací podlahového 

topení budou všechny podlahy (kde se podlahové topení bude umisťovat) nově provedeny. 

Z důvodu kročejové neprůzvučnosti je do podlah navržena tepelná izolace Rockwool 
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Steprock ND v tloušťce 25 mm. Nášlapná vrstva u podlah, kde jsou parkety, bude vyměněna 

za PVC dle výběru stavebníka.  Nášlapná vrstva u podlah, kde je keramická dlažba, bude 

použita keramická dlažba nová. Tepelný odpor vrstev konstrukce mezi otopnou plochou a 

interiérem je R=0,02 [m2K/W] u PVC resp. R=0,075 [m2K/W] u keramické dlažby. 

název vrstvy 
tloušťka vrstvy 

[mm] 

PVC - plovoucí podlaha 10 

Anhydrit + podlahové topení 65 

fólie 0 

zvuková izolace Rockwool 25 

celkem  100 

Tab. 3-1 Skladba nové podlahy s podlahovým vytápěním 

elektroinstalace: 

Stávající vnitřní elektroinstalace je v suterénu a v 1. NP provedena z mědi., 2.NP 

podlaží je provedeno z hliníku. Vnitřní elektroinstalace se změnou stavby nebude měnit. 

Všechny dráty vedené po vnějším líci zdiva se při zateplovacích pracích ukryjí do 

chrániček pod KZS. Před zateplením se sejmou všechna svítidla nad vstupy do objektu a po 

provedení prací se namontují zpět. 

bleskosvod: 

Svistě svody hromosvodů se demontují ze stávajících držáků a svorek, poškozené 

svody se vymění. Musí se osadit nové upevňovací konzoly délky min 300 mm. Po zateplení 

fasády se namontuji svody zpět, nově se osadí kontrolní svorky, ochranné úhelníky, provede 

se proměření odporu hromosvodů. V případě nevyhovujících parametrů je nutné posílit 

uzemněním (např. zemnícími tyčemi) a po ukončení prací bude doložena revizní zpráva 

k hromosvodu. 

rozvod vody: 

Vnitřní rozvod vody je proveden z oceli. Pouze část, která se týká napojení na nově 

instalovaný zásobník TUV bude nově provedena z plastových trubek PPR. 

kanalizace: 

Stávající vnitřní kanalizace je provedena z plastu. Změnou stavby nedojde k zásahu do 

vnitřní kanalizace. Není předmětem projektové dokuemtnace. 
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4  TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVY TEPLÉ 

UŽITKOVÉ VODY 

4.1 Úvod 

Předložená projektová dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby a 

řeší návrh na zřízení podlahového vytápění pro stávající rodinný dvojdům č.p. 77 a 78 v obci 

Vrchy, parc č. st. 170, st. 171, 564/2 a 564/1 v katastrálním území Vrchy. Součástí projektové 

dokumentace je výpočtová část z programu ZRÁTY 2011 (příloha č. 3 diplomové práce), jež 

obsahuje výpočet tepelných ztrát objektu, potřeby tepla na vytápění a průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 A STN 730540. 

4.2 Tepelná bilance objektu 

 Nadmořská výška v místě objektu 478,5 m 

 Zimní výpočtová teplota   te=-15°C 

 Průměrná teplota v otopném období  tm=3,8°C  

 Počet otopných dnů 239  

 Celková ztráta objektu  8,69 kW  

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

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

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

  1/ 102   Schodiště     18.0      12.9     22.0        343    3.9%   10.39 
  1/ 103   Chodba        18.0       8.9     20.0       -114   -1.3%   -3.47 
  1/ 104   Koupelna      24.0       4.5      8.3        385    4.4%    9.88 
  1/ 105   WC            20.0       2.5      4.7        142    1.6%    4.05 
  1/ 106  N - Spíž       15.0       2.5      4.7       -276   -3.2%   -9.21 
  1/ 107   Obývací pok   20.0      24.9     53.0        637    7.3%   18.20 
  1/ 108   Dětský poko   20.0      17.9     35.0        323    3.7%    9.24 
  1/ 109   Kuchyně       20.0      19.3     43.0        322    3.7%    9.20 
  1/ 110   Ložnice       20.0      22.8     50.0        518    6.0%   14.81 
           
  2/ 202   Schodiště     18.0      12.0     22.0        489    5.6%   14.81 
  2/ 203   Chodba        18.0      11.4     26.0       -202   -2.3%   -6.13 
  2/ 204   Koupelna      24.0       7.8     15.0        600    6.9%   15.38 
  2/ 205   WC            20.0       1.4      3.1        -90   -1.0%   -2.56 
  2/ 206   Kuchyně       20.0       8.2     17.0        102    1.2%    2.91 
  2/ 207   Jídelna       20.0      17.5     38.0        232    2.7%    6.63 
  2/ 208   Spíž          15.0       1.6      3.4        -74   -0.9%   -2.47 
  2/ 209   Ložnice       20.0      18.4     36.0        359    4.1%   10.26 
  2/ 210   Dětský poko   20.0      14.8     33.0        316    3.6%    9.02 
  2/ 211   Obývací pok   20.0      22.5     50.0        336    3.9%    9.60 
           
  
 Součet:      463.7     968.4      8694  100.0%    241.08 

                                Tab. 4-1Přehledná tabulka všech místností 
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4.3 Součinitele prostupu tepla 

Podkladem pro výpočty v programu ZRÁTY 2011 byly výpočty v softwaru TEPLO 

2011. V programu TEPLO 2011 se počítaly a následně vyhodnocovaly zateplené konstrukce, 

které tvoří obal posuzované zóny: střecha, strop nad nevytápěným prostorem a obvodová 

stěna. Dále byly použity hodnoty součinitele prostupu tepla u oken a dveří stanovené 

výrobcem. Všechny zjištěné a vypočtené hodnoty byly porovnány s hodnotami normovými. 

Hodnoty plánované změny stavby 

Název konstrukce 
Tloušťka 

konstrukce 
[m] 

Požadované 
hodnoty 

součinitele 
prostupu tepla Un 

[W/m2K] [2] 

Vypočítané 
(zjištěné) hodnoty 

součinitele 
prostupu tepla U 

[W/m2K] 

Vyhodnocení 
požadavku 

Střecha zateplená 0,85 0,24 0,078 Požadavek je splněn 

Obvodová stěna 0,64 0,3 0,166 Požadavek je splněn 

Zateplený strop 0,54 0,6 0,268 Požadavek je splněn 

Okna  - 1,5 0,850 Požadavek je splněn 

Dveře - 1,7 1,100 Požadavek je splněn 

Tab. 4-2 Vyhodnocení jednotlivých součinitelů prostupu tepla 

4.4 Zdroj tepla 

K pokrytí uvedené potřeby tepla budou instalovány 2 tepelné čerpadla země/voda 

WPF 5 E od STIEBEL ELTRON pro vnitřní instalaci o rozměrech 1319mm x 598mm x 

658mm (VxŠxH). Tepelný výkon čerpadla při B0/W35 je 5,92 kW s topným faktorem 4,46 

(dle EN 14511). Hmotnost tepelného čerpadla v provozu je 152kg. Tepelné čerpadlo obsahuje 

elektrický bivalentní zdroj o max. výkonu 8,8kW. Tepelné čerpadlo rovněž obsahuje oběhové 

čerpadlo pro sekundární okruh STRATOS PARA 25/1-7 s příkonem 70W. [11] 

TČ bude využívat geotermální energie pomoci vrtů. Odběr tepla bude proveden 2 vrty, 

jedním vrtem pro každé tepelné čerpadlo v hloubce 91,8 m. Vrty budou umístěny na 

pozemcích 564/2 a 564/1 v katastrálním území Vrchy. Od návrhu plošných kolektorů bylo 

nuceně ustoupeno, jelikož na ně nebyl dostatečný prostor. 

Tepelné čerpadlo musí být osazeno v místnosti s podlahou v rovinnosti +-3mm s 

vhodnou protihlukovou úpravou-pryžová protihluková rohož, se stěnami s finální omítkou a 

výmalbou se zhotoveným prostupem pro primární okruh zdroje. Odstupy TČ od stěn musí být 

min. 100mm za, 800mm před a 300mm vlevo a vpravo. 
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Tepelné čerpadlo bude dopojeno na závěsnou akumulační nádobu SBP 100 o objemu 

100l a rozměrech 955mm x 510mm x510mm (VxŠxH).  

Tepelné čerpadlo bude zajišťovat rovněž ohřev teplé vody ve stacionárním zásobníku 

na teplou vodu SBB 401 WP SOL o objemu 400l (viz kapitola 4.9 příprava teplé vody). bude 

voda ohřívaná pomoci solárních kolektorů umístěných na střeše objektu.    

Připojení primárního okruhu na tepelné čerpadlo je provedeno přes konektor přípojky 

zdroje tepla o průměru 28 mm a připojení na sekundární okruh je provedeno přes konektor 

přípojky topení průměru 22mm. 

 Primární okruh tepelného čerpadla bude napuštěn nemrznoucí směsí na bázi lihu v 

koncentraci 33 % obj. ethylenglykolu (R410) a 67 % obj. vody tak, aby byla namíchána na 

teplotu -20 °C dle pokynů výrobce tepelného čerpadla. Na straně primárního okruhu bude 

nainstalováno oběhové čerpadlo Stratos Para 25/1-8, jenž je doporučeno výrobcem. 

Zvolený teplotní spád soustavy je 35/27 °C. Při montáži je nutné dodržet montážní 

podmínky výrobce zařízení. 

                                

 

Obr. 4-1 Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPF 5 E [11] 

4.4.1 Návrh tepelného čerpadla a hloubky vrtu   

Tradiční zdroj tepla se volí o výkonu odpovídající tepelné ztrátě domu nebo vyšším. 

Protože by byla investice do výkonnějšího tepelného čerpadla velká, jeho výkon se volí nižší. 

Na pokrytí tepelné ztráty větráním je navrhnut elektrický ohřívač o výkonu 0,7 kW 

nainstalovaný v systému nuceného větrání.  
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Obr. 4-2 filozofie zapojení bivalentního zdroje [17] 

Výpočet návrhu tepelného čerpadla (pro jednu dvougenerační část rodinného dvojdomu): 

Potřeba tepla na vytápění: 8,69/2 = 4,345 kW 

potřeba tepla na přípravu TUV pro 2 byty/8 osob = 0,25 x 8 = 2 kW 

celkem = 6,345 kW 

Navržené tepelné čerpadlo WPF 5 E:  

výkon [kW] příkon [kW] topný faktor [-] 

5,92 1,33 4,46 

Pokrytí ztrát tepelným čerpadlem: 93,3 % 

Výpočet bodu bivalence je uveden v příloze č. 9 diplomové práce.  

 

Výpočet hloubky vrtu tepelného čerpadla: 

Podle informací původního stavebníka rodinného dvojdomu a z geologických 

průzkumů poblíž stavby bylo zjištěno, že daná oblast se nachází na normální hornině 

z pevného kamene a sedimentu nasyceného vodou. 
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Parametry zeminy: 50 W/m 

H = m8,91
50

4590
=

 

Dle výpočtu budou na pozemcích stavby provedeny 2 vrty o hloubce 91,8 m.  Po 

každé tepelné čerpadlo 1. Vrty nesmí být od sebe blíže než 10 m a od rodinného dvojdomu 

blíže jak 7 m. Umístění je navrženo ve výkrese č.11 koordinační situace – nový stav. 

4.5 Pojistné zařízení 

Na pojistný úsek bude instalován pojistný ventil, manometr a teploměr. Pojistný ventil 

pro primární okruh je navržen HONEYWELL SM 120 – 1/2 A. Výpočet pojistného ventilu je 

uveden v příloze č. 14.  

Dále budou do systému instalovány tlakové expanzní nádoby. Pro primární i 

sekundární okruh tepelného čerpadlo bude nainstalována expanzní nádoba MAG 25 o objemu 

25l (dle doporučení výrobce). Byl proveden kontrolní výpočet (VIZ příloha č. 15). Přetlak 

plynu bude v nádobě upraven dle montážních pravidel pro danou otopnou soustavu. 

Teplovodní zdroj tepla pro vytápění a otopná soustava, která je ze zdroje vytápěna, musí být 

zabezpečena dle ČSN 06 0830. 

Topný systém bude naplněn ručně pomocí hadice a napouštěcího ventilu. 

4.6 Hydraulické spojení 

Bude použito typového zapojení dle pokynů výrobce. K zachytávání hrubých nečistot 

bude před každé oběhové čerpadlo instalován závitový filtr s výměnnou vložkou. 

4.7 Regulace 

Řízení chodu bude realizováno inteligentním regulátorem MCM, jenž je součástí 

dodávky zdroje a dálkového regulátoru FE 7. 

4.8 Podlahové vytápění a rozvodné potrubí 

Vytápění objektu je navrženo podlahovým vytápěním. V koupelnách budou 

instalovány elektrické otopné žebříky pro doplnění tepelných ztrát o výkonu 300W s 

regulátorem teploty. Upevnění otopných žebříků bude provedeno pomoci upevňovacího 

příslušenství, které je součástí dodávky otopných žebříků. 
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Rozvodné potrubí sekundárního okruhu je provedeno z mědi. Pospojování potrubí 

bude pájením. Hlavní rozvodné potrubí k rozdělovačům podlahového vytápění je vedeno 

v komínovém průduchu 150 x 150 mm z kotelny do 1.NP místnosti č. 103 respektive do 2.NP 

místnosti č. 203. Veškeré rozvodné potrubí bude opatřeno tepelně izolačními trubicemi 

ROCKWOOL PIPO/PIPO ALS (λ=0,036W/m.K). Měděné potrubí dimenze 28x1,5 bude 

opatřeno izolaci v tloušťce 40mm a potrubí dimenze 22x1,0mm bude opatřeno izolaci 

tlouš|ťky 25mmo tloušťce 25mm. 

Pro každé patro bude sestava rozdělovače/sběrače schována ve vestavěné skříni pro 

podlahové vytápění. Sestava je opatřena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními s 

průtokoměry, konzolou, kulovými uzávěry se šroubením, průchozím kusem s automatickým 

odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem. Odvzdušnění 

soustavy bude zajištěno vyspádováním potrubí, a to tak, aby vzduch unikal do 

odvzdušňovacích ventilů na rozdělovačích/sběračích. Vypouštění soustavy je v nejnižších 

místech zajištěno vypouštěcími kulovými kohouty na potrubí. 

Podlahové vytápění je navrženo na teplotu přítokové vody 35°C. Je navržen systém 

podlahového vytápění ze systémových trubek ALPEX-THERM XS 16x2mm.  

Na podkladní tepelné izolace (dodávka stavby) bude instalováno systémová 

hydroizolační fólie SOLOTOP o rozměrech 1400x800mm. Systémová hydroizolační fólie 

SOLOTOP bude oddilatována od ostatních konstrukcí pomoci okrajového izolačního pásu 

10x160mm. Dilatační spáry jsou umístěné také v místech prahů a průchodů. Průchody 

systémových trubek přes dilatační spáry budou opatřeny ochrannou trubkou z HDPE o 

průměru 28mm a délky 300mm. 

Topná podlaha je tvořena anhydritovým potěrem tl. 65mm. Na systémové trubky bude 

uložená přídržná síť pro lité potěry. Jednotlivé topné smyčky jsou zaústěny do rozdělovačů a 

sběračů pro podlahové vytápění, které jsou plně vybaveny regulačními a uzavíracími 

armaturami. 

4.9 Podmínky uvedení do provozu 

Uvedení systému do provozu je možno provést při dodržení následujících podmínek: 

1. Servisu byla v předstihu dodána kopie hydraulického a elektrického zapojení 
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2. Veškerá řemeslná činnost je dokončena, všechny systémy jsou napuštěny a 

odvzdušněny. Přitom voda v topných soustavách musí splňovat dle požadavku 

výrobce systémové techniky parametry, dle specifikace normy ČSN 07 74 01, 

následující tabulky. 

 

Doplňovací voda 

1. Tvrdost mmol/l (°N) Max. 1(5,65) 

2. Koncentrace FE + Mn mg/l 0,3 

Oběhová voda 

3. Hodnota pH při 25°C  8,5 

4. Rozpuštěný fosforečnan sodný Na3Po4 mg/l 5-15 

5. Přebytek siřičitanu sodného Na2SO3 mg/l 10-40 

6. Zjevná alkalita (p hodnota) KNK8,3 Mmmol/l 0,5-1,5 

Tab. 4-3 Požadavky na vodu v topných soustavách 

3. Silno i slaboproudé rozvody včetně kabelů čidel MaR jsou zapojeny a je 

   provedena revize elektro pro tepelné čerpadlo a jeho příslušenství. 

4. Při prvním uvádění do provozu je nutná přítomnost garanta akce, topenářů 

   a elektrikářů (popř. včetně dodavatele Mar). 

5. V případě nepřítomnosti uživatele zajišťuje vyškolení obsluhy přístroje 

   garant instalace. 

4.10 příprava teplé užitkové vody 

Ohřev teplé vody bude zajištěno především tepelným čerpadlem a solárními kolektory 

KPG 1 [18] ve stacionárním zásobníku teplé vody SBB 301 WP SOL o objemu 300l. Průměr 

zásobníku je 750mm a výška je 1930mm. Zásobník teplé vody bude umístěn v místnosti SO6-

a a S06-b. Jako záložní zdroje bude horní polovině zásobníku instalováno do závitového hrdla 

G1 ½ elektrické šroubovací topné těleso BGC o výkonu 1-5,7kW (pro příkon 230V).  
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Obr. 4-3 Schéma zapojení v rodinném dvojdomu 
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5  TECHNICKÁ ZPRÁVA MECHANICKÉHO VĚTRÁNÍ 

S REKUPERACÍ 

5.1 Úvod: 

Předložená projektová dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby a 

řeší návrh na zřízení nuceného větrání pro stávající rodinný dvojdům č.p. 77 a 78 v obci 

Vrchy, parc č. st. 170, st. 171, 564/2 a 564/1 v katastrálním území Vrchy. Součástí projektové 

dokumentace je výpočtová část z programu ATREA DUPLEX 7.60, jež slouží k návrhu 

kompaktních vzduchotechnických jednotek DUPLEX. [20] 

5.2 Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky: 

- místo: Vrchy u Fulneku 

- nadmořská výška: 478,5 m n m 

- normální tlak vzduchu: 981 Pa 

- výpočtová teplota venkovního vzduchu v zimě: te = - 15 °C 

- výpočtová vnitřní teplota vzduchu v zimě: ti = + 20 °C 

 

5.3 Popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení 

Každá bytová jednotka rodinného dvojdomu bude nuceně větraná pomoci 

vzduchotechnické jednotky DUPLEX  250 Easy. Pro ohřev přiváděného vzduchu do nuceně 

větraných místností na 21°C bude použito elektrického kruhového ohřívače vzduchu MBE 

160/2,1.  

Schodišťové prostory a 1.PP budou větrány přirozeně otevíravými okny. 

5.4  Výčet typů větraných prostorů a jejich výměny vzduchu 

 Minimální dávka přiváděného čerstvého vzduchu do jednotlivých místnosti je [9]: 

1 osoba 25m3/hod,  

 minimálně však:  

pro obytné místnosti  0,5h-1  

pro pobytové místnosti 0,3h-1  

pro hygienické místnosti 1,5h-1  
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Číslo  Účel místnosti Plocha Množství přiváděného vzduchu Množství odváděného vzduchu 

101-a,b Veranda 8,60 Exteriér Exteriér 

102-a,b Schodiště 8,50 Přirozené větrání Přirozené větrání 

103-a,b Chodba 7,56 25m3/hod 25m3/hod 

104-a,b Koupelna 3,20 - 50m3/hod 

105-a,b WC 1,80 - 25m3/hod 

106-a,b Technická místnost 1,80 - - 

107-a,b Obývací pokoj 20,37 100m3/hod 100m3/hod 

108-a,b Dětský pokoj 13,49 25m3/hod - 

109-a,b Kuchyně 16,51 75m3/hod 75m3/hod 

110-a,b Ložnice 19,07 75m3/hod - 

111-a,b Balkón 5,95 Exteriér Exteriér 

Tab. 5-1 Nucená výměna vzduchu v 1.NP 

Číslo  Účel místnosti Plocha Množství přiváděného vzduchu Množství odváděného vzduchu 

201-a,b Balkón 8,60 Exteriér Exteriér 

202-a,b Schodiště 8,50 Přirozené větrání Přirozené větrání 

203-a,b Chodba 7,56 25m3/hod 25m3/hod 

204-a,b Koupelna 3,20 - 50m3/hod 

205-a,b WC 1,80 - 25m3/hod 

206-a,b Kuchyně 1,80 - 100m3/hod 

207-a,b Jídelna 20,37 100m3/hod - 

208-a,b Technická místnost 13,49 - - 

209-a,b Ložnice 16,51 25m3/hod - 

210-a,b Dětský pokoj 19,07 25m3/hod - 

211-a,b Obývací pokoj 5,95 75m3/hod 75m3/hod 

212-a,b Balkń 5,95 Exteriér Exteriér 

Tab. 5-2 Nucená výměna vzduchu v 2.NP 
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5.5 Popis vzduchotechnické jednotky: 

 Nucená výměna vzduchu bude zajištěná vzduchotechnickou jednotkou DUPLEX 250 

Easy [20] určena pro maximální průtoku vzduchu 250m3/hod. Vzduchotechnická jednotka 

bude osazena jako podstropní v místnostech technický místnostech (106-a,b, 208-a,b).  

Jednotka obsahuje: 

 -rekuperační protiproudý výměník S6.A 

-ventilátor přívodní – Me.115.EC1  

-ventilátor odvodní – Mi.115.EC1 

-by-passovou klapku CM24-R, 

-kapsový filtr přívodní G4  

-kapsový filtr odvodní G4 

-základní regulaci CP 

 

Plášť jednotky je zhotoven z expandovaného polypropylenu o rozměrech  850mm x 660mm x 

280mm (LxŠxV).  

Odvod kondenzátu z jednotky bude napojen na splaškové kanalizační potrubí přes hadici 

dimenze 1xØ14mm.  

Za vzduchotechnickou jednotkou bude osazen kruhový elektrický ohřívač vzduchu MBE-

160/2,1, který bude dohřívat předehřátý vzduch ze vzduchotechnické jednotky na potřebných 

21°C. Příkon ohřívače je 2100W a jeho rozměry jsou: Ø160mm x 500mm (celkový průměr je 

260mm). 

5.6 Rozvody potrubí 

 Do jednotky bude přiváděn čerstvý venkovní vzduch nasávacím potrubím otvorem 

v obvodové zdi. Bytové jednotky v 1.NP a 2.NP umístěné v jižní části objektu budou mít 

nasávací potrubí vyústěno na jižní straně a bytové jednotky umístěné v severní části objektu 

budou mít nasávací otvory vyústěně na severní straně (viz výkresová část projektové 

dokumentace). 

Odvod znehodnoceného vzduchu z bytových jednotek v 1.NP bude odváděn potrubím 

přes východní obvodovou zeď do exteriéru. Odvod znehodnoceného vzduchu z bytových 
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jednotek ve 2.NP bude odváděn potrubím přes západní obvodovou zeď do exteriéru (viz 

výkresová část projektové dokumentace).  

Přívodní i odvodní kruhové potrubí bude z pozinkovaného plechu průměru 160mm a 

budou opatřeny tlumiči hluku. Na fasádě bude potrubí ukončeno protidešťovými žaluziemi 

PRG-160W pro potrubí DN160. 

Vnitřní vzduchotechnické kruhové potrubí bude z pozinkovaného plechu průměru 160, 

125 a 110mm (dle výkresové části PD). Spojeny budou vzájemným prolisováním a budou 

zavěšeny na závěsech podložené tlumicí gumou. Potrubí bude vedeno v SDK podhledu 

5.7 Prvky pro distribuci vzduchu 

Přívod čerstvého vzduchu do místnosti bude přiveden pomoci talířového ocelového 

přívodního ventilu KI, KIC 100 uchyceného v sádrokartonovém podhledu. Při montáži do 

sádrokartonu se výřezy ohnou nahoru a proříznou sádrokartonem. Zajištění se provede 

opětovným ohnutím výřezu nástrojem tak, aby kroužek těsně dosedl na strop Talířový ventil 

má těsnění z pěnové pásky, která spolu s montážním kroužkem KKR zajišťuje utěsnění 

potrubí. Nastavení ventilu bude provedeno pootočením disku a zajistí se zajišťovací matici.  

Odvod znehodnoceného vzduchu z místnosti bude pomoci talířového ocelového 

ventilu KSO uchyceného v sádrokartonovém podhledu. Při montáži do sádrokartonu se 

výřezy ohnou nahoru a proříznou sádrokartonem. Zajištění se provede opětovným ohnutím 

výřezu nástrojem tak, aby kroužek těsně dosedl na strop. Talířový ventil má těsnění z pěnové 

pásky, která spolu s montážním kroužkem KKT zajišťuje utěsnění potrubí. Nastavení ventilu 

bude provedeno pootočením disku a zajistí se zajišťovací matici. 

5.8 Protihluková a protipožární opatření 

Do rozvodných tras potrubí budou vloženy tlumiče hluku MAA 160 (Ø160mm, délka 

600mm), které zabrání šíření nadměrného hluku od ventilátorů do větraných místností a do 

venkovního prostrou. Tyto tlumiče budou osazeny jak v přívodních, tak odvodních trasách 

vzduchovodů (viz. Výkresová dokumentace). Veškeré točivé stroje (vzduchotechnické 

jednotky) budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se stavebními 

konstrukcemi. Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou. Všechny prostupy VZT 

potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby. 

Veškeré prostupy budou řádně utěsněny a zaomítány. 
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5.9 Izolace 

 VZT potrubí z jednotek směrem do venkovního prostředí bude izolováno 

tepelnou izolací tl. 40 mm s Al polepem.  
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6  POSOUZENÍ KRITICKÝCH DETAILŮ Z HLEDISKA 

MOŽNÉ KONDENZACE [8] 

Pro navržené stavební úpravy je vyhodnoceno 5 kritických detailů z hlediska možné 

povrchové kondenzace: kout, střecha, podlaha na suterénu, okno – ostění a okno – parapet. 

Z hlediska vnitřní kondenzace byly posouzeny 2 kritické detaily: střecha a stěna. K výpočtu 

sloužily programy TEPLO 2011 a AREA 2011. Detailní výpočty jsou uvedeny v příloze č. 1 

resp. v příloze č. 2.  

6.1 Posouzení z hlediska vnitřní kondenzace 

6.1.1 Stěna 

Název konstrukce:   stěna 450 + EPS 200 mm 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

 1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990   19,0 

 2  Zdivo CP 1    0,450       0,800   8,5 

  3  Břízolit    0,020       0,900   25,0 

  4  BASF EPS 70 NEO   0,200       0,033   40,0 

6.1.2 Střecha 

Název konstrukce:   Střecha 

Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
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Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) 

  

Skladba konstrukce 

Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

1  Omítka vápenocementová   0,015       0,990   19,0 

2  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,025       0,180   157,0 

3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 20  0,300       1,250   0,05 

4  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,025       0,180   157,0 

5  BASF EPS 70 NEO    0,250       0,033   40,0 

6  BASF EPS 70 NEO    0,300       0,033   40,0 

 

Typ 
konstrukce 

Součinitel 
prostupu 

tepla 

Požadovaná 
hodnota 

součinitele 
prostupu tepla 

Stav 
kondenzace 

 
 

Teplotní 
faktor 

vn.povrch
u 

Požadovan
ý nejnižší 
teplotní 
faktor 

vn.povrch
u 

Vyhodnocení 
(vyhovuje/nevyhov

uje) 

 U 
[W/(m2 .K)] 

UN 
[W/(m2 .K)] 

Mc,a 
[kg.m-2a-1] 

fRsi 
[-] 

fRsi 
[-] 

 

Stěna 0,166 0,30 - 0,959 0,793 vyhovuje 
Střecha 0,078 0,24 0,0003 0,981 0,793 vyhovuje 

Tab. 6-1 Shrnutí výsledků vnitřní kondenzace a teplotních faktorů 

6.2 Posouzení z hlediska povrchové kondenzace 

6.2.1 Střecha 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C 

Teplota vzduchu v interiéru:  20.0 C 

Zadané hlavní materiály : 

 č.  Název  LambdaX LambdaY MiX MiY  

1  Zdivo CP 1          0.800      0.800     8.500     8.500    

2  Tyvek VCL           0.350      0.350      8000      8000     

 3  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40     

4  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40     

 5  Omítka vápenoce    0.990      0.990        19        19     

 6  Dřevo měkké (to     0.180      0.180       157       157     
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 7  Uzavřená vzduch     1.250      1.250     0.033     0.033     

 8  Dřevo měkké (to     0.180      0.180       157       157     

9   BASF EPS 70 NEO       0.033  0.033        40                40 

 

Obr. 6-1 Teplotní pole – atika střechy 

6.2.2 Kout 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C 

Teplota vzduchu v interiéru:  20.0 C 

Zadané materiály : 

č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY   

 1  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40     

 2  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40     

 3  Břízolit            0.900      0.900        25        25     

4  Břízolit            0.900      0.900        25        25     

5  Zdivo CP 1          0.800      0.800     8.500     8.500    

 6  Zdivo CP 1          0.800      0.800     8.500     8.500    

 7  Omítka vápenoce     0.990      0.990        19        19    

8  Omítka vápenoce             0.990  0.990        19            19 
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Obr. 6-2 Teplotní pole -kout 

6.2.3 Okno - parapet 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C 

Teplota vzduchu v interiéru:  20.0 C 

Zadané materiály : 

č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY   

 1  Břízolit            0.900      0.900        25        25     

 2  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40     

 3  okenní rám          0.130      0.130     50000     50000    

4  okenní výplň        0.032      0.032   1000000   1000000    

5  okenní rám          0.130      0.130     50000     50000    

 6  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

7  Desky z PVC         0.160      0.160     17000     17000    

8  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40     

 9  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

10 BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

11 BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

12 BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

13 BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

14 BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    
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15 BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

16 BASF EPS 70 NEO     0.033     0.033        40        40    

17 Zdivo CP 1          0.800      0.800     8.500     8.500    

18 Omítka vápenoce            0.990  0.990        19           19 

   

Obr. 6-3 Teplotní pole - parapet 

6.2.4 Okno - ostění 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C 

Teplota vzduchu v interiéru:  20.0 C 

Zadané materiály : 

č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY   

1  Cemix Silikonov     0.360      0.360       630       630     

2  Cemix Silikonov     0.360      0.360       630       630     

3  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40     

4  Omítka vápenoce     0.990      0.990        19        19     

5  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    
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6  Okenní rám          0.130      0.130     50000     50000    

7  Omítka vápenoce     0.990      0.990        19        19    

8  Cemix Silikonov     0.360      0.360       630       630    

9  Cemix Silikonov     0.360      0.360       630       630    

10 Okenní zaklenní     0.032      0.032   1000000   1000000    

11 Břízolit            0.900      0.900        25        25     

12 Zdivo CP 1                      0.800   0.800     8.500     8.500  

 

Obr. 6-4 Teplotní pole - ostění 

6.2.5 Podlaha nad suterénem 

Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C 

Teplota vzduchu v interiéru:  20.0 C 

Zadané materiály : 

 č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY   

1  Zdivo CP 1          0.800      0.800     8.500     8.500    

 2  Tyvek VCL           0.350      0.350      8000      8000     

 3  Anhydritová smě     1.200      1.200        20        20     

4  PVC ohebný          0.140      0.140     50000     50000     

5  BASF EPS 100 NE     0.031      0.031        45        45     

 6  Omítka vápenoce     0.990      0.990        19        19     

7  Železobeton 1       1.430      1.430        23        23     

8  Rockwool Spodro     0.043      0.043     2.960     2.960     

9  BASF EPS 70 NEO     0.033      0.033        40        40    

10 BASF EPS 70 NEO     0.033     0.033        40        40    

11 Zdivo CP 1          0.800      0.800     8.500     8.500    
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12 Zdivo CP 1          0.800      0.800     8.500     8.500    

13 Rockwool Spodro           0.043  0.043     2.960  2.960  

 

 

Obr. 6-5 Teplotní pole – podlaha nad suterénem 

 

Typ detailu 

Nejnižší 
vnitřní 
povrchová 
teplota 

Teplotní faktor 
vn. povrchu 

Požadovaná 
hodnota 
teplotního 
faktoru 
vn.povrchu 

Vyhodnocení 
(vyhovuje/nevyho
vuje) 

 
θsi 

[ºC] 
fRsi 
[-] 

fRsi,N 
[-] 

 

Střecha 14,91 0,854 0,744 vyhovuje 

Kout 16,92 0,912 0,744 vyhovuje 

Okno-parapet 10,39 0,956 0,744 vyhovuje 

Okno-ostění 15,01 0,857 0,744 vyhovuje 

Podlaha nad suterénem 16,07 0,880 0,744 vyhovuje 

Tab. 6-2 Hodnocení teplotního faktoru vnitřního povrchu pro vybrané konstrukční 
detaily 
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7  ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY A PROGRAM 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM [2], [4], [19] 

Část této kapitoly doplňuje zpracovanou projektovou dokumentaci a to průkazem 

energetické náročnosti stavebně energetické modernizace stávajícího rodinného dvojdomu 

č.p. 77 a 78. Další část slouží pro porovnání vypočtených hodnot s minimálními hodnotami 

pro přiznání státní podpory uvedenými ve Směrnicí Ministerstva životního prostředí č.1/2014 

o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám (dále jen „směrnice“). 

Zbylá část slouží jako podklad pro výpočet ročních úspor díky nižší energetické náročnosti 

objektu, vypočítaný pro ekonomické porovnání s běžnou modernizací v následující kapitole č. 

7. 

Pro potřeby diplomové práce byla energetická náročnost budovy vypočtena ve třech 

případech: energetická náročnost stávajícího stavu, navrhovaná stavebně energetická 

modernizace a porovnávaná běžná modernizace. Pro výpočet energetické náročnosti budovy 

bylo použito softwaru TEPLO 2010 a 2011 a ENERGIE 2010 a 2011. Starší verze programů 

TEPLO 2010 a ENERGIE 20110 byly použity pro porovnávanou běžnou modernizaci a to 

z důvodu nedostatku možného času v počítačové učebně fakulty. Vypočtené hodnoty jsou 

potřebně pro ekonomické vyhodnocení a pro porovnání s výše uvedenou směrnicí. Nebylo 

tedy nutné, aby byly zpracovány v nejnovějších verzích programů. 

Kompletní výpočty energetické náročnosti budovy a tepelného technického posouzení 

pro stávající stav a navrhovanou variantu jsou uvedeny v příloze č. 5 resp. č. 1. Výsledky pro 

běžnou modernizaci jsou uvedeny v příloze č. 17. Nejdůležitější výsledky jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. Použité materiály a technologie pro stávající stav a pro stavebně 

energetickou modernizaci jsou uvedeny v předchozích kapitolách realizační projektové 

dokumentace stavby (diplomové práce). Použité materiály a technologie pro porovnávanou 

běžnou modernizaci jsou uvedeny v kapitole č. 7.1. 

Stávající stav rodinného dvojdomu     

Název konstrukce 

Celková 
tloušťka 

konstrukce 
[m] 

Požadované 
hodnoty 

součinitele 
prostupu 
tepla Un 

[W/m2K] 

Vypočítané 
hodnoty 

součinitele 
prostupu tepla U 

[W/m2K] 

Vyhodnocení požadavku 

Střecha  0,42 0,24 0,332 Požadavek není splněn 

Obvodová stěna  0,45 0,3 1,31 Požadavek není splněn 
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Podlaha nad suterénem 0,3 0,6 2,388 Požadavek není splněn 

Stávající okna  - 1,5 2,4 Požadavek není splněn 

Stávající dveře - 1,7 2,4 Požadavek není splněn 

Stavebně energetická modernizace do pasivního standardu 

Název konstrukce 

Celková 
tloušťka 

konstrukce 
[m] 

Požadované 
hodnoty 

součinitele 
prostupu 
tepla Un 

[W/m2K] 

Vypočítané 
hodnoty 

součinitele 
prostupu tepla U 

[W/m2K] 

Vyhodnocení požadavku 

Střecha zateplená průměrnou tl. 550 mm 0,8 0,24 0,078 Požadavek je splněn 

Obvodová stěna + EPS tl. 200 mm 0,65 0,3 0,166 Požadavek je splněn 

Podlaha nad suterénem + EPS tl. 100 mm 0,4 0,6 0,268 Požadavek je splněn 

Plastové okno s izolačním trojsklem - 1,5 0,85 Požadavek je splněn 

Plastové dveře s izolačním trojsklem - 1,7 1,1 Požadavek je splněn 

Běžná modernizace 

Název konstrukce 

Celková 
tloušťka 

konstrukce 
[m] 

Požadované 
hodnoty 

součinitele 
prostupu 
tepla Un 

[W/m2K] 

Vypočítané 
hodnoty 

součinitele 
prostupu tepla U 

[W/m2K] 

Vyhodnocení požadavku 

Střecha zateplená průměrnou tl. 350 mm 0,6 0,24 0,11 Požadavek je splněn 

Obvodová stěna + EPS tl. 100 mm 0,55 0,3 0,28 Požadavek je splněn 

Podlaha nad suterénem + EPS tl. 60 mm 0,36 0,6 0,47 Požadavek je splněn 

Plastové okno s izolačním dvojsklem - 1,5 1,2 Požadavek je splněn 

Plastové dveře s izolačním dvojsklem - 1,7 1,3 Požadavek je splněn 

Tab. 7-1 Vyhodnocení konstrukcí z hlediska součinitele prostupu tepla 

Označení 
domu 

Požadovaný 
průměrný 
součninitel 

prostupu tepla 
Uem,N [W/m2K] 

Výpočitaný 
průměrný 
součninitel 

prostupu tepla 
Uem [W/m2K] 

Klasifikační třída 
podle 

ČSN 7305040:2011 

Požadovaná 
celková 
dodaná 
energie 
EP,A, R 

[kWh/m2.a] 

Výpočítaná 
celková  
dodaná 

energie EP,A 
[kWh/m2.a] 

Třída 
energetické 
náročnosti 

budovy podle 
vyhl. 

č 78/2013 Sb. 

Stávající stav 0,5 1,28 
G – mimořádně 
nehospodárná 

160 405 
F - velmi 

nehospodárná 

Vyprojektovaná 
modernizace 

0,5 0,24 B - úsporná 160 87 
B - velmi 
úsporná 

Běžná 
modernizace 

0,5 0,43 C - vyhovující 160 159 C – vyhovující 

Tab. 7-2 Vyhodnocení z hlediska vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 73 0540 
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Jak je možno vidět v tabulce 7.1, rodinný dvojdům před modernizací nesplňuje 

požadavek na normového součinitele prostupu tepla ani u jedné z konstrukcí. Všechny 

konstrukce naopak splňují požadavek na normového součinitele prostupu tepla ve 

vyprojektované modernizace i v porovnávané běžné modernizaci. Běžná modernizace splňuje 

výše uvedený požadavek v mnoha případech na hranici normy. 

Z tabulky 7.2 lze vyčíst, že stávající stav rodinného dvojdomu nevyhovuje ani podle 

ČSN 730540:2011, ani podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 

Vyprojektovaná i běžná modernizace vyhovuje z hlediska obou parametrů uvedených 

v tabulce. Je potřeba uvést, že v tabulce 7.2 není uvedena potřeba neobnovitelné primární 

energie, protože pro běžnou modernizaci nebyl vytvořen PENB (zpracování v ENERGII 

2010). Vyprojektovaná modernizace vyhoví na potřebu neobnovitelné energie na třídu B – 

velmi úsporná (možno vidět na obr. 7-2). Je velmi pravděpodobné, že varianta běžné 

modernizace vyhoví také. Pro zjištění přiznání podpory z programu Nová zelená úsporám tato 

hodnota není jedním z kritérií. 

 

Obr. 7-1 Grafická část průkazu energetické náročnosti stávajícího stavu [4] 
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Obr. 7-2 Grafická část průkazu energetické náročnosti navrhovaného stavu [4] 

7.1 Porovnávaná běžná modernizace 

Navrhované stavební úpravy rodinného dvojdomu pro porovnávanou běžnou 

modernizaci byly stanoveny tak, aby splnili parametry pro dnešní platnou legislativu z oblasti 

energetiky a také s ohledem na realizované modernizace objektů pro bydlení v dané lokalitě – 

obce Vrchy v okrese Nový Jičín. 
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Pro obalový plášť posuzované zóny bylo navrhnuto zateplení stejným kontaktním 

zateplovacím systémem jako ve vyprojektované dokumentaci (BASF EPS 70 NEO), rozdíl 

v návrhu je pouze v tloušťkách zateplení. Pro obvodový plášť 100 mm, střechu 100 mm 

(průměrná vyspádovaná vrstva z EPS dalších 250 mm) a pro zateplení stropu mezi suterénem 

a přízemím objektu 60 mm. Další změnou bylo použití plastových oken a dveří s izolačním 

dvojsklem se součnitelem prostupu tepla U=1,2 resp. 1,3 [W/m2K]. Poslední změna v návrhu 

spočívala ve změně zdroje tepla a otopného systému. Zdrojem tepla pro porovnávanou běžnou 

modernizaci je automatický kotel na tuhé palivo (hnědé uhlí). Otopný systém byl použit 

běžný s otopnými tělesy (radiátory). 

7.2 Program Nová zelená úsporám 

Ke zjištění, zda projekt v diplomové práci (I. varianta) a posuzovaná II. varianta běžné 

modernizace dosáhli na podporu v programu Nová zelená úsporám, bylo třeba porovnat 

všechny kritéria uvedené ve směrnici s vypočítanými hodnotami navrhnutých variant. Pro 

oblast podpory A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů jsou kritéria 

uvedeny v následující tabulce 7-3. 

 

Tab. 7-3 Požadavky ze směrnice pro oblast podpory A [19] 
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Tabulka 7-4 porovnává a vyhodnocuje vypočítané hodnoty navržených variant 

s hodnotami uvedenými ve směrnici. 

Sledovaný 
parametr 

Označení 
[jednotky] 

oblast podpory I. Varianta - 
stavebně 

energetická 
modernizace 
do pasivního 

standardu 

II. Varianta - 
běžná 

modernizace A1.1 A.3 

Míra podpory z 
celkových 

způsobilých výdajů 
% 30 55 55 30 

průměrný součinitel 
prostupu tepla 

Uem 
[W/m2K] 

≤ 0,95 
Uem,R  
(0,43) 

≤ 0,75 
Uem,R 
(0,34) 

0,24 0,43 

Měrná roční 
spotřeba tepla na 

vytápění po 
realizaci 

Ea 
[kWh/m2.rok] 

bez 
požadavku 

≤ 35 27 83 

Všechny stavební 
prvky obálky 

budovy , na kterých 
dochází k realizaci 

opatření, musí 
splňovat podmínku 

na součinitel 
prostupu tepla 

U [W/m2K] ≤  UN,20 ≤  UN,20 splněno splněno 

Procentní snížení 
výpočtené měrné 

roční spotřeby tepla 
na vytápění EA 

oproti stavu před 
realizací opatření 

U [%] ≥40 ≥60 91,53 76,3 

vyhodnocení požadavku 
splněno pro 

oblast 
podpory A.3 

splněno pro 
oblast 

podpory A.1.1 

Tab. 7-4 Vyhodnocení pro oblast podpory A 

Jak je možno z tabulky č. 7-4 vidět, stavebně energetická modernizace do pasivního 

standardu dosáhla na nejvyšší možnou dotaci ve výši 55 % z celkových způsobilých výdajů. 

II. varianta běžné modernizace dosáhla na nejmenší možnou podporu ve výši 30 % 

z celkových způsobilých výdajů. 

Pro oblast podpory C.1- Výměna zdrojů tepla na tuhá paliva a vyjmenovaná kapalná 

fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti 
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podpory A),  C.3 – instalace termických solárních systémů a C.4 – Instalace systémů 

nuceného větrání se zpětným získáním tepla, byly kritéria ze směrnice s výsledky 

vyprojektovaného rodinného dvojdomu rovněž porovnána. Na podporu dosáhla a díky 

kombinaci podpor získala bonus ve výši 10 000,- Kč. II. varianta běžné modernizace 

nedosáhla na žádnou podporu z oblasti podpory C. Je třeba doplnit, že kdyby navržená 

varianta počítala se změnou zdroje tepla na automatický kotel na biomasu, místo 

automatického kotle na hnědé uhlí, dosáhla by na podporu z oblasti C.1 (maximální míra 

podpory je 75% z celkových způsobilých výdajů z oblasti C). 
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8  EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ S BĚŽNOU 

MODERNIZACÍ [15] 

Bydlet v komfortním rodinném domě s velice nízkými energetickými nároky na 

úrovni pasivního standardu, při optimálním vnitřním mikroklimatu a tepelné pohodě by chtěl 

asi každý vlastník domu. Investice do takovýchto budov jsou mnohem nákladnější než 

investice do běžných novostaveb či modernizací, které splní dnešní platnou legislativu 

z oblasti energetiky na nákladově optimální úrovni. Otázkou proto je, zda se zvýšené investice 

do energeticky velice málo náročných budov vyplatí. 

V předchozích kapitolách byla zpracovaná realizační projektová dokumentace pro 

stavebně energetickou modernizaci stávajícího rodinného dvojdomu do pasivního standardu. 

Tato kapitola si nese za cíl ekonomicky porovnat tyto navržené úpravy s běžnou modernizací, 

které se v daném místě a čase provádí. 

8.1 Podklady pro výpočet 

Jako metody pro vyhodnocení výnosnosti výše uvedeného investičního projektu 

s běžným investičním projektem v daném místě a čase budou použity: 

• metoda čisté současné hodnoty (ČSH), 

• metoda čisté návratnosti (NPV). 

Tyto metody se běžně používají v energetických auditech a jsou velice vhodné, 

protože zohledňují i faktor času. 

Aby bylo možné vypočítat metodu čisté návratnosti a metodu čisté současné hodnoty, 

bylo nutné zjistit: 

• reálná úroková míra, 

• roční úspora v Kč, 

• počáteční investice, 

• nejmenší ekonomickou životnost z jednotlivých navrhnutých opatření. 
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8.1.1 reálná úroková míra 

Reálná úroková míra byla stanovena na základě průměrné úrokové míry úvěru u bank 

v České republice (ČR) a průměrné míry inflace v ČR. Úroková míra úvěru u banky 

(nominální úroková míra) v ČR byla vypočítána z průměru jednotlivých úrokových mír za 

posledních 10 let a činí 4,16 %. Úroková míra je přehledně znázorněna v grafu 8-1. Míra 

inflace byla rovněž vypočítaná průměrem jednotlivých mír inflací v ČR za posledních 10 let a 

činí 2,33 %. Míra inflace je znázorněna v grafu 8-2. 

 

Graf 8-1 Úroková míra úvěru u banky v ČR za posledních 10 let [13] [10] 

            

                 Graf 8-2 Míra inflace v ČR za posledních 10 let [16] 
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výpočet reálné úrokové míry: 

54955,0
33,21

33,216,4
=

+

−
=r  

8.1.2 Výpočet roční úspory 

Dalším podkladem pro výpočty výnosnosti investičních projektů je míra ročních úspor 

na spotřebu energií v Kč, která po realizací stavby vnikne. Do celkové roční míry úspor byly 

započítány úspory vzniklé vlivem menší spotřeby energií na vytápění, přípravu teplé vody a 

větrání. Menší spotřeba energií na osvětlení do výpočtu nebyla zahrnuta, protože předmětem 

stavebních úprav objektu není změna typu svítidel. Snížení spotřeby energie na osvětlení 

v průkazu energetické náročnosti budovy nastalo změnou žárovek za žárovky úsporné. Roční 

spotřeby energií byly použity z výpočtu energetické náročnosti budov, které jsou v příloze č. 

5.  

Aby bylo možno vypočítat celkové výdaje na spotřebu energií, bylo nutno zjistit cenu 

použitých energonositelů. Ve stávajícím stavu je energonositelem černé uhlí - kostka  a 

dvoutarifní elekřina s distribuční sazbou D25d (ohřev TUV), v navržené modernizaci pak  

dvoutarifní elektřina s distribuční sazbou D – tepelné čerpadlo a sluneční energie (výdaje 

pouze na pomocné energie). Pro běžnou modernizaci je použita dvoutarifní elektřina D25d a 

hnedě uhlí – ořech 2. Ceny energií byly převedeny na společné jednotky [MWh/rok]. U 

výpočtu ceny energie fosilních paliv bylo třeba použít také výhřevnost jednotlivých fosilních 

paliv. Hnědé uhlí – ořech 2 s  výhřevnosti 18 MJ/kg a černé uhlí – kostka 22,78 MJ/kg. 

Jednotlivé použité ceny energií jsou uvedeny v následující tabulce 8-1. 

energonositel 
Cena energie se započítáním 
účinnosti jednotlivých zdrojů 

tepla [Kč/MWh] 

černé uhlí - kostka 851,66 

hnedě uhlí  - ořech 2 538 

elektřina D25d NT 1913 

elektřina D – tepelné čerpadlo NT 2358 

Tab. 8-1 Cena energií [12] 

V tabulce 8-2 jsou posuzovány dvě varianty modernizace se stávajícím stavem. 1. 

variantou je vyprojektovaná stavebně energetická modernizace do pasivního standardu a 2. 
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variantou je navržena běžná modernizace uvedená v kapitole č. 7.1. Výsledná roční úspora je 

rozdílem mezi ročním výdajem na energii stávajícího stavu a jednotlivé varianty. Jak je 

možno ve zmiňované tabulce vidět, je roční úspora navržené modernizace o něco vyšší než u 

běžné modernizace (2873 ,- Kč/rok). 

Název 

Spotřeba 
energie na 
vytápění 

[MWh/rok] 

Výše výdajů 
na vytápění 

[Kč/rok]  

Spotřeba 
energie na 
přípravu 

teplé vody 
[MWh/rok] 

Výše 
výdajů na 
přípravu 

teplé vody 
[Kč/rok] 

Spotřeba 
energie na 

větrání 
[MWh/rok] 

Výše 
výdajů 

na 
větrání 

[Kč/rok] 

Celkem 
roční výdaje 
na energie  
rodinného 
dvodomu 

(bez 
osvětlení) 
[Kč/rok] 

Celkem  
výdaje na 
energie za 

měsíc 
[Kč/měsíc] 

Míra 
roční 

úspory 
[Kč/rok] 

Míra 
měsíční 
úspory 

[Kč/měsíc] 

Původní stav 130,88 111465,2608 12,33 23587,3 0 0 135052 11254 - - 

Běžná 
modernizace 

31,018 16687,684 16,56 17334,2 0 0 34021 2835 101030,7 8419,2 

Navržená 
modernizace 

11,09 26150,22 1,3 3065,4 0,82 1933,6 31149 2595 103903,4 8658,6 

Tab. 8-2 Výpočet úspor 

8.1.3 Počáteční investice 

Posledním nutným údajem pro výpočet výnosnosti investičních projektů je počáteční 

investice na realizaci. Byly osloveny 3 nejmenované firmy pro nacenění jednotlivých položek 

rozpočtu. Dále byly zjištěny některé ceny s ceníků umístěných na internetových stránkách. Při 

zjištění více cen pro jednu položku, byl z těchto cen udělán průměr. Ceny jednotlivých 

položek jsou uvedeny včetně montáže a DPH. Od celkových výsledných cen jednotlivých 

variant byla odečtena nejvyšší možná podpora z programu Nová zelená úsporám (kapitola č.X 

diplomové práce). Aby byl výpočet co možná nejpřesnější, neuvažují se v ceně ty práce a 

použité materiály na stavební úpravy, které neovlivňují energetickou náročnost budovy (nové 

zábradlí, výkopové práce atd.). Tyto stavební úpravy pouze zhodnocují stavební objekt a 

prodlužují morální a technickou životnost stavby. Výsledné počáteční investice pro obě 

varianty jsou uvedeny v tabulce 8-3 resp. v tabulce č. 8-4. 
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1. varianta - navrhovaná 
modernizace 

cena [Kč/m
2
] 

podlahová plocha 
[m

2
] 

cena [Kč] 

podlahové topení 940,5 388,96 365816,88 

zateplení fasády200 mm 1307,9 350,889 458927,7231 

zateplení střechy 300mm 1467,2 254,694 373687,0368 

zateplení podlahy 100 mm 1118,5 254,694 284875,239 

okna + dveře (U=0,85,1,1)     286506 

2 x teplené čerpadlo + 2 vrty     598870 

vzduchotechnika s rekuperací     295000 

solár     90680 

2 x nádrž na příprav uTUV     39600 

celková cena     2793963 

celkem způsobilé výdaje v 
podoblasti A3 (55 % podpory) 

    1403996 

celkem způsobilé výdaje v 
podoblasti C3 (40 % podpory) 

    90680 

celkem způsobilé výdaje v 
podoblasti C1 a C4 (75% podpory) 

    

893870 

celkem způsobilé výdaje     2388546 

bonus     10000 

celková maximální výše podpory     1488872 

celková cena po odečtení podpory 
    

1305091 

Tab. 8-3 Počáteční investice navrhované modernizace 

2. varianta - běžná modernizace cena [Kč/m2] podlahová plocha cena [Kč] 

otopná tělesa     296800 

zateplení  fasády 100 mm 1157,9 350,889 406294,3731 

zateplení střechy 100 mm 1137,9 254,694 289816,3026 

zateplení podlahy 60 mm 1028,5 254,694 261952,779 

okna + dveře (U=1,2,1,3)     186230 

automatický kotel na hnědé uhlí 2x     186900 

2x nádrž na přípravu TUV     39600 

Celková cena     1667593 

celkem způsobilé výdaje v podoblasti A1 
(30 % podpory) 

    1144293 

celkem způsobilé výdaje     1144293 

celková maximální výše podpory     343288 

celková cena po odečtení podpory 
    

1324305 

Tab. 8-4 Počáteční investice běžné modernizace 
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komentář k výsledkům  

Celková počáteční investice u obou variant je vzhledem k celkové ceně skoro stejná. 

Po odečtení podpory vyšla I. varianta s lepší energetickou modernizací vyšla dokonce lepé 

než varianta II. I. varianta je levnější o 19 214,- Kč. 

8.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Pro tuto metodu je třeba zvolit správnou dobu, za kterou se musí investice do projektů 

vrátit, jinak není projekt ziskový. Tato doba byla určena na základě nejmenší ekonomické 

životnosti z jednotlivých položek tvořící celkovou počáteční investici (tepelné čerpadla, 

otopný systém atd). Ekonomická životnost byla zvolena na 15 let. [15] 

Další potřebné údaje pro výpočet čisté současné hodnoty jsou uvedeny v kapitole č. 

8.1.2 –Výpočet roční úspory. Výpočet ČSH je uveden v tabulce č. 8-5. 

 1. varianta - navrhovaná modernizace 2. Varianta - běžná modernizace 
Roční úspora: tis. Kč/rok 
  103,903 

Roční úspora: tis. Kč/rok 
  101,03 

reálná úroková míra %: 
  0,54955 

reálná úroková míra %: 
  0,54955 

Počáteční investice: tis. Kč 
 1305,091 

Počáteční investice: tis. Kč 
  1324,305 

1 103,33512 1,00550 1 100,47782 1,00550 

2 102,77035 1,01102 2 99,92867 1,01102 

3 102,71390 1,01158 3 99,87378 1,01158 

4 102,65749 1,01213 4 99,81893 1,01213 

5 102,60110 1,01269 5 99,76410 1,01269 

6 102,54475 1,01325 6 99,70930 1,01325 

7 102,48843 1,01380 7 99,65454 1,01380 

8 102,43213 1,01436 8 99,59980 1,01436 

9 102,37587 1,01492 9 99,54510 1,01492 

10 102,31964 1,01547 10 99,49042 1,01547 

11 102,26344 1,01603 11 99,43578 1,01603 

12 102,20728 1,01659 12 99,38116 1,01659 

13 102,15114 1,01715 13 99,32658 1,01715 

14 102,09503 1,01771 14 99,27202 1,01771 

15 102,03896 1,01827 15 99,21750 1,01827 

Suma: 1536,99463   Suma: 1494,49551   

ČSH: 
1515,72-
1305,09   ČSH: 

1494,49-
1324,30   

= 231,90363 
>0 Projekt je 

ziskový = 170,19051 
>0 Projekt je 

ziskový 

Tab. 8-5 Výpočet čisté současné hodnoty 
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8.3 Metoda čisté návratnosti 

Výpočtem zjišťujeme dobu, za kterou se investice do projektu vrátí při zohlednění 

reálné úrokové míry, tedy faktoru času.  

I. varianta: 

05,13091,1305
0054955,0

)0054955,01(1
.903,103 =−

+−
=

−n

NPV  let 

II. varianta: 

64,13305,1324
0054955,0

)0045955,01(1
.03,101 =−

+−
=

−n

NPV  let 

8.4 Komentář k výsledům ekonomického porovnání 

Investice do obou variant modernizací se vyplatí a to i vzhledem k malé zvolené 

ekonomické životnosti. Obě varianty vycházejí skoro stejně. Je potřeba podotknout, že do 

výpočtu nebyl zahrnut předpokládaný nárůst cen energií. I. varianta - vyprojektovaná 

stavebně energetická modernizace do pasivního standardu vychází lépe a po započítání 

předpokládaného růstu cen energií by vyšla ještě lépe. 
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9  ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala stavebně energetickou modernizací stávajícího 

rodinného dvojdomu č.p. 77 a 78 ve Vrších do pasivního standardu. Práce se skládala 

převážně z prováděcí dokumentace, která řešila především zateplení obvodového pláště 

budovy, výměnu otvorových výplní, mechanické větrání s rekuperací, změnu otopné soustavy 

a zdroje tepla. Dále práce posoudila kritické detaily z hlediska možné kondenzace. Poslední 

část se věnovala energetickému vyhodnocení a ekonomickému porovnání s běžnou 

modernizací. Pro zlepšení výhodnosti projektu byla do diplomové práce zapracována podpora 

z programu Nová zelená úsporám. Navržené stavební úpravy byly zvoleny tak, aby bylo 

možno získat nejvyšší podporu.  

Připravený projekt se zabýval všemi body uvedenými v zásadách pro vypracování 

diplomové práce. Projekt respektuje a je navržen podle dnešní platné legislativy (vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 0540-2:2011, 

tepelná ochrana budov atd. 

Investice do realizace navrženého projektu se vyplatí. Podle porovnání s běžnou 

modernizací prováděnou v daném místě a čase se vyplatí více. Zároveň se více přibližuje 

splnění požadavku na ekonomicky výhodnou stavbu po celu dobu její životnosti s ohledem na 

vzůstající cenu energie. Pasivní standard není nikde přesně definován, autor diplomové práce 

tedy zvolil navrhnutí takových opatření, aby stavba získala největší možnou finanční podporu 

z programu Nová zelená úsporám.  

Je třeba doplnit, že stavba bude ve skutečnosti odpovídat výpočtům pouze tehdy, 

bude-li správně realizována. Velmi důležitý je výběr kvalitní stavební firmy. Vybírat si tu, 

která realizaci uskuteční nejlevněji, je riskantní. 

Závěrem se nabízí otázka, zda je navržená varianta pro investora nejvýhodnější. 

Vzhledem k nemožnosti instalování plošných kolektorů pro tepelné čerpadlo země/voda, byly 

navrhnuty cenově velice nákladné vrty. Je tedy pravděpodobné, že by se více vyplatilo tepelné 

čerpadlo vzduch/voda. Vzhledem k možné dotaci by bylo vhodné zvážit pořízení 

automatického kotle na biomasu. Investice do kvalitnějšího zateplení se rozhodně vyplatí, 

vhodné je nalézt nejlepší variantu s ohledem na realizační náklady. 
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Příloha č. 18 – Výkresová dokumentace 

 

 

01 Koordinační situace – stávající stav 1:350 

02 Půdorys 1.PP – stávající stav 1:75 

03 Půdorys 1.NP – stávající stav 1:75 

04 Půdorys 2.NP – stávající stav 1:75 

05 Řez – stávající stav 1:75 

06 Západní pohled – stávající  1:75 

07 Východní pohled – stávající  1:75 

08 Půdorys 1.PP – nový stav 1:75 

09 Půdorys 1.NP – nový stav 1:75 

10 Půdorys 2.NP – nový stav 1:75 

11 Koordinační situace – nový stav 1:350 

12 Západní pohled – nový stav 1:75 

13 Východní pohled – nový stav 1:75 

14 Řez – nový stav 1:75 

15 Východní architektonický pohled 1:75 

16 Západní architektonický pohled 1:75 

17 Půdorys 1.PP-vytápění 1:75 

18 Půdorys 1.NP-vytápění 1:75 

19 Půdorys 2.NP-vytápění 1:75 

20 Půdorys 1.NP-vzduchotechnika 1:75 

21 Půdorys 2.NP-vzduchotechnika 1:75 

22 Řez vzduhotechnickou jednotkou - 

23 Schéma vytápění a přípravy TUV - 

 

 

 

 

 


