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Anotation 

The objective of the thesis is to propose a building for a kindergaden school in a manner 

that would meet the criteria for passive building construction with respect to both construction and 

heat delivery aspects.  The building is proposed in a non-traditional way as a system of mutually 

interconnected modular cells, which should create new options for use in the field of construction. 

The thesis was prepared in the form of project documentation required for the project 

execution stage.  The text part of the thesis contains technical report describing architectural and 

construction-related solutions, thermo-technical assessment of the building, as well as design of 

the heat and forced-air ventilation source. 
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c měrná tepelná kapacita vody       [kWh/m3K] 

V  potřeba teplé vody na 1 den        [m3] 
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1. ÚVOD 

Obsahem mé diplomové práce je návrh budovy mateřské školy, která bude zajištovat 

kvalitní a zdravé prostředí pro ty naše nejmenší, a zároveň do oblasti stavebnictví vnést, ne tak 

známou formu staveb. Modulární buňky nemusí sloužit jen jako zázemí v průběhu výstavby, ale i 

jako kvalitní bydlení či místo pro práci. 

Hlavním cílem je navrhnout a přizpůsobit objekt z modulárních buněk, aby vyhovoval 

nárokům pasivního standardu. V prvé řadě vytvořit jednoduchý kompaktní tvar s vhodnou orientací 

na vybrané stavební parcele. Hmotu objektu, která vznikla seskládáním a jednoduchým 

propojením, tvoří dva vzájemně propojené kvádry. Budova byla navržena jako jednopodlažní 

s plochou střechou. 

 Dále je důležité kvalitně vyřešit a navrhnout objekt po stránce tepelné techniky. To 

znamená navrhnout vhodnou obalovou konstrukci a především eliminovat výskyt tepelných mostů 

a vazeb konstrukce. Obalová konstrukce musí splňovat podmínku průměrného součinitele prostupu 

tepla Uem menší než 0,35 W/m2.K. Dalším důležitým kritériem pro splnění podmínek pasivního 

standardu je hodnota měrné potřeby tepla na vytápění, která musí být menší než normová hodnota 

15 kWh/m2 za rok a hodnota měrné potřeby primární energie nesmí překročit normou povolenou 

hodnotu 120 kWh/m2.  

Zadáním mé diplomové práce bylo také navržení zdroje tepla pro ohřev TUV a vytápění a 

návrh nuceného větrání. Jako zdroj tepla pro ohřev TUV byl navržen systém ohřevu pomocí 

fotovoltaických panelů umístěných na střeše objektu. Jelikož modulární buňky jsou eliminovány 

výškou, jako zdroj vytápění bylo zvoleno podlahové vytápění pomocí topných kabelů.  

Práce se dělí do tří částí. V první části jsou technické zprávy stavební části, návrhu větrání, 

vytápění a ohřevu TUV. Ve druhé části jsou uvedeny přílohy s protokoly jednotlivých programů, 

výpočty a technické listy některých zařízení a v poslední části výkresy.   
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

B.2. Identifikační údaje 

 

B.2.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Mateřská škola 

Účel stavby:  vzdělávací zařízení 

Místo stavby:  obec Velký Týnec 

   katastrální území: Velký Týnec (okres Olomouc) 

   parcelní číslo: 1538/45 

 

B.2.2. Údaje o stavebníkovi 

 

Objednavatel:  VŠB-TUO, FAST 

Adresa:  Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 

 

B.2.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant:  Bc. Renáta Götzelová 

Adresa:  Doloplazy 340, 783 56 Doloplazy 

Stupeň PD: Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu potřebné k provádění 

stavby dle vyhlášky 62/2013 o dokumentaci staveb 
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B.3. Seznam vstupních podkladů 

 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity normy a právní předpisy platné na 

území České republiky. Dále byl použit územní plán obce Velký Týnec 

 

B.4. Údaje o území 

 

B.2.4. Rozsah řešeného území 

 

Rozsah řešeného území se vztahuje pouze na stavební parcelu a realizaci příjezdové 

komunikace k navrhovanému objektu.  

Pozemek se nachází na katastrálním území obce Velký Týnec. Při samotné realizaci a 

užívání objektu budou dodrženy obecné požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území a nedojde k ovlivnění okolní zástavby. 

Řešené území se nachází v okrajové části obce Velký Týnec. Pozemek je obklopen stávající 

zástavbou obce. Ze severní a západní strany pozemek obklopují ulice Podštampilí a Floriána 

Navrátila, které složí jako hlavní příjezdové komunikace k objektu. 

 

B.2.5. Účel užívání stavby 

 

Stavba je navržena za účelem zdravého a kvalitního vzdělání dětí předškolního věku. 

Kapacita MŠ je navržena na dvě třídy, každá maximální kapacitou 20 dětí. 
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B.2.6. Údaje o odtokových poměrech 

 

Objekt bude napojen pomocí přípojky na stávající splaškovou kanalizaci, která vede ulicí 

Podštampilí.  

 

B.2.7. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

B.2.8. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Stavba MŠ splňuje požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

a vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území. 

 

B.2.9. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. Plánovanými 

stavebními úpravami nebudou dotčeny zájmy dotčených orgánů.  

 

B.5. Údaje o stavbě 

 

B.2.10. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Objekt je řešen jako nová stavba. Bude využíván jako mateřská škola, tedy vzdělávací 

zařízení. Projekt je řešen v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích 

na stavby a vyhláškou 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
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B.2.11. Účel užívání  

 

Stavba je navržena za účelem zdravého a kvalitního vzdělávání dětí předškolního věku. 

Kapacita MŠ je navržena na dvě třídy, každá s maximální kapacitou 20 dětí. 

 

B.2.12. Trvalá nebo dočasná 

 

Stavba je navržena jako trvalá. 

 

B.2.13. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba bude bezbariérově přístupná. Pohyb obyvatel se sníženou mobilitou usnadňuje 

rampa u hlavních vstupů. Budova je navržena v souladu s obecnými předpisy na bezbariérovost 

staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.14. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 

Dle vyjádření správce sítě bude provedeno napojení na stávající vodovod a elektroinstalační 

sítě. Územní regulativy nejsou v rozporu s navrhovaným objektem. 
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B.2.15. Navrhované kapacity stavby 

 

Plocha pozemku  2269 m2 

Zastavěná plocha:  625,09 m2 

Obestavěný prostor:  1345,1 m3 

Počet funkčních jednotek: 1 

Kapacita objektu:  40 dětí 

 

B.2.16. Základní bilance stavby 

 

Měrná potřeba tepla na vytápění:    6 kWh/m2.a   

Měrná neobnovitelná primární energie:   119 kWh/m2.a  

Průměrný součinitel tepla obálkou budovy Uem:  0,22 6 W/m2.K  

Třída energetické náročnosti budovy:   B 

Hospodaření s odpady: U objektu budou umístěny kontejnery na komunální odpad, 

které se budou jednou týdně vyvážet. Odvoz zajištuje obec 

Velký Týnec. 

Hospodaření s odpadní vodou: Objekt bude napojen na jednotnou kanalizační stoku 

kanalizační přípojkou. 
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B.2.17. Základní předpoklady výstavby 

 

Zahájení výstavby: červen 2015  

Dokončení stavby: srpen 2015  

Uvedení do provozu: září 2015 

 

B.2.18. Orientační náklady stavby 

 

Orientační náklady budou navrženy a zhodnoceny v části č. 7 - Ekonomické zhodnocení.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 

 

B.2.19. Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části obce Velký Týnec. Ze všech stran pozemku 

je stávající zástavba obce s rodinnými domy.  

Stavební pozemek je rovinný a nachází se na parcele č. 1538/45 s výměrou 2269 m2. 

 

B.2.20. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Základová půda je hlinitopísčitého charakteru, úroveň hladiny podzemní vody je trvale pod 

úrovní základové spáry, tudíž neohrozí stavbu. Riziko pronikání radonu je v této lokalitě nízké. Na 

parcele nebyla zjištěna existence zdrojů vzácných nerostů ani minerálů. 

 

B.2.21. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

V blízkém okolí se nenachází žádná ochranná pásma, která by byla narušena realizací 

stavby. 

 

B.2.22. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

  Pozemek není na poddolovaném území ani se nenachází v záplavovém území. Stavba 

nebude mít negativní vliv na své okolí. 
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B.2.23. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

Odstupy od hranice pozemku a od ochranných pásem přípojek jsou dodrženy. Objekt svojí 

výškou do okolní zástavby zapadá, tudíž ji nenarušuje.  

 

B.2.24. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

 

Na pozemku se nenachází žádné objekty ani vzrostlé dřeviny. Není potřeba demoličních 

prací ani kácení dřevin. 

 

B.2.25. Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 

Pozemek bude napojen na stávající asfaltovou místní komunikaci příjezdovou cestou, která 

je z ulic Podštampilí a Floriána Navrátila. 

 

B.2.26. Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Na pozemek se nevztahují žádné věcné a časové vazby. Pozemek vlastní jediný majitel, 

který je zároveň investorem realizace stavby. 
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B.6. Celkový popis stavby 

 

B.2.27. Účel užívání stavby 

 

Mateřská škola je navržena jako budova pro vzdělávání dětí předškolního věku. Objekt je 

navržen pro 40 dětí ve dvou třídách . 

 

B.2.28. Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 

  Mateřská škola je samostatně stojící jednopodlažní objekt z modulárních buněk. Střecha je 

plochá s odvodněním do okapních žlabů.  

Modulární buňky umožnují návrh v jednoduchém, čistém stylu bez zbytečných výčnělků 

ve formě atik, balkónů nebo říms, které by narušily kompaktní tvar, důležitý pro pasivní dům. 

Objekt je rozdělen na dvě části – hlavní část a vedlejší (přídavná), která slouží jako možnost 

rozšíření při potřebě navýšení kapacity MŠ. V hlavní části se nachází zázemí pro děti – třída, 

umývárna a šatna, kancelář ředitele MŠ, zázemí pro učitele a obsluhy výdejny, výdejna, sklady pro 

pomůcky dětí, sklady prádla a technická místnost. Ve vedlejší části se nachází pro děti – třída, 

umývárna a šatna, zázemí pro učitele, sklady pro pomůcky dětí, sklady prádla a technická místnost. 

Zázemí je orientování na severní stranu a třídy na stranu jižní. 

Pozemek kolem objektu bude upraven jako zahrada pro hru a odpočinek. Pouze ze severní 

a západní strany spojuje příjezdovou komunikaci a vstup do objektu.  

 

B.2.29. Celkové provozní řešení  
 

Objekt je rozdělen na dvě části.  V hlavní části se nachází prostory pro děti, zázemí učitelů, 

kancelář, sklady a výdejna. Ve druhé části pak prostory pro děti a sklady a menší zázemí pro učitele. 

 

B.2.30. Bezbariérové užívání stavby 

 

Bezbariérové řešení bylo navrženo v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 



Diplomová práce                            Mateřská škola z modulárních buněk v pasivním standardu 

 

 

12 

 

Součástí parkoviště MŠ je jedno parkovací stání pro tělesně postižené. Přechod z parkoviště 

do budovy je plynulý pomocí bezbariérových ramp. Hlavní vchodové dveře do objektu jsou 

vybaveny madlem ve výšce 900 mm. 

Celý objekt je řešen bez prahově. V prostorách určených pro veřejnost mají všechny 

podlahové plochy protiskluzovou úpravu, dveře jsou vybaveny madlem ve výšce 900 mm. 

 

B.2.31. Bezpečnost při užívání stavby 

 

Po ukončení stavebních prací, dokončovacích prací a zkolaudování objektu nebude mít 

stavba negativní vliv na zdraví uživatelů ani obyvatelstva v blízkém okolí. Za samotného 

chodu stavby bude provozovatel objektu povinen dodržovat veškeré zásady vyplývající z 

právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieně a bezpečnosti 

při provozování činnosti. 

 

B.2.32. Základní charakteristika objektu  
 

Stavba je navržená z modulárních buněk. Základní konstrukce jsou tvořeny z ocelových 

nosných profilů, které tvoří kostru buněk. Ta vyplněna minerální izolací tvořící obvodovou stěnu. 

Střecha je plochá se sklonem 2°. Objekt je uložen na základových pásech z prostého betonu.  

 Při návrhu byl kladen důraz na použití materiálů, které nemají negativní vliv na životní 

prostředí a to v jakékoliv části svého životního cyklu. Zároveň byly dodrženy doporučené hodnoty 

součinitele prostupu tepla pro pasivní domy a konstrukce byly navrženy tak, aby hodnotám 

vyhovovaly. Tepelně technické posouzení je obsaženo v příloze č.1. 

 

B.2.33. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

Jako zdroj tepla jsou navrženy podlahové elektrické kabely TO – 2L o výkonu 10w/m. 

Délka a množství kabelů jsou navrženy podle teplených ztrát jednotlivých místností. Kabely budou 



Diplomová práce                            Mateřská škola z modulárních buněk v pasivním standardu 

 

 

13 

 

v podlaze zality do anhydridové vrstvy a jako regulace budou použity termostaty s prostorovým 

senzorem. 

Ohřev teplé vody bude realizován prostřednictvím fotovoltaických panelů umístěných na 

střeše objektu. Počet panelů je navržen podle spotřeby teplé vody, a tak aby žádný měsíc v roce 

nevznikaly přebytky vyrobené energie. Případný dohřev bude pomocí elektrické energie 

prostřednictvím topné spirály umístěné uvnitř zásobníku teplé vody. Zásobníky o objemech 1000l 

budou umístěny v technických místnostech každé části. 

Vzduchotechnické jednotky byly navrženy od firmy ATREA a budou zajištovat nucené 

větrání budovy. Z důvodu omezených rozměrů budovy jsou jednotky umístěny na střeše objektu a 

jsou tedy venkovního provedení. 

  

B.2.34. Požárně bezpečnostní řešení  
 

Objekt po zkolaudování musí splňovat požadavky na požární bezpečnost, které jsou dány 

platnými předpisy. Pro požárně bezpečnostní řešení stavby bude vypracován projekt, který bude 

zpracován požárním specialistou. 

 

B.2.35. Zásady hospodaření s energiemi  

 

Objekt je navržen tak, aby splňoval nejvyšší nároky na energetickou náročnost budov. Třída 

energetické náročnosti budovy je B, tedy úsporná. Pro deklaraci této skutečnosti byl vypracován 

průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a 

je uveden v příloze č. 4. 

Jako zdroj tepla je elektrická energie a fotovoltaické panely, které vyrábí elektrickou energii 

pro ohřev TUV. Panely jsou nasměrovány na jižní stranu pod sklonem 40°, aby přijímaly co nejvíce 

slunečního záření. 

 

B.2.36. Hygienické požadavky na stavbu 

 

Hygienické požadavky budou dodrženy v rámci vyhlášky č. 108/2001 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. 
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Větrání objektu bude zajištěno vzduchotechnickými jednotkami, které budou zajištovat 

dostatečnou hygienickou výměnu vzduchu v jednotlivých místnostech.  

Vytápění bude řešeno pomocí elektrických kabelů v podlaze a bude zajištovat požadovanou 

teplotu. 

Osvětlení bude zajištěno okenními otvory a umělým osvětlením. Jako umělé osvětlení 

budou navrženy LED diody s vysokou účinností. 

Stavba nebude zdrojem vibrací, hluku nebo prašnosti a nebude mít rušivý vliv na okolní 

zástavbu. 

 

B.2.37. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

V blízkém okolí se nenachází žádný zdroj negativního vlivu na stavbu. Stavbu není třeba 

chránit jinak, než je navrženo v projektu. 

 

B.7. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Objekt bude napojen na veřejnou vodovodní sít pomocí vodovodní přípojky. Vodovodní 

přípojka bude začínat v místě napojení, které bude provedeno pomocí navrtávacího pásu a bude 

končit uzávěrem ve vodoměrné sestavě.  

Splašková voda bude svedena a napojena na obecní kanalizaci v ulici Podštampilí. Dešťová 

voda bude svedena do vsakovací jímky dešťových vod umístěné před objektem MŠ. 

Dešťová voda bude svedena do vsakovací jímky.   

Elektrická energie bude odebírána z nove navržené přípojky elektrické energie. Ta bude 

napojena na stávající kabel NN v ulici Podštampilí.  
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B.8. Dopravní řešení 
 

Příjezdová cesta k pozemku je z ulic Podštampilí a Floriána Navrátila. Před objektem bude 

umístěno parkoviště s jedním stáním pro tělesně postižené. Povrchová úprava bude realizována ze 

zámkové žlaby a asfaltového betonu. 

 

B.9. Řešení vegetace a související terénní úpravy 

 

Na stavebním pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Úprava vegetace není potřebná. 

Zemní práce budou provedeny strojově a ručně. Po dokončení objektu bude provedeno osazení 

zahrady novou zelení a vytvořené dětského hřiště. 

 

B.10. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Není tedy nutné pro realizaci objektu 

vypracování EIA. 

 

B.11. Ochrana obyvatelstva  

 

V celém průběhu výstavby bude staveniště řádně zabezpečeno, označeno a oploceno před 

vniknutím neoprávněných osob. Po zkolaudování bude objekt přístupný a nebude žádným 

způsobem ohrožovat jeho uživatele ani okolní obyvatelstvo. 

Budou dodrženy veškeré právní předpisy užívání vztahující se k jeho provozu. 
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B.12. Zásady organizace výstavby 

 

V průběhu realizace nedojde k omezení provozu blízkých komunikací, ani ovlivnění okolní 

zástavby a obyvatel obce. Příjezdová komunikace na staveniště bude z ulice Podštamplí, kde může 

v průběhu výstavby krátkodobě dojít k omezení provozu.  

 

Postup výstavby: 1. Vytyčení stavby 

   2. Zemní a výkopové práce 

   3. Zavedení přípojek inženýrských sítí 

   4. Vybetonování základový pásů 

5. Dovezení modulárních buněk zhotovených mimo stavbu  

6. Osazení a propojení modulárních buněk  

7. Realizace příjezdové komunikace  

8. Terénní úpravy  
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

Výkres situace, navrženého objektu je součástí výkresové dokumentace – výkres C01 

SITUACE. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 

D.1. Dokumentace stavebního objektu  
 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 

Architektonické řešení 

  Mateřská škola je samostatně stojící jednopodlažní objekt z modulárních buněk. Střecha je 

plochá s odvodněním do okapních žlabů.  

Modulární buňky umožnují návrh v jednoduchém, čistém stylu bez zbytečných výčnělků 

ve formě atik, balkónů nebo říms, které by narušily kompaktní tvar, důležitý pro pasivní dům. 

Objekt je rozdělen na dvě části – hlavní část a vedlejší (přídavná), která slouží jako možnost 

rozšíření při potřebě navýšení kapacity MŠ. V hlavní části se nachází zázemí pro děti – třída, 

umývárna a šatna, kancelář ředitele MŠ, zázemí pro učitele a obsluhy výdejny, výdejna, sklady pro 

pomůcky dětí, sklady prádla a technická místnost. Ve vedlejší části se nachází pro děti – třída, 

umývárna a šatna, zázemí pro učitele, sklady pro pomůcky dětí, sklady prádla a technická místnost. 

Zázemí je orientování na severní stranu a třídy na stranu jižní. 

Pozemek kolem objektu bude upraven jako zahrada pro hru a odpočinek. Pouze ze severní 

a západní strany spojuje příjezdovou komunikaci a vstup do objektu.  

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
 

a) Zemní práce 

 Prvním krokem před zahájením výstavby je nejprve nutné vytyčit inženýrské sítě a 

stanovit jejich ochranná pásma a označit body propojení zařízení staveniště. 

V přípravě území bude provedeno sejmutí ornice, která bude využita k následným 

zahradním a terénním úpravám. 
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Výkopy budou vyhloubeny pro základové pásy do hloubky -1,150 m pod úrovní 

terénu. V případě nesoudržnosti zemin musí být použito pažení proti sesunutí svahu 

v souladu s BOZP 

Vykopaná zemina použitelná pro zpětné násypy bude uložena na mezideponii. 

Nepoužitelný výkopek bude naložen a odvezen na skládku. 

Veškeré zásypy a násypy budou hutněny dle použitého materiálu.  

Ostatní plocha pozemku zůstává bez úprav. 

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 3,5 m pod základovou spárou. 

Základová spára bude začištěna ručně bezprostředně před betonáží základů. 

 

b) Základové konstrukce 

Objekt MŠ bude založen na základových pásech z prostého betonu C20/25. 

Základová spára bude v nezámrzné  hloubce -1,015 m pod úrovní terénu. Pasy musí být 

zhotoveny v rovinné toleranci ± 5 mm. Před usazením kontejnerů musí být znivelován a 

nerovnosti vyrovnány dodanými podložkami do roviny ± 1 mm. Základy nejsou zatepleny. 

Objekt je nepodsklepený. Podlaha objektu nepřiléhá k terénu. Mezi spodní stranou 

kontejnerů a terénem je provětrávaná mezera 165 mm. 

c) Montáž modulů 

Montáž bude probíhat pomocí jeřábu. Jednotlivé moduly budou osazeny na 

základové pasy a postupně spojovány do tuhého celku. Na stavbu budou dovezeny již 

zkompletované a vybavené moduly, které se na místě spojí. Spoje se zaizolují, utěsní, 

dokončí se vnitřní povrchy a obklady a propojí se příslušné rozvody.  Jedná se o suchý 

proces výstavby, nedojde k mokrému procesu v konstrukci a výstavba nijak dlouhodobě 

nenaruší okolní zástavbu hlukem a nečištěním. 
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d)  Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci modulů tvoří ocelový prostorový rám svařený z ohýbaných 

opískovaných ocelových profilů tl. 3 a 4 mm. Rám střechy a podlahy tvoří obvodové 

nosníky svařené s vnitřními příčnými nosníky. Tyto rámy jsou vzájemně svařeny 

s rohovými sloupy. Konstrukce bude opatřena antikorozním nátěrem (1x základní nátěr, 2x 

krycí nátěr venkovní - dvousložkový polyuretanový nátěr).  

e) Svislé konstrukce 

Svislé obvodové stěny jsou sendvičové s tepelnou izolací. Ve stěnách jsou dřevěné 

rošty, na kterých je uchycen vnější a vnitřní obklad. Tepelnou izolaci tvoří vláknité izolační 

desky Isover Fassil tl. 160 mm. Vnější obklad je z pozinkovaného trapézového plechu  

TR10/80mm. Vnitřní obklad je tvořen sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm. 

V sendvičové konstrukci je parotěsná PE folie  

Ostatní příčky jsou nenosné a montované ze sádrokartonových desek. Stěny na spoji 

kontejnerů tvoří dvojstěnu o tl. 187 mm, mezi nimi je  4 mm vzduchová mezera. Jednotlivé 

stěny mají tepelnou izolací URSA TWP1 tl. 60 mm. Příčky oddělující místnosti uvnitř 

kontejneru jsou montované ze sádrokartonových desek o tl. 100 mm jsou vyplněny tepelnou 

izolací URSA TWP1 tl. 80 mm. 

 

f) Konstrukce podlahy 

Nosnou konstrukcí podlahy tvoří podlahový rám svařený z ocelových L profily tl. 3 

– 4 mm s osovou vzdáleností 500 mm. Mezery mezi a nad profily jsou vyplněny minerální 

tepelnou izolací Isover Fassil tl. 200 mm. Na tepelnou izolaci bude položena 

cementotřísková deska tl. 22 mm a pod ní parozábrana v podobě PE folie.   

V prostorách s podlahovým vytápěním budou na cementotřískovou desku uloženy 

topné kabely a poté zality do anhydridové stěrky.  
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g) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukci tvoří vyspárovaný obvodový rám s příčníky. Střecha je řešena 

jako jednoplášťová plochá se sklonem 2%.  Krytina bude střešní pozinkovaný trapézový 

plech TR40/0,8 mm.  Je navržen přesah střechy minimálně 200 mm.  

Minerální tepelná izolace Isover Fassil o tl. 220 mm a 60 mm je umístěna mezi a 

pod nosné prvky střešní konstrukce. Mezi jednotlivými vrstvami tepelné izolace je umístěna 

parozábrana v podobě PE folie. 

Odvodnění střechy je zajištěno pomocí střešník okapů se spádem 1%, umístěných 

po okrajích vně modulárních buněk.  

 

h) Úpravy povrchů 

Vnitřní povrchové úpravy bude tvořit nátěr bílé barvy na sádrokartonové desky 

(např. düfa D424 Seidenlatex plus).  

V koupelnách, technické místnosti, výdejně jídel budou stěny obloženy keramickým 

obkladem do výšky 1800 mm. Na spárování bude použita spárovací hmota proti vlhkosti.  

Vnější povrchové úpravy budou tvořeny pozinkovaným trapézovým plechem tl. 

0,55 mm s nástřikem dvousložkovou PUR barvou RAL 7021. 

 

i) Podlahy 

V objektu bude použito několik druhů povrchů podlah v závislosti na funkci 

místnosti. Viz. výkresová část. 

 

j) Výplně otvorů 

Okna: plastová s izolačním trojsklem U=0,75 W/m2K. Skla budou opatřeny 

bezpečnostní folií před poraněním o rozbité sklo. 
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Dveře exteriérové: plastové s izolačním dvojsklem U = 1,0 W/m2K. Skla budou 

opatřeny bezpečnostní folií před poraněním o rozbité sklo. 

Dveře interiérové: plné, s ocelovou zárubní, povrchová úprava - HPL laminát-buk, 

výplň: děrovaná dřevotřísková deska 

 

k) Tepelné a zvukové izolace 

V celém objektu je v konstrukcích ve styku s exteriérem použitý jeden druh tepelné 

izolace – minerální vláknitá izolace Isover Fassil v tloušťkách 60, 80, 100, 120 a 160 mm. 

Vnitřní příčky jsou vyplněny vláknitou tepelnou izolací URSA TWP1 v tloušťkách 

60 a 80 mm. 

Zvukové ani kročejové izolace se v objektu nenacházejí. 

 

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
 

Objekt po zkolaudování musí splňovat požadavky na požární bezpečnost, které jsou dány 

platnými předpisy. Pro požárně bezpečnostní řešení stavby bude vypracován projekt, který bude 

zpracován požárním specialistou. 

 

D.1.4. Technika prostředí staveb 

 

Technika prostředí staveb bude rozebrána dále a rozdělena do technických zpráv jednotlivých 

zařízení, které byly zpracovány v rámci zadání diplomové práce – ohřev vody fotovoltaickými 

panely, elektrické podlahové vytápění a návrh řízeného větrání s rekuperací. 
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3. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

 

1. Okrajové podmínky výpočtů (podle ČSN 73 0540 – 3) 

Místo stavby           Velký Týnec – okres Olomouc 

Nadmořská výška                   208 m n. m. 

Zatížení větrem v krajině          normální 

Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období          -15°C 

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu v zimním období            84% 

Průměrná vnitřní teplota v zimním období           19,3°C 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu běžných pobytových místností          50% 

 

2. Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 

Všechny konstrukce vytápěných budov v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu 

φ1 ≤  60% musí mít součinitel prostupu tepla U [W/m2K] takový, aby splňoval podmínku: 

U ≤ UN 

Kde  UN  je normou požadovaná nebo doporučená hodnota součinitele prostupu tepla ve 

W/m2K. 
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OBVODOVÁ STĚNA: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání s doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 [W/m2K]  

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

 

Podmínka U ≤ Upas,20 [W/m2K] 

U = 0,153 W/m2K 

Upas,20 = 0,18 – 0,12 W/m2K 

0,153 ≤ 0,18 W/m2K 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

PODLAHA: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání s doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 [W/m2K]  

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka U ≤ Upas,20 [W/m2K] 

U = 0,200 W/m2K 

Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/m2K 

0,200  ≤  0,18 W/m2K 

POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 

Doporučená hodnota nebyla splněna z důvodu omezující světlé výšky objektu. 
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PLOCHÁ STŘECHA: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání s doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 [W/m2K]  

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka U ≤ Upas,20 [W/m2K] 

U = 0,144 W/m2K 

Upas,20 = 0,15 – 0,10 W/m2K 

0,144 ≤ 0,15 W/m2K 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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3. Nejnižší vnitřní povrchový teplotní faktor fRsi [°C] 

V zimním období musí konstrukce v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu φ1 ≤  

60% vykazovat v každém místě teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi  podle vztahu: 

fRsi  ≥  fRsi,N  =  fRsi,cr 

kde  fRsi,cr je kritický teplotní faktor vnitřního povrchu, bezrozměrný 

fRsi,N požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu stanovená dle 

vztahu: 

 

 

kde  θai je návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θex je návrhová teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v zimním období 

[°C] 

φsi,cr je kritická vnitřní povrchová vlhkost [%] 

φi,r relativní vlhkost vnitřního vzduchu pro stanovení požadavku na nejnižší vnitřní 

povrchovou teplotu [%], se stanoví ze vztahu: 

 

φi,r = φi, + Δφi 

kde  φi, návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období [%] 

Δφi bezpečnostní vlhkostní přirážka, 5% 
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OBVODOVÁ STĚNA S PODLAHOU 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního vnitřního faktoru vnitřního povrchu fRsi,N 

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka fRsi  ≥  fRsi,N   [-] 

fRsi,N = fRsi,cr    

 

fRsi,cr   = 0,818 

0,856 ≥ 0,818  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 1 Pole teplot napojení obvodové stěny na podlahu 
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KOUT OBVODOVÉ STĚNY 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního vnitřního faktoru vnitřního povrchu fRsi,N 

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka fRsi  ≥  fRsi,N   [-] 

fRsi,N = fRsi,cr    

 

fRsi,cr   = 0,818 

0,887 ≥ 0,818  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 2 Pole teplot koutu obvodové stěny 
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NAPOJENÍ PLOCHÉ STŘECHY NA OBVODOVOU STĚNU 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního vnitřního faktoru vnitřního povrchu fRsi,N 

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka fRsi  ≥  fRsi,N   [-] 

fRsi,N = fRsi,cr    

 

fRsi,cr   = 0,818 

0,999 ≥ 0,818  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 3 Pole teplot napojení ploché střechy a na obvodovou stěn 
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SPOJ MODULÁRNÍCH 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního vnitřního faktoru vnitřního povrchu fRsi,N 

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka fRsi  ≥  fRsi,N   [-] 

fRsi,N = fRsi,cr    

 

fRsi,cr   = 0,818 

0,864 ≥ 0,818  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 4 Pole teplot spoje dvou modulárních buněk 
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PARAPET OKNA 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou teplotního vnitřního faktoru vnitřního povrchu fRsi,N 

dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka fRsi  ≥  fRsi,N   [-] 

fRsi,N = fRsi,cr    

 

fRsi,cr   = 0,818 

0,842 ≥ 0,818  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Podmínka fRsi  ≥  fRsi,N   [-] 

fRsi,N = fRsi,cr    

 

fRsi,cr   = 0,744 

0,837 ≥ 0,744  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Obr. 5  Pole teplot u parapetu okna 

4. Lineární činitel prostupu tepla ψk [W/m.K] 

Lineární činitel prostupu tepla tepelných vazeb mezi konstrukcemi musí splňovat 

podmínku: 

ψk   ≤  ψk,N 

kde  ψk,N požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla ψk [W/m.K] 
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OBVODOVÁ STĚNA S PODLAHOU: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s doporučenou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi pasivního domu ψk [W/m.K] dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka ψk   ≤  ψk,N  [W/m.K] 

ψk = L2D - ∑U.l = 0,34768 – (0,15.0,985+0,20.0,979) = 0,0041 W/m.K 

ψk,N  = 0,05 W/m.K 

0,004  ≤  0,050 W/m.K  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 6 Pole teplot napojení obvodové stěny na podlahu 
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KOUT OBVODOVÉ STĚNY: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s doporučenou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi pasivního domu ψk [W/m.K] dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka ψk   ≤  ψk,N  [W/m.K] 

ψk = L2D - ∑U.l = 0,28400 – 0,15.(2.0,970)= -0,007 W/m.K 

ψk,N  = 0,05 W/m.K 

-0,007  ≤  0,050 W/m.K  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 7 Pole teplot koutu obvodové stěny 
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NAPOJENÍ PLOCHÉ STŘECHY NA OBVODOU STĚNU 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s doporučenou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi pasivního domu ψk [W/m.K] dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka ψk   ≤  ψk,N  [W/m.K] 

ψk = L2D - ∑U.l = 0,03417 – (0,15.1,099+0,15.1,025) = -0,2849 W/m.K 

ψk,N  = 0,05 W/m.K 

-0,285  ≤  0,050 W/m.K  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 8 Pole teplot napojení ploché střechy na obvodovou stěnu 
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SPOJ MODULÁRNÍCH BUNĚK: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s doporučenou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi pasivního domu ψk [W/m.K] dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka ψk   ≤  ψk,N  [W/m.K] 

ψk = L2D - ∑U.l = 0,4536 – (0,15.1,67) = 0,20 W/m.K 

ψk,N  = 0,05 W/m.K 

0,20  ≤  0,050 W/m.K  – doporučená hodnota pro pasivní domy 

POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN  

0,20  ≤  0,20 W/m.K  – požadovaná hodnota  

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

Obr. 9 Pole teplot spoje modulárních buněk  
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PARAPET OKNA: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Area – viz příloha č.2 

Porovnání s doporučenou hodnotou lineárního činitele prostupu tepla tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi pasivního domu ψk [W/m.K] dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka ψk   ≤  ψk,N  [W/m.K] 

ψk = L2D - ∑U.l = 0,71678 – (0,15.0,741+0,75.0,817) = -0,00712 W/m.K 

ψk,N  = 0,05 W/m.K 

-0,001  ≤  0,010 W/m.K   

POŽADAVEK JE SPLNĚN  

 

Obr. 10 Pole teplot parapetu okna 
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5. Pokles dotykové teploty Δθ10,N  [°C] 

Pokles dotykové teploty se stanoví podle vztahu: 

Δθ10  ≤ Δθ10,N 

kde  Δθ10,N  je požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

 

PODLAHA: 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou dotykové teploty podlahy pro danou kategorii 

podlahy Δθ10,N [°C] dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

 

Podmínka Δθ10  ≤ Δθ10,N [°C] 

Δθ10 =  3,79 °C 

Δθ10,N = 3,8 °C – kategorie – I. Velmi teplé podlahy 

3,79  ≤  3,8 [°C] 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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6. Šíření vlhkosti konstrukcí 

 

a. Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Pro splnění požadavku na množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

vycházíme ze vztahu: 

Mc ≤ Mc,N 

kde  Mc je množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2.a] 

Mc,N maximální normová hodnota pro množství zkondenzované vodní páry uvnitř za rok 

[kg/m2.a] 

OBVODOVÁ KONTRUKCE 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou zkondenzované vodní páry Mc,n [kg/m2.a] dle 

normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

Podmínka Mc ≤ Mc,N [kg/m2.a] 

Mc = 0,069 kg/m2.a 

Mc,N = 0,10 kg/m2.a 

0,069  ≤  0,10 kg/m2.a 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

PODLAHA 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou zkondenzované vodní páry Mc,n [kg/m2.a] dle 

normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 
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Podmínka Mc ≤ Mc,N [kg/m2.a] 

Mc = 0,010 kg/m2.a 

Mc,N = 0,10 kg/m2.a 

0,010  ≤  0,10 kg/m2.a 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

STŘECHA 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání s požadovanou normovou hodnotou zkondenzované vodní páry Mc,n [kg/m2.a] dle 

normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka Mc ≤ Mc,N [kg/m2.a] 

Mc = 0,0104 kg/m2.a 

Mc,N = 0,10 kg/m2.a 

0,0104  ≤  0,10 kg/m2.a 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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b. Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 

V průběhu roku nesmí v konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř 

konstrukce zůstat žádné zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost 

konstrukce a zhoršovalo tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro roční bilanci platí podmínka: 

Mc ≤ Mev 

kde  Mc je množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2.a] 

Mev množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2.a] 

 

OBVODOVÁ KONTRUKCE 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce a množství vypařitelné vodní 

páry uvnitř konstrukce dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka Mc ≤ Mev [kg/m2.a] 

Mc = 0,069 kg/m2.a 

Mev= 1,520 kg/m2.a 

0,069  ≤  1,520 kg/m2.a 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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PODLAHA 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce a množství vypařitelné vodní 

páry uvnitř konstrukce dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

 

Podmínka Mc ≤ Mev [kg/m2.a] 

Mc = 0,010 kg/m2.a 

Mev = 1,531 kg/m2.a 

0,010  ≤  1,531 kg/m2.a 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 

STŘECHA 

Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo – viz příloha č.1 

Porovnání množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce a množství vypařitelné vodní 

páry uvnitř konstrukce dle normy ČSN 73 0540 – 2 /2011 

Podmínka Mc ≤ Mev [kg/m2.a] 

Mc = 0,0104 kg/m2.a 

Mev = 1,519 kg/m2.a 

0,0104  ≤  1,519 kg/m2.a 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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7. Průměrný součinitel prostupu tepla  

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/m2.K] budovy nebo vytápěné zóny musí být 

takový, aby splňoval podmínku: 

Uem  ≤  Uem,N 

 

kde  Uem,N je požadovaná hodnota průměrného součinitele postupu tepla [W/m2.K] 

 

Výpočet byl proveden pomocí programu Energie – viz příloha č.4 

Porovnání průměrného součinitele prostupu tepla s požadovanou normovou hodnotou dle normy 

ČSN 73 0540 – 2 /2011 

Podmínka Uem  ≤  Uem,N [W/m2.K] 

Uem = 0,22 W/m2.K 

Uem,N = 0,35 W/m2.K 

0,22  ≤  0,35 W/m2.K 

POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA –  NUCENÉ VĚTRÁNÍ 

1. Podklady 

Podkladem pro zpracování návrhu řízeného větrání byla zpracovaná stavební část této 

diplomové práce a hygienické požadavky na vnitřní mikroklima dle vyhlášky č. 108/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských 

zařízení. 

 

2. Klimatické podmínky místa stavby 

Místo stavby:       Velký Týnec (okres Olomouc) 

Nadmořská výška:      209 m n. m. 

Venkovní výpočtová teplota vzduchu v zimě:  -15 °C 

Venkovní výpočtová teplota vzduchu v létě:   32°C 

Normální tlak vzduchu:     95kPa 

Venkovní návrhová relativní vlhkost vzduchu v zimě: 90% 

Venkovní návrhová relativní vlhkost vzduchu v létě: 35% 

 

Řízené větrání zajištuje pouze pravidelnou výměnu čerstvého vzduchu v místnostech a 

neslouží k vytápění objektu. Intenzity větrání jsou navrženy z požadavků hygienických směrnic 

dle druhu činnosti a počtu osob. 

 

3. Požadované podmínky vnitřního mikroklimatu 

Řízené větrání bude zajištovat pouze pravidelnou výměnu čerstvého vzduchu dle 

požadavku vyhlášky č. 108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, 

předškolních zařízení a některých školských zařízení. Systém tedy neslouží k vytápění ani chlazení 

větraných prostorů. 
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4. Popis základní koncepce VZT zařízení 

Řízené větrání budou řídit dvě vzduchotechnické jednotky DUPLEX 1400 Basic-N od 

firmy ATREA. Kompaktní větrací jednotky v nástřešním provedení, které zaručují komfortní a 

efektivní větrání, budou umístěny na střeše objektu. Revizní přístup bude k jednotkám umožněn ze 

střechy, na kterou vede žebřík umístěný na východní straně objektu. 

Jednotky obsahují ve společní skříni dva nezávislé řízené EC ventilátory s dozadu 

zahnutými lopatkami, křížové rekuperační výměníky s účinností 73% a vestavěné vodní ohřívače 

vzduchu 55/45°C o výkonech 3,8 kW. Součástí jednotek jsou filtry – F7 na přívodu a G4 na odvodu 

a by-passové klapky na přívodu. 

 

5. Minimální dávky čerstvého vzduchu, odvod odpadního vzduchu  

Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí vychází z  vyhlášky č. 108/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských 

zařízení.  

Učebny   20 - 30 m3/žák 

Šatny    20 m3/žák 

Umývárny  30 m3/umyvadlo 

Sprchy   150 - 200 m3/sprcha 

Záchody  50 m3/kabinka 

Přípravny jídel  70m3/pracovník 

 

 

6. Počet a umístění centrál úpravy vzduchu 

Řízené větrání budou zajištovat dvě venkovní vzduchotechnické jednotky umístěné na 

střeše každé části objektu. 

 

 



Diplomová práce                            Mateřská škola z modulárních buněk v pasivním standardu 

 

 

46 

 

7. Vzduchové výkony v jednotlivých typech místností 

Vzduch je do místností přiváděn pomocí druhořadých vyústek s regulací průtoku vzduchu, 

které jsou umístěny přímo na potrubí. 

Vzduch je do místností odváděn pomocí jednořadých vyústek s regulací průtoku vzduchu, 

které jsou umístěny přímo na potrubí.  

V místnostech, kde se předpokládá minimální množství vzniklého odpadního vzduchu, 

bude odvětrání řešeno pomocí stěnových vyústek nad dveřmi do místností odvětráním pomocí VZT 

potrubí. 

Tabulka. 1 Dimenze přívodu a odvodu vzduchu 

 

Název místnosti 
Plocha 

místnosti 
Objem 

místností 
Počet 
osob 

Navržené 
množství 

přiváděného 
venkovního 

vzduchu 

Navržené 
množství 

odváděného 
odpadního 
vzduchu 

  m2 m3  m3/h m3/h 

P
R

A
V

Ý
 O

B
JE

K
T

 

102 Úklidová komora 2,48 6,5472 - 0 50 

103 Šatna dětí I. 16,09 42,4776 20 400 0 

104 Kancelář 10,08 26,6112 1 50 0 

105 WC - venkovní 1,87 4,9368 - 0 50 

107 Herna I. 100,07 264,1848 20 600 200 

108 Umývárna 15,97 42,1608 - 0 400 

110 Technická místnost 7,46 19,6944 - 0 50 

113 WC + sprcha - zaměstnanci 4,46 11,7744 - 0 150 

114 Úklidová komora 2,28 6,0192 - 0 50 

117 Šatna zaměstnanci  3 7,92 - 120 120 

119 Špinavé prádlo  2,94 7,7616 - 0 100 

120 Výdejna  15,97 42,1608 2 140 140 

      1310 1310 

L
E

V
Ý

 O
B

JE
K

T
 121 Herna II. 103,86 274,1904 20 600 250 

122 Šatna dětí II. 16,1 42,504 20 400 0 

124 Úklidová komora 2,48 6,5472 - 0 50 

125 Umývárna 15,97 42,1608 - 0 400 

127 Technická místnost 4,24 11,1936 - 0 100 

131 Špinavé prádlo  4,75 12,54 - 0 100 

132 WC - zaměstnanci 1,24 3,2736 - 0 100 

      1000 1000 
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8. Hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí 

Systém je navržen tak, aby splnil požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, hluk na pracovišti. 

 Rozvody jsou při vstupech i výstupech z VZT jednotek opatřeny tlumiči hluku a samotné 

potrubí je obaleno termoakustickou izolací zabraňující šíření hluku proudícího vzduchu. 

 

9. Údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 

Na přívodu čerstvého vzduchu jsou použity filtry F7 a na odvodu odpadního vzduchu jsou 

použity filtry řady G4.  

U provozu vzdělávacích zařízení se nepředpokládá se znečištěním okolního vzduchu, proto 

není nutné navrhovat zvláštní opatření. 

 

10. Popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů 

Nucené větrání v obou částech objektu je navrženo jako rovnotlaké s rekuperací. V rámci 

hygienických a provozních požadavků může v objektu vznikat přetlak či podtlak. Zásadní podtlak 

vzniká v sociálním zázemí.  

 

11. Seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů 

Pro objekt jsou navrženy dvě exteriérové nástřešní vzduchotechnické jednotky DUPLEX 

1400 Basic-N od firmy ATREA. Rozdělení objektu a umístění VZT jednotek – viz. výkresová 

dokumentace. 

 

12. Umístění nasávání čerstvého vzduchu a odvod vzduchu odpadního 

Nasávání čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu je umístěno přímo na 

vzduchotechnických jednotkách. 
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13. Seznam zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu 

VZT jednotky jsou navrženy pouze pro řízené větrání. Lehký dohřev vzduchu je zajištěn 

vodním ohřívačem o výkonu 3,8 kW. 

 

14. Umístění zařízení 

VZT jednotky jsou umístěné na střeše objektu a osazené na speciální rámy. Manipulační 

prostory okolo jednotek jsou dodrženy. 

 

15. Požadavky zařízení na energie 

Elektrická energie: napětí 230V , proud  11A 

Ohřívač: voda (55/45), výkon 3,8 kW 

 

16. Způsob provozu a regulace zařízení, protihluková a protipožární opatření 

Provoz je navržen jako přerušovaný, automatický řízený regulačním modulem. Výměna 

vzduchu bude zajištěna dle požadavku v pracovní den vždy od 6:00 do 18:00 hodin. Provozní režim 

je stanoven jako rovnotlaký, s nastavením týdenního režimu. 

Regulace je zajištěna pomocí vestavěného regulátoru, typ RD, který zajišťuje požadované 

funkce – řízení otáček ventilátorů, automatické řízení klapky by-passu v závislosti na teplotě, čidlo 

venkovní teploty a proti mrazová ochrana rekuperačního výměníku. 

Ovladač typu CP 19 RD umožňuje nastavení režimu týdenní program automaticky či ručně. 

 

17. Způsob zavěšení a uložení potrubí 

Z důvodu nízké světlé výšky bude potrubí viditelně vedeno podél stěn a zavěšeno pomocí 

typových závěsových pozinkovaných kotevních prvků. 
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18. Koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu 

Viz. výkresová dokumentace 

 

19. Rozsahy příslušenství potrubních rozvodů tepla a chladu 

Viz. výkresová dokumentace 

 

20. Pokyny pro montáž 

Při návrhu byli použity typové díly a jako hlavní rozvody bylo použito kruhové potrubí 

SPIRO. Při montáži je nutné dbát na správnost tvarů odboček a přechodů. 

Všechny prvky použité při rozvodech (potrubí, odbočky, přechody) musí být povrchově 

upraveny pozinkováním.  

Montáž vzduchotechnického zařízení bude provedena zodpovědnou firmou nebo 

proškolenými pracovníky. 

 

21. Požadavky na uvádění do provozu 

Před uvedením do provozu bude VZT jednotka podrobena zkušebnímu provozu po dobu 

24 hodin. 

Nutné provézt provozní zkoušky a vypracovat protokol o zkoušce chodu a zregulování 

výkonových parametrů zařízení. To provádí zodpovědná firma nebo proškolení pracovníci. 

 

22. Pokyny pro údržbu 

Pravidelně bude probíhat kontrola a výměna filtrů na přívodním potrubí i na odvodním 

potrubí a další potřebná údržba VZT.  
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Potrubí musí být pravidelně povrchově čištěno od nečistot prachu usazených na potrubí, 

z důvodu viditelnosti potrubí v místnostech.  

 

23. Údaje o chladivech a jiných nebezpečných látkách  

Nebezpečné látky ani chladiva se v návrhu nevyskytují. VZT jednotky jsou navrženy pouze 

pro řízené větrání. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA – VYTÁPĚNÍ 

 

1. Úvod 

Jako vytápění objektu bude sloužit elektrické podlahové vytápění pomocí topných kabelů. 

Tato varianta byla zvolena jako nejideálnější řešení do prostor, kde jsme omezeni světlou výškou 

podlahy a nízkými tepelnými ztrátami.  

Jedná se o lokální topný systém, kdy k přeměně elektrické energie dochází přímo ve 

vytápěné místnosti. Kabely jsou umístěny těsně pod povrchem podlahy a tím nedochází 

k akumulaci tepla v betonové vrstvě. Pro elektrické podlahové vytápění byly navrženy odporové 

topné kabely TO – 2L se níženým výkonem 10W/h.  

 

2. Provozní podmínky 

V objektu se předpokládá automatické vytápění v tzv. přímotopné sazbě – C45, kdy je 

topení provozováno 20 hodin denně v období nízkého tarifu elektřiny. Po zbývající 4 hodiny 

(rozděleno na max. hodinové úseky) trvá období vysokého tarifu a činnost topení je blokovaná. 

Topný systém je navržen tak, aby tyto prodlevy ve vytápění překlenul bez snížení uživatelského 

komfortu.  

 

3. Podklady 

Jako podklady pro návrh vytápění posloužily stavební výkresy diplomové práce. Technické 

parametry jednotlivých prvků otopné soustavy – viz. Příloha č. 7. 

Výpočet tepelných ztrát po místnostech pro přesné navržení topného výkonu v místnostech, 

který byl proveden pomocí programu Ztráty. Protokol tepelných ztrát po místnostech je uveden 

v příloze č. 3. 
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4. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

Pro každou místnost objektu, která bude vytápěná, byla stanovena teplená ztráta, na jejichž 

pokrytí je nadimenzovaný topný kabel.  

Topné kabely jsou navrženy tak, aby pokrývaly místnost v co největší ploše. Kabely nesmí 

být položeny na nevětrané plochy - sprchové kouty a kuchyňské linky, kde by mohlo dojít k 

přehřátí. Kabely jsou, proto rozloženy ve vymezeném prostoru mimo nepříznivá místa. Uprostřed 

místností bude použit nábytek výhradně na nožičkách. Topný kabel nesmí procházet přes dilatační 

spáru, vzduchovou mezeru ani tepelnou izolaci. 

Nadimenzování topných kabelů do podlahy bylo provedeno dle pokynů výrobce topných 

kabelů V – systém elektro s.r.o., tabulka výkonů topných kabelů viz. příloha č. 7. 

 

5. Výpočet hodnoty připojeného výkonu zdroje tepla 

Na celkové pokrytí tepelných ztrát vytápěných místností 9,045 kW, byl navržen systém 

topných kabelů o celkovém výkonu 13,81 kW. 

 

6. Popis topného systémů 

 

Základní údaje topného kabelu 

Kabel TO – 2L 

Typ:   dvoužilový vodič s opletením  

Napájení: 230V, 50Hz 

Výkon: 10 W/m 

Izolace: XPLE 

Průměr: 3,5 mm 

Max. teplota: +80°C 
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Obr. 11 Topný kabel TO – 2L 

 

Technický list kabelu TO – 2L – viz. Příloha č. 7 

 

7. Provedení 

Na cementotřískovou desku Cetris tl. 22 mm bude položena separační folie obsahující Al 

vrstvu, která zlepšuje rozložení tepla. Na folii pak bude naistalován fixační pás Grufast, do jehož 

pásů budou rozloženy elektrické topné kabely TO – 2L s vypočtenou roztečí. Kabel se přelepí 

speciální páskou po vzdálenostech 30 – 50 cm.  

Po uložení topných kabelů je nutné změřit jejich odporové hodnoty. Ohmmetrem se změří 

hodnota pracovního odporu a porovná se s hodnotou uvedenou v návodu pro topný kabel stejné 

délky. Maximální možná odchylka je 10%. 

Na spojích modulárních buněk a po okrajích svislých stěn budou provedeny dilatace – 

polystyrén tl. 10 mm, aby topená podlaha mohla dilatovat. Po té se topné kabely zalijí vrstvou 

anhydridové směsi o tl. 10 mm.  

Instalace topných kabelů musí být provedena podle technické dokumentace výrobce. 

Schéma rozložení topných kabelů viz. výkres  

Použité délky a výkony kabelů viz. příloha č. 7. 
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8. Rozvody 

Pro instalaci termostatu se připraví instalační krabice KU 68. Z této krabice se položí 

chránička (husí krk) pro instalaci teplotního čidla a připojení studených konců topných kabelů. 

Přívod 230V se provede kabely CYKY 3J – 2,5, které jsou jištěny v rozvaděči objektu jističi 16A. 

Při připojení vyššího příkonu se provede rozvod z rozvaděče přes stykač ovládaný prostorovým 

termostatem. 

 

9. Regulace 

Termostat bude s týdenním programem pro řízení vytápění. Obsahuje prostorové čidlo 

snímající teplotu vzduchu v místnosti a podlahové čidlo umožnuje zadat limit teploty, která zamezí 

přehřátí podlahy. 

Mimo topnou sezónu lze termostat zcela vypnout vestavěným vypínačem.  

Příkon topných kabelů připojených na termostat nesmí překročit 3600 W. 

 

Elektronický programovatelný termostat OCD4 - 1999 

Napájení:    230V AC ±10% , 50Hz 

Rozměry:   84 x 84 x 40 mm 

Vlastní spotřeba: 0,6 W 

Izolace:  třída II. 

Teplotní rozsah: +5 – 40 °C 

Teplotní senzory: prostorové čidlo – vestavěný v termostatu 

   podlahové čidlo  
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Obr. 12 Elektronický programovatelný termostat OCD4 

 

10. Uvedení do provozu 

Před zalitým topného kabelu do anhydridové směsi bude provedena revize příslušným 

revizním technikem s osvědčením o odborné způsobilosti. Bude zpracována revizní zpráva o 

zkoušce a protokol o zkoušce pro elektrické zařízeni dle normy ČSN 33 1500 A ČSN 33 2000-6. 

Připojení k elektrické síti smí provést pouze kvalifikovaná osoba dle vyhlášky 50/1978 Sb. 

a musí být postupováno dle platných technických norem. 

Dokončené dílo bude předáno uživateli s poučením o používání.  
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA – OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 

 

1. Úvod 

Jako hlavní zdroj tepla pro ohřev teplé užitkové vody budou sloužit fotovoltaické panely, které ve 

dnech s nízkým množstvím slunečního záření budou doplněny elektrickou energií ze sítě. Tento 

systém byl zvolen jako nejideálnější zdroj tepla pro přípravu teplé vody této stavby. Fotovoltaiké 

panely jsou zdrojem elektrické energie ze slunce, která je zdarma. Systém je navíc ekologický 

k životnímu prostředí, výroba je nehlučná a nevznikají žádné emise ani znečišťující plyny. Hlavní 

výhodou FV panelů je, že jsou recyklovatelné a lehce přemístitelné, což se krásně doplňuje 

s možnou budoucí přemístitelností modulárních buněk.  

 

2. Potřeba teplé vody 

Potřeba teplé vody byla stanovena pro mytí osob, úklid podlahových ploch a přípravu jídel a mytí 

nádobí. Směrné hodnoty potřeby teplé vody byly přejaty z vyhlášky č. 120/2011 Sb. Výpočet byl 

proveden v souladu s ČSN 06 0320. Celkové objemy potřeby teplé vody jsou uvedeny v tabulkách 

přílohy č. 8. 

 

Potřeba pro mytí osob byla vypočítána ze vztahů: 

 

  

 

 

kde  Vo potřeba TV pro mytí osob v dané periodě [m3] 

  ni počet uživatelů 

  Vd objem dávky [m3] 
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  nd počet dávek  

  U3 objemový průtok TV do výtoku [m3/h] 

  td doba dodávky [h]  

  pd součinitel prodloužení doby dávky [-] 

 

   

Potřeba pro přípravu jídel a mytí nádobí byla vypočítána ze vztahů: 

 

 

kde  Vv potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě [m3] 

  nv počet jídel 

  Vd objem dávky [m3] 

 

Potřeba pro úklid podlahových ploch byla vypočítána ze vztahů: 

 

 

kde  Vu potřeba TV pro úklid podlahových ploch [m3] 

  nu výměra ploch 

  Vd objem dávky [m3] 

 

3. Typ zásobníku 

Objekt je rozdělen na dva samostatně fungující části, a proto byly rozděleny i potřeby vody 

a navrženy dva zásobníky TUV. Zásobníky jsou navrženy, aby plně pokryly potřebu vody dle 

provozu.  
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Výpočtem bylo zjištěno, že první zásobník by měl mít objem 600l a druhý  500l, proto 

navrhuji zásobníky o objemech 1000l a 750l. Zásobníky jsou navrženy od firmy Logitex -  typ 

OKCE 1000 S/1MPa a typ OKCE 750 S/1MPa. 

 

4. Typ fotovoltaických panelů 

Pro výrobu elektrické energie byly vybrány fotovoltaické panely OMP 250W od firmy 

Optimus A-Trade s.r.o.. Panel je polykrystalický s křemíkovými články a účinností 15,2 %. Má 

vysokou odolnost proti extrémním projevům počasí a speciální mechanicky odolné tvrzené sklo 

s vysokou schopností průchodu světelného záření. 

 

5. Poloha fotovoltaických panelů 

Panely budou orientovány na jižní stranu. V příloze č. 8 je proveden výpočet porovnání 

sklonu panelů na 30° a 40°. Jako nejúčinnější varianta byl zvolen úhel 30°.  

Panely budou usazeny na střechu modulárních buněk.  

 

6. Plocha a počet panelů  

Podle polohy a sklonu bude systém navržen na nejúčinnější měsíc, to znamená, že 

v průběhu celého roku nebudou vznikat přebytky z výroby elektrické energie pomocí FV panelů, 

a množství, které na potřebu ohřátí TUV, bude dodáno ze sítě.  

Dle nejlepšího měsíce - červenec, sklonu 30° a tepla potřebného pro ohřátí denního 

množství potřeby teplé vody je navrženo celkem 52 FV panelů. 29 panelů bude napojeno na 

zásobník o velikosti 1000l a na zásobník o velikosti 750l 23 FV panelů. 

Celkový jmenovitý výkon panelů je 13 kW. 
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7. Propojení FV panelů a zásobníku 

 

Ekologicky vyrobená elektrická energie v sériově zapojených  FV panelech bude přímo 

napojená na zásobník TUV.  

Do zásobníku o objemu 1000l budou nainstalována 2 topná tělesa o výkonu 3,75 kW 

napojených na DC (stejnosměrný) proud z fotovoltaických panelů a 2 otopná tělesa o výkonu 3,75 

kW na AC (střídavý) proud ze sítě.  

Do zásobníku o objemu 75l budou nainstalována 2 topná tělesa o výkonu 3,3 kW 

napojených na DC (stejnosměrný) proud z fotovoltaických panelů a 2 otopná tělesa o výkonu 3,3 

kW na AC (střídavý) proud.  

Zásobníky budou ohřívány především pomocí energie z FV panelů. V případě nedostatku 

této energie termostat AC zdroje sepne přívod do těles k AC distribuční síti NN. 

 

8. Montáž fotovoltaických panelů  

Panely budou osazeny na střechu dle výkresu viz. příloha výkresové části. Propojení panelů 

a napojení panelů do systému provede specializovaná firma nebo proškolený pracovník.  

 

9. Uvedení do provozu 

Před uvedením do provozu bude provedena revize příslušným revizním technikem 

s osvědčením o odborné způsobilosti. Bude zpracována revizní zpráva o zkoušce a protokol o 

zkoušce pro elektrické zařízeni dle normy ČSN 33 1500 A ČSN 33 2000-6. 

Uživatelé budovy po té budou poučeni o bezpečném užívání realizovaného systému a dílo 

bude předáno do užívání. 
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7. EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ S BĚŽNÝM STANDARDEM 

V rámci ekonomického porovnání objektu je porovnána celková cena objektu a cena na provoz 

vytápění budovy se standartním provedením modulární buňky. 

Běžná cena jedné modulární buňky o velikosti 2999 x 6049 x 3440 mm s tepelnou izolací o 

tloušťkách – 100 mm podlaha a strop, 60 mm stěna je dle výrobce udávána 90 000,-Kč – 100 000,- 

Kč za jednu buňku. Cena navržená na buňku stejné velikosti, která bude splňovat požadavky 

pasivního standardu je dle odhadu 220 000,-Kč. Ceny jsou uvedeny pouze pro provedení čistě 

konstrukce bez výplňových otvorů a rozvodů.  

Odhadová celková hrubá cena pro konstrukci budovy MŠ i s rozvody a výplňovými otvory, 

která byla navržena v rámci diplomové práce a bude splňovat nároky pasivního standardu je 

6 200 000,- Kč. 

V ceně je započítáno: 

24 modulárních buněk    5 280 000,-Kč 

Vzduchotechnika – větrací jednotky   50 000,-Kč 

Ohřev TUV pomocí FV     450 000,-Kč  

Elektrické podlahové vytápění   70 000,-Kč 

Výplně otvorů     300 000,-Kč 

Celkem      6 150 000,-Kč 

V ceně nejsou započítány náklady na provoz ani práce za provedení. Ceny jsou odhadové, 

výrobci neuvádějí přesné ceny z důvodu konkurence na trhu. 

V porovnání ročních nákladů na vytápění standartní a pasivní buňky, by měli náklady 

klesnout 4 krát. Náklady na vytápění buňky v pasivním standartu by se měli pochybovat okolo 30 

tisíc ročně. 

Po celkovém zhodnocení stavby dle ročních nákladů na údržbu by návratnost rozdílu investic 

mezi pasivním a standartním provedení měla být přibližně 20 let. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout budovu, tak aby co nejlépe splňovala požadavky 

v oblasti tepelné techniky, vyhovovala uživatelům, byla šetrná k životnímu prostředí a především, 

do stavebnictví vnesla přínos v oblasti modulárních staveb. Hned od začátku vypracování jsem se 

snažila návrh přizpůsobit, aby co nejlépe splnil všechny podmínky. 

Objekt byl po stránce techniky navržen jako dva nezávisle fungující celky. Nucené větrání, 

ohřev teplé vody i elektrické podlahové vytápění je pro každou část budovy navrženo zvlášť.  

Při návrhu hlavní nevýhodou byla omezující světlá výška buňky, kvůli které nebyla splněna 

podmínka pro doporučující hodnoty součinitele prostupu tepla u pasivních domů. Při řešení detailů 

se pak ukázalo, že slabá místa budovy jsou hlavně při spojích jednotlivých modulárních buněk a 

při osazení výplní otvorů, kde nastal problém s tepelnými mosty v konstrukci. Tato místa byla 

přizpůsobena tak, aby se tepelným mostům zamezilo. 

Po celkovém zhodnocení objektu a porovnání hlavních jednotlivých ukazatelů normy, lze 

říci, že navržený objekt splňuje požadavky pasivní budovy. 

 

Měrná potřeba tepla na vytápění:  7kWh/m2.a 

Měrná potřeba primární energie   119kWh/m2.a 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,22W/m2.K 
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