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Anotace

P edm tem této bakalá ské práce je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro

realizaci stavby rodinného domu s bazénem. P íprava teplé vody je provedena s pomocí

solárního za ízení. Tento projekt se skládá ze dvou základních ástí: stavební ást a návrh

vnit ního vodovodu – zdravotechnika. 131 stran

Stavební ást zahrnuje návrh nepodsklepeného rodinného domu se dv ma obytnými

nadzemními podlažími a sedlovou st echou.

V ásti zdravotechniky je navržen vnit ní vodovod a p íprava teplé vody s pomocí

solárního za ízení. Oh ev vody pomocí solárního systému s kolektory p ináší uživateli snížení

provozních náklad . Využití obnovitelného zdroje energie je p ínosné pro životní prost edí.

Vnit ní vodovod je navržen pro 6 trvale bydlících osob.

Pro provedení základního ekonomického porovnání využití pouze pitné vody a varianty

s použitím deš ové vody je také projektována deš ová kanalizace a vhodná akumula ní nádrž.

Deš ová voda bude použita pro splachování záchod , praní prádla a zalévání zahrady.

Klí ová slova: vnit ní vodovod, solární za ízení, deš ová voda 

Annotation

The subject of the bachelor´s work is the project documents processing ranging

implementation of the project concerning a detached house with a swimming pool. The hot

water preparation is carried out by using a solar device. This project consists of two basic parts:

the building part and the interior water piping design – the sanitary. 131 pages 

The building part includes the design of a detached house without a cellar with two

residential above-ground storeys and a saddle-shaped roof. 

The interior water piping and the hot water preparation by using a solar device are

designed in the part of the sanitary. Water heating by using the solar system with collectors

brings its user reduction of running costs. Using renewable resources of energy is

environmentally friendly. The interior water piping is designed for 6 constantly living people.



For implementation of the basic economical comparison between using only drinkable

water and an option with using rainwater, there is also designed a rainwater sewage system and 

a suitable accumulation reservoir. The rainwater will be used for the flushing in the toilets,

washing clothes and watering the garden. 

Key words: interior water piping, solar device, rainwater
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1. Úvod

P edm tem ešení této bakalá ské práce je jednak návrh a ešení stavební ásti objektu

a dále ešení zdravotn technické ásti. Tato ást se zabývá p edevším návrhem vnit ního

vodovodu a p ípravou teplé vody pomocí solární soustavy. Dále je také ešeno využití

deš ových vod, které jsou využity v objektu.

Díky tomu, že je v dnešní dob stále více kladen d raz na využívání alternativních

zdroj , je použití solárních systém a také využití deš ových vod ím dál více vyhledávané. Na

tento fakt mají vliv jak rostoucí ceny energií, tak i stále v tší spot eba neobnovitelných zdroj

jako je zemní plyn, ropa, erné uhlí a jiné. Proto se lidé snaží spot ebu t chto zdroj

minimalizovat.

Využití deš ových vod je výborný zp sob jak ušet it co nejvíce pitné vody, jejíž výroba

je v n kterých ástech sv ta velmi obtížná, protože pouze 2,5 % celkového množství vody na

Zemi je sladká voda. Upravená sladká voda (pitná voda) je až ve t etin domácností používána 

na innosti, ke kterým je možno využít užitkovou vodu. Je to hlavn splachování záchod , praní

prádla a zalévání kv tin a zahrady. Využitím deš ové vody k t mto ú el m se zabrání

zbyte nému plýtvání složit a náro n upravené pitné vody.



A Pr vodní zpráva

A.1 Identifika ní údaje

A.1.1 Údaje o stavb

a) název stavby

Novostavba rodinného domu s bazénem s napojením na technickou infrastrukturu

s využitím solárního za ízení pro p ípravu teplé vody.

b) místo stavby

T rlicko – Hradišt , ulice Hradiš ská

Katastrální území Hradišt pod Babí horou 

Parcelní íslo 749

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p íjmení, a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Izabela Slowiková 

Slezská 1410/36 

eský T šín,  737 01

b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo 

Nedotýká se. 

c) obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba).

Nedotýká se. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), I , bylo-li p id leno, adresa

sídla,

Nedotýká se. 



b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci

autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou

autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad

specializací jeho autorizace, 

Jméno: Izabela Slowiková 

Adresa: Slezská 1410/36 

eský T šín,  737 01 

Kontakt: 733 116 080 

Kontroloval: Ing. Zden k Pe ina, Ph.D. 

c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace v etn ísla, pod

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo

eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným

oborem, pop ípad specializací jeho autorizace, 

Jméno: Izabela Slowiková 

Adresa: Slezská 1410/36 

eský T šín,  737 01 

Kontakt: 733 116 080 

Kontroloval: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. 

A.2 Seznam vstupních podklad

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ byla stavba povolena

- Projektová dokumentace pro územní ízení

- Projektová dokumentace pro stavební povolení 

- Oznámení o vydání stavebního povolení 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejíž základ byla

zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby

- Územní plán m sta T rlicko

- Katastrální mapa v m ítku 1:2000 



c) další požadavky

- Specifické požadavky investora

- Vyhláška . 499/2006 Sb. [16] 

- Vyhláška . 268/2009 Sb. [17] 

A.3 Údaje o území

a) rozsah ešeného území 

Jedná se o parcelu s parcelním íslem 749, která je ur ena pro výstavbu rodinného domu.

Vým ra parcely je 1523,88 m2. Parcela je mírn svažitá na jihovýchod. Nachází se

v katastrálním území Hradišt pod Babí horou. Parcela se nachází v míst ur eném pro výstavbu

staveb k individuálnímu bydlení. Na okolních parcelách je jak stávající zástavba rodinných

dom , tak orná p da.

b) údaje o ochran území podle jiných právních p edpis (památková rezervace, památková

zóna, zvlášt chrán né území, záplavové území apod.) 

Parcela se nachází na území, které nespadá do žádné kategorie chrán ného území podle 

jiných právních p edpis .

c) údaje o odtokových pom rech

Hladina podzemní vody (HPV) je v hloubce 3,8 m pod úrovní terénu. Tato hodnota

vyplývá ze zjišt ní stavebník okolních objekt . Základovou p du tvo í hlinitý písek, který je

pro použití vsakovacího systému vhodný. Parcela je lehce svažována na jih a jihozápad. Pro

odvod deš ových vod ze st echy objektu je využito vsakovacích box . Zpevn ný chodník okolo

domu je svažován sm rem od objektu a je tedy p irozen vsakován do zeminy. Zpevn ná plocha

ur ená pro parkování je svažována sm rem k hlavní silnice, kde se vlévá do ve ejné kanalizace.

d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo

územní opat ení, pop ípad , nebyl-li vydán územní souhlas 

Objekt je postaven a byl navrhován na parcele, v souladu s Územním plánem m sta

T rlicka, a také v souladu s jeho podmínkami. 



e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí

nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípad stavebních úprav podmi ujících

zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací dokumentací 

Není p edm tem této práce.

f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. [18] a jejími požadavky. 

g) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán

Všechny požadavky dot ených orgán musí být respektovány a dodrženy. Dodržení a

spln ní všech požadavk dot ených orgán bude zajiš ovat stavební dozor.

h) seznam výjimek a úlevových ešení

Nejsou výjimky ani úlevové ešení.

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Nejsou související a podmi ující investice. 

j) seznam pozemk a staveb dot ených provád ním stavby

- parcela . 751 – orná p da

- parcela . 752 – orná p da

- parcela . 1720/1 – hlavní komunikace 

- parcela . 881/10 – jiná komunikace

A.4 Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

Novostavba rodinného domu. 

b) ú el užívání stavby

Rodinné d m je projektován jako dvougenera ní s dv ma obytnými jednotkami. Je

po ítáno s trvalým pobytem 6 osob. Zahrada domu, na které bude z ízen zahradní bazén, je

ur ena pro relaxaci a odpo inek obyvatel rodinného domu. 



c) trvalá nebo do asná stavba

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochran stavby podle jiných právních p edpis

Stavba je bez ochrany.

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

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh stavby je proveden v souladu s technickými p edpisy a s požadavky vyhlášky

. 268/2009 Sb. [17]. Pro tento objekt nejsou stanoveny zvláštní požadavky spojené

s bezbariérovým užíváním stavby. 

f) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních 

p edpis

Všechny požadavky dot ených orgán musí být respektovány a dodrženy. Dodržení a

spln ní všech požadavk dot ených orgán bude zajiš ovat stavební dozor.

g) seznam výjimek a úlevových ešení

Nejsou výjimky ani úlevové ešení.

h) návrhové kapacity stavby

- zastav ná plocha – 298,90 m2

- obestav ný prostor – 2076,13 m3

- užitná plocha – 323,48 m2

- po et trvale bydlících uživatel – 6 

i) základní bilance stavby 

Pot eba jednotlivých médií a jejich spot eby jsou pro b žné uživatele rodinného domu.

Do pr m rných hodnot spadá produkce odpad obyvatel rodinného domu. 

- Pot eba vody:

Je vypo tena v p íloze . 6. 

- Pot eba teplé vody:

Je vypo tena v p íloze . 7. 



- Tepelná ztráta budovy:

Návrh všech konstrukcí v objektu je proveden tak, aby splnily maximální prostupy.

Posouzení tepelných ztrát objektu je v p íloze . 3. 

j) základní p edpoklady výstavby

Stavba bude zahájena 1. 7. 2015 a p edpokládaný konec výstavby je 1. 7. 2017. 

k) orienta ní náklady stavby

P ibližná cena objektu, která byla vypo ítána na základ sm rných cen, je

10 621 804 K .

A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení

- novostavba RD – SO-01 

- vodovodní p ípojka – SO-02 

- kanaliza ní p ípojka – SO-03

- plynovodní p ípojka – SO-04

- p ípojka nízkého nap tí – SO-05 

- zpevn né plochy – SO-06 

- zahradní bazén – SO-07 

- oplocení – SO-08 



B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek má parcelní íslo 749. Nachází se v obce T rlicko v ásti Hradišt ,

katastrální území Hradišt pod Babí horou. T rlicko je menší m sto v okrese Karviná

v Moravskoslezském kraji. M sto je roz len no na t i ásti. ást Hradišt se nachází východn

od T rlicka sm rem na eský T šín. Pozemek je na okraji zastav né plochy pro individuální

bydlení. Okolní parcely jsou orné p dy a zastav né parcely. Terén pozemku se svažuje velmi

mírn sm rem k jihu a jihozápadu. Na pozemku jsou vzrostlé jednotlivé stromy, které nebudou

p i výstavb pokáceny, pokud to nebude nezbytn nutné pro provedení stavebních prací. 

b) vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor

- Radonový pr zkum:

Nebyla zjišt na p ítomnost radonu. 

- Fotodokumentace parcely a jejího okolí

- Kontrola parcely provedená projektantem

c) stávající a ochranná pásma 

Pozemkem nevedou žádné inženýrské sít . Veškeré p ípojky jsou p ivedeny k okraji

pozemku z hlavní komunikace ul. Hradiš ská. Pot ebné náležitosti napojení je nutné projednat

se správci sítí. Tato komunikace je v cí investora a dodavatele stavby.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném aj.

Stavební parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

území

Výstavbou objektu RD nevzniknou žádné vlivy na okolní pozemky, stavby a odtokové

pom ry na území.



f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

Bourací práce ani asanace nebudou nutné, protože se jedná o zcela nový objekt. Na

pozemku se nacházejí vzrostlé stromy, které na pozemku z stanou. Kácení t chto strom by

nastalo pouze v p ípad , že by to nezbytn vyžadovaly stavební práce. S touto variantou se p i

projektování nepo ítá.

g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk ur ených k 

pln ní funkce lesa 

Nejsou pot ebné žádné zábory.

h) územn technické podmínky 

Hranice pozemku se nachází 1,0 m od krajnice hlavní komunikace ul. Hradiš ská, ze

které je p ístup k objektu. Je tedy z ízen p ístupový chodník a parkovací plocha je napojena na 

tuto ulici. Tyto p ístupy jsou patrné z výkresu Situace C.01. 

P ípojky inženýrských sítí se nachází na hranici pozemku. Umíst ní jednotlivých

p ípojek jsou patrné na výkrese Situace C.01.

P ipojení na plyn je provedeno vlastní plynovodní p ípojkou na rozvod nízkotlakého

ve ejného plynovodu DN 32. 

Vnit ní vodovod je pomocí p ípojky napojen na ve ejnou vodovodní sí DN 150. 

Splašková kanalizace je napojena na ve ejnou kanaliza ní sí DN 400. 

Napojení elektroinstalace na ve ejnou elektrickou sí nízkého nap tí je provedeno

vlastní p ípojkou, která je vedena podzemí, vodi em CYKY 5Jx10.

i) v cné a asové vazby, podmi ující, vyvolané, související investice. 

Stavba nemá žádné dopl ující investice ani v cné a asové vazby.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

Stavba má funkci pouze obytnou, nemá komer ní ani výrobní využití. Objekt je navržen

jako dvoupodlažní bez suterénu. Je navržen pro trvalý pobyt 6 osob.



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení

Novostavba se nachází na parcele . 749 v katastrálním území Hradišt pod Babí horou.

Hlavní vstup do objektu je orientován na jihovýchod. Stavba respektuje prostorové možnosti

v území a je navržena v souladu s Územním plánem m sta T rlicko.

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

Objekt je navržen jako dvoupodlažní bez suterénu. Rodinný d m má obdélníkový

p dorys o rozm rech 16,08 x 12,88 m. St echa je sedlová tvo ená p íhradovými vazníky. Hlavní

vstup do objektu je z jihovýchodu a je v úrovni 256 mm nad terénem. Výškový rozdíl je

p ekonán jedním schodiš ovým stupn m. Objekt je navržen celý ve zdícím systému Porotherm

[25]. Celý objekt je zateplen tepelným izolantem firmy Isover [28]. St echa je opat ena st ešní

krytinou, která je tvo ena pálenými keramickými taškami v hn dé barv . Fasáda domu je

provedena v odstínu oranžové barvy. Soklová ást obvodového zdiva je opat ena dekorativní

mozaikovou omítkou. Okolo celého objektu je vydlážd n chodník o ší ce 0,71 m.

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby

Hlavní vstup do objektu je orientován na jihovýchod. V 1. NP i 2. NP se nachází kuchy

s jídelnou, obývací pokoj, ložnice (ve 2. NP dv ložnice), hygienické místnosti a komora.

V 1. NP se nachází technická místnost a zádve í. Ve 2. NP se také nachází šatna. Provozní

ešení bylo navrženo v souladu s p áním investora. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba není ešena bezbariérov .

B.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby

Objekt je navržen tak, aby spl oval požadavky na bezpe nost užívání staveb. Objekt

musí být využíván zp sobem, pro n jž byl navržen a ur en [23].

B.2.6 Základní charakteristika objekt

a) stavební ešení

Stavba bude postavena tradi ními stavebními technologiemi s použitím ekologických a 

tepeln izola ních materiál .



Pozemek je p ipraven pro výstavbu. Základové pásy budou kopány strojov a následn

budou do išt ny ru n .

b) konstruk ní a materiálové ešení

Zemní práce: 

Než se zahájí zemní práce, je nutné vyty it objekt lavi kami. Výškový bod, od kterého

budou ur ovány všechny p íslušné výška, musí být z eteln ozna en. Pozemek je v míst stavby

nutné p edb žn vyrovnat. Zemní práce jsou zahájeny sejmutím ornice v tlouš ce 15 – 25 cm.

Ornice bude sejmuta jak v míst budoucího objektu, tak i pod budoucími zpevn nými plochami.

Ornice bude uskladn na v zadní ásti pozemku. Výkopové práce budou provád ny p evážn

stejn a p ed betonáží budou ru n za išt ny až na úrove základové spáry. Na pozemku bude 

také vyhloubena stavební jáma pro uložení korpusu zahradního bazénu.

Základy:

Z informací o p d vyplývá, že jsou podmínky pro zakládání nenáro né a jednoduché.

Založení objektu je provedeno pomocí základových pás z betonu C20/25. Podrobn ji popsáno

v ásti D. 1.

Svislé konstrukce: 

Všechny nosné i nenosné svislé konstrukce jsou provedeny ze zdícího systému

Porotherm [25]. Obvodové nosné zdivo je provedeno z keramických cihlových blok

Porotherm 44 P+D tlouš ky 440 mm na maltu tepeln izola ní. Celý objekt je zateplen tepelným

izolantem firmy Isover [28]. Vnit ní nosné zdivo je z keramických cihlových blok Porotherm

tlouš ky 300 a 240 mm na maltu klasickou. Nenosné p í ky jsou provedeny z keramického

zdiva Porotherm tlouš ky 115 mm na maltu klasickou. Podrobn ji popsáno v ásti D. 1.

Stropní konstrukce: 

Nosná stropní konstrukce bude provedena ze stropního systému Porotherm. Tento

systém je tvo en keramickými nosníky POT a keramickými stropními vložkami Miako. Když

jsou nosníky a vložky uloženy je provedena betonová zálivka. Výsledná tlouš ka nosné stropní

konstrukce je 290 mm. Podrobn ji popsáno v ásti D. 1. 



St echa:

Nosnou konstrukci st echy tvo í d ev né p íhradové vazníky, které budou vyrobeny

odbornou firmou a následn dopraveny na stavbu. St ešní krytina je tvo ena keramickými

pálenými taškami Tondach, v etn p íslušenství a speciálních tašek. Na st eše je umíst na lávka

pro p ístup ke komínu, výlez na st echu a solární kolektory pro oh ev vody. Nad st echu je také

vyvedeno odv trání vnit ní kanalizace. Podrobn ji popsáno v ásti D. 1.

Výpln otvor :

Všechna okna jsou navržena plastová opat ená izola ním trojsklem. Hlavní i vedlejší

vstupní dve e do domu jsou typizované d ev né, áste n prosklené s izola ním trojsklem.

Vnit ní dve e jsou typizované d ev né, bez sklen né tabule nebo se sklen nou tabulí. Zárubn

dve í jsou d ev né.

Komín:

V objektu je navržen jeden venkovní nerezový komín Schiedel KeraStar. Tento komín

je uchycen na fasádu objektu a nevyžaduje pevný základ. Podrobn ji popsáno v ásti D. 1.

Okapy:

Návrh okapového systému Lindab RainLine je v p íloze . 16.

Obklady, dlažby, za izovací p edm ty:

Objekt, bude dle p ání investora, vybaven standardními výrobky. Specifikace

za izovacích p edm t , které jsou úzce spjaty s návrhem vnit ního vodovodu, solárního

systému a deš ové kanalizace, jsou uvedeny v p íloze . 5. 

Truhlá ské a záme nické práce: 

Tato ást není sou ástí bakalá ské práce.

Podlahy:

Skladba podlah je patrná na výkrese D.06 a D.07. 

Schodišt :

V objektu se nachází pouze vnit ní dvouramenné schodišt , které vede z 1. NP do 2. NP.

Toto schodišt je d ev né samonosné a bude provedeno odbornou firmou. Sou ástí schodiš ové

sestavy bude i d ev né zábradlí vysoké 1,0 m. Výpo et schodišt je proveden v p íloze . 1.



Vn jší plochy: 

Objekt bude dopln n dalšími stavebními objekty, kterými jsou p ípojky inženýrských

sítí, oplocení pozemku, vydlážd ní zpevn ných ploch a následná úprava pozemku výsadbou

trávy a zelen .

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt rodinného domu je navržen a postaven tak, aby byla zajišt na mechanické

odolnost a stabilita. Tyto podmínky musí být spln ny v pr b hu výstavby a následné po celou

dobu životnosti stavby. Odolnost a stabilita stavby musí být prokázána statickým výpo tem.

Tento výpo et není sou ástí zadání bakalá ské práce.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení

a) technické ešení

Rozd lení stavebních objekt :

- novostavba RD – SO-01 

- vodovodní p ípojka – SO-02 

- kanaliza ní p ípojka – SO-03

- plynovodní p ípojka – SO-04

- p ípojka nízkého nap tí – SO-05 

- zpevn né plochy – SO-06 

- zahradní bazén SO-07 

- oplocení – SO-08 

b) vý et technických a technologických za ízení

- Nást nný plynový kondenza ní kotel Junkers ZSB 14-3 C CerapuSmart 

- Zásobníkový oh íva vody Regulus R2BC 500

- Plochý lyrový solární kolektor Regulus KPG1-ALC, 4 kusy

- Plastová akumula ní nádrž na srážkovou vodu Asio AS-REWA kombi 10 ER

- Sestava vsakovacích tunel Garantia, firmy Glynwed s.r.o. (Nicoll eská republika) 

- Bazénový vým ník BOWMAN 60 Titan 

- Další za ízení dle p ání investora, viz. p íloha . 5 



B.2.8 Požárn bezpe nostní ešení

a) rozd lení stavby a objekt do požárních úsek

Tento objekt nevyžaduje rozd lení na požární úseky. 

b) výpo et požárního rizika a stanovení stupn požární bezpe nosti

Je nutné ešení a posouzení požárního specialisty.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk v etn požadavk na

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Je nutné ešení a posouzení požárního specialisty.

d) zhodnocení evakuace osob v etn vyhodnocení únikových cest

Je nutné ešení a posouzení požárního specialisty.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpe nostního prostoru 

Je nutné ešení a posouzení požárního specialisty.

f) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad jiného hasiva, v etn rozmíst ní

vnit ních a vn jších odb rných míst 

Není p edm tem práce.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

Je nutné ešení a posouzení požárního specialisty.

h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby 

Je nutné ešení a posouzení požárního specialisty.

i) posouzení požadavk na zabezpe ení stavby požárn bezpe nostními za ízeními

Je nutné ešení a posouzení požárního specialisty.

j) rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek 

Není p edm tem práce.



B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi

a) kritéria tepeln technického hodnocení 

Novostavba se nachází v oblasti s venkovní návrhovou teplotou -15°C, st ední návrhová

t ída. Objekt je zateplen tepelným izolantem firmy Isover [28]. Objekt spl uje tepeln technické

vlastnosti dle SN 73 0540-2 [1] a také spl uje požadavky na úspory energie a ochrany tepla

podle zákona . 406/2006 Sb. [14]. Tepeln technické hodnocení konstrukcí obálky budovy je

v p íloze . 2. 

b) energetická náro nost stavby

V p íloze . 3 a . 4 je energetická náro nost budovy.

c) posouzení využití alternativních zdroj energií

V objektu je použito solární energie pro oh ev vody. Tento alternativní zdroj tepla lze

využít též k vytáp ní objektu, tento návrh však není sou ástí zadání bakalá ské práce. Oh ev

vody solární soustavou je dopln n plynovým kondenza ním kotlem. V zájmu snížení spot eby

pitné vody, je variantn navrženo využití deš ové vody.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí

Návrh stavby byl proveden takovým zp sobem, aby nebyl ohrožován život, zdraví a

zdravé životní podmínky jejich uživatel , ale také uživatel okolních objekt . Stavba je

navržena tak, aby neohrožovala životní prost edí. Nesmí být uvol ovány žádné látky

nebezpe né pro životy a zdraví osob a zví at. Materiály, použité na stavb , nesmí být

z toxických materiál . Provoz a užívání stavby nebude mít vliv na zne išt ní vzduchu a p dy,

nebude mít vliv na životní prost edí. Také nebudou provozem a užíváním stavby vznikat žádné

odpadní látky, které jsou jakkoli škodlivé. Veškerý domovní odpad bude t íd n v objektu

uživateli. Pro odvoz komunálního odpadu je pot ebná popelnice (dle parametr firmy

provád jící odvoz), tento odvoz bude zpoplatn n dle platných ceník firmy provád jící odvoz. 

T íd ný odpad bude umis ován do speciálních pytl a následn v ur ených termínech odvážen 

ur enou firmou.

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

a) ochrana p ed pronikání radonu z podloží 

Výskyt radonu nebyl na pozemku zjišt n.



b) ochrana p ed bludnými proudy 

Bludné proudy se na pozemku nevyskytují.

c) ochrana p ed technickou seizmicitou

Technická seizmicita nebyla na pozemku zjišt na.

d) ochrana p ed hlukem

Návrh objektu byl proveden tak, aby obvodové konstrukce, v etn oken a dve í,

spl ovaly ochranu proti hluku.

e) protipovod ová opat ení

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Podrobn ji uvedeno v ásti D.1.4. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Podrobn ji uvedeno v ásti D.1.4. 

B.4 Dopravní ešení

a) popis dopravního ešení

P ístup na pozemek pro auta je proveden napojením zpevn né plochy pro parkování

k hlavní komunikaci ul. Hradiš ská. Pro p ší p ístup ke vstupním dve ím je proveden dlážd ný

chodník o ší ce 1,0 m.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

P ístup na pozemek pro auta je proveden napojením zpevn né plochy pro parkování

k hlavní komunikaci ul. Hradiš ská, která vede kolem jihovýchodní strany pozemku. 

c) doprava v klidu

Na pozemku je vytvo eno parkovací stání pro dv auta.



d) p ší a cyklistické stezky

V okolí stavby se nenachází žádná p ší stezka. Cyklistická stezka vede ul. Na Babí ho e,

která sousedí s pozemkem na severní stran . Na tuto ulici není z pozemku p ipojena žádná

p íjezdová cesta ani chodník pro p ší.

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy 

V míst stavby bude provedeno vyrovnání terénu. Vzhledem ke skute nosti, že je

pozemek svažován jen velmi mírn , není pot eba z izovat žádné konstrukce pro p ekonání

výškových rozdíl . Všechny zpevn né plochy, chodník okolo domu s chodníkem a parkovací

plocha, budou vydlážd ny dlažbou s hladkým povrchem výrobce Presbeton.

b) použité vegeta ní prvky 

Po dokon ení výstavby rodinného domu a vybudování zahradního bazénu, bude plocha

pozemku, která není vydlážd na, zatravn na. Na pozemku z stanou stávající vzrostlé listnaté

stromy, které budou v budoucnu, dle rozmyslu majitele objektu, dopln ny novými stromy a

ke i.

c) biotechnická opat ení

Tato pat ení nejsou pot ebná.

B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prost edí

Stavba ani její užívání nebude mít žádné negativní vlivy na životní prost edí. Návrh

stavby byl proveden v souladu s požadavky zákona . 185/2001 Sb. [15]. Stavba neobsahuje

žádné zdroje, které by ohrožovaly zdraví.

c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Stavba nemá žádný vliv na tuto soustavu chrán ných území.

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovaného ízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se tohoto objektu. 



e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních p edpis

Nejsou žádná ochranná a bezpe nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva

Orientace objektu a vnit ní dispozice jsou zvoleny tak, aby byl zajišt n dostate ný

komfort obyvatel. A to jak z hlediska denního osv tlení a oslun ní, tak i s ohledem na pot eby

obyvatel na bydlení. Tím je myšleno, že obytné místnosti jsou orientovány p evážn na opa nou

stranu, než se nachází hlavní a vedlejší komunikace, to znamená do zahrady.

Všechny místnosti v dom , nejen obytné, jsou v trány pomocí otvíravých oken

p irozenou cestou. V obou kuchyních je ešen odtah výpar , vznikajících p i va ení, nucen

pomocí digesto í.

Konstrukce jsou navrženy tak, aby zajiš ovaly akustickou pohodu uživatel . V budov

se nenachází žádné za ízení, které zp sobuje nadm rný hluk nebo vibrace.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní

Není sou ástí zadání bakalá ské práce.

b) odvodn ní staveništ

Na základ zjišt né hladiny podzemní vody, která je 3,8 m pod úrovní terénu a

nezasahuje tím pádem do základové spáry, nejsou nutná žádná speciální opat ení pro odvodn ní

stavby.

c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro p ístup na staveništ z hlavní komunikace ul. Hradiš ská, bude z ízena provizorní

p íjezdová komunikace z betonových panel . Po projednání napojení na inženýrské sít se

správci jednotlivých sítí, vy izuje investor a dodavatel stavby, je možno se provizorn p ipojit

na p ípojky technické infrastruktury, které jsou vyvedeny na hranici pozemku. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky

Stavební práce a innosti na staveništi nebudou mít vliv na okolní pozemky a stavby. 



f) maximální zábory pro staveništ

Nejsou nutné žádné zábory, protože skladovací prostory a prostor pro umíst ní

hygienických za ízení (stavební bu ka) budou vy len ny p ímo na pozemku. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb , jejich likvidace 

Po celou dobu výstavby budou vznikat odpady b žné pro stavební innost. Bude se

jednat zejména o zbytky stavebních materiál , obalové materiály ze stavebních výrobk ,

stavební su , odpadní d evo použité p i výstavb a nádoby zne išt né stavebními látkami. Dále

budou, p i provád ní jednotlivých profesí, vznikat odpady jako jsou zbytky kabel , plastových

nebo m d ných trubek. Tyto odpady budou t íd ny p ímo na staveništi a následn uskladn ny

v zabezpe ené skládce. Za bezpe nou likvidaci všech odpad vzniklých p i výstavb odpovídá

dodavatelská firma. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Zemina, která byla vyt žena p i provád ní výkopových prací, bude odvezena na

meziskládku a pozd ji bude používána na terénní úpravy pozemku a zp tný zásyp. Zemina,

která bude vyt žena z výkop pro vedení inženýrských sítí a p ípadných dalších menších

výkopových prací, bude skladována na pozemku, pro p ípadné okamžité použití.

i) ochrana životního prost edí p i výstavb

Po celou dobu výstavby je nutno dodržovat požadavky dle na ízení vlády . 272/2011

Sb. [20].

j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koordinátora 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis

Je nutné dodržovat platné právní p edpisy a normy pro výstavbu. Je nutné zajistit

bezpe nost pracovník staveništ a také zajistit ochranu zdraví p i práci na stavb . Je nutno

postupovat dle technických list jednotlivých výrobk a také dodržovat základní pravidla

hygieny práce. Všechny specializované práce musejí provád t pracovníci, kte í byli k této

innosti proškoleni oprávn nou osobou. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

Není pot eba bezbariérové úpravy pro výstavbou dot ené stavby.



l) zásady pro dopravn inženýrské opat ení

Dopravu na staveništi a také veškerou práci na staveništi je t eba organizovat s ohledem

na provoz p ilehlých komunikací tak, aby nebyl omezen.

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby

Nejsou stanoveny speciální podmínky.

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

Stavba bude zahájena 1. 7. 2015 a p edpokládaný konec výstavby je 1. 7. 2017. 

C. Situa ní výkresy

C.1 Situa ní výkres širších vztah

ešeno na výkrese . C.01.

C.2 Celkový situa ní výkres

ešeno na výkrese . C.01.

C.3 Koordina ní situa ní výkres

Tento výkres není sou ástí zadání bakalá ské práce. 

D. Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení

a) Technická zpráva 

Ú el objektu, funk ní nápl , kapacitní údaje: 

Jedná se o objekt novostavby rodinného domu, který je na vlastním pozemku vybudován

za ú elem obytné funkce. Objekt není ur en ke komer nímu ani výrobnímu ú elu. Sou ástí jsou

také vedlejší stavební objekty, jako jsou p ípojky inženýrských sítí, zahradní bazén, zpevn né

plochy a oplocení zahrady.

Rodinný d m je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený. Objekt je bez garáže,

parkování je ešeno zpevn nou parkovací plochou na pozemku, kterou je v budoucnu možno



na p ání majitele p ípadn zast ešit. Parkovací plocha je pro dv auta. D m je projektován pro

6 trvale bydlících osob.

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení, bezbariérové užívání stavby:

Celý objekt je ešen v konstruk ním systému Porotherm [25] i všechny konstruk ní

detaily jsou ešeny v tomto systému. Objekt je zateplen tepelným izolantem firmy Isover [28].

Stavba je postavena na pozemku, který je jen mírn svažován.

Do domu je možno vstoupit dv ma r znými vchody. Jako hlavní vchod do objektu jsou

uvažovány vstupní dve e na jihovýchodní stran objektu. K tomuto vchodu se p ichází po

chodníku z hlavní komunikace ul. Hradiš ská. Druhý, vedlejší vstup je situován na jihozápad,

do zahrady. Tímto vstupem se, p es technickou místnost, která je odd lena p í kou, se p ichází

do chodby v 1. NP. Oba vstupy jsou ve výšce 256 mm nad terénem. Výškový rozdíl je p ekonán

jedním schodiš ovým stupn m.

Uspo ádání místností je v obou nadzemních podlažích tém totožné, krom dvou

místností, které v 1. NP plní jinou funkci. Ze zádve í se dve mi jde do chodby, ze které je

p ístupná kuchyn s jídelnou, hygienické místnosti, komora, technická místnost a obývací

pokoj. Z obývacího pokoje je p ístup do ložnice. Schodišt do 2. NP je umíst no na chodb . Ve

2. NP je zm na pouze ve využití dvou místností. Nad zádve ím v 1. NP bude ve 2. NP šatna a

nad technickou místností bude ložnice. 

Požadavky, které zabezpe ují užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, se na tuto stavbu nevztahují. St ešní krytina je keramická pálená taška v hn dé barv .

Fasáda domu bude v odstínu oranžové barvy. Soklová ást obvodového zdiva je provedena

dekorativní mozaikovou omítkou v barevné kombinaci bílá - šedá. Okolo celého objektu je

vydlážd n chodník z hladké dlažby v kombinaci p írodních odstín hn dé a oranžové, v r zné

intenzit tmavosti. Chodník má ší ku 0,71 m. 

Celkové provozní ešení, technologie výroby:

Dispozi ní ešení objektu je navrženo podle p ání investora tak, aby vyhovovalo

životnímu stylu všech uživatel objektu.

Konstruk ní a stavebn technické ešení:

Celý objekt je ešen v konstruk ním systému Porotherm [25] i všechny konstruk ní

detaily jsou ešeny v tomto systému. Objekt je zateplen tepelným izolantem firmy Isover [28].



Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C20/25, ší ky pás jsou 590,

500 a 240 mm. Základové pásy jsou opat eny tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tlouš ky 60

mm, která eliminuje vliv tepelných most v soklové ásti objektu. 

Nosné zdivo objektu je navrženo z keramických cihelných blok Porotherm. Pro

obvodové zdivo byly zvoleny cihelné bloky Porotherm 44 P+D na maltu tepeln izola ní.

Obvodové zdivo je zatepleno tepelným izolantem Isover EPS 70F. Vnit ní nosné zdi jsou

navrženy z cihel Porotherm 30 P+D na maltu klasickou a Porotherm 24 P+D na maltu klasickou.

Vnit ní nenosné p í ky jsou naavrženy z cihel Porotherm 11,5 P+D na maltu klasickou. 

Nosná stropní konstrukce v 1. NP bude provedena ze stropního systému Porotherm.

Tento systém je tvo en keramickými nosníky POT a keramickými stropními vložkami Miako. 

Po položení nosník a uložení vložek je provedena betonová zálivka. Tato zálivka je vyztužena

kari sítí.  Výsledná tlouš ka nosné stropní konstrukce je 290 mm. Pod touto nosnou konstrukcí 

bude proveden zav šený podhled ze sádrokartonových desek. Tlouš ka vzduchové mezery

bude 150 mm. Tato vzduchová mezera je ur ena pro vedení technických rozvod v 1. NP

objektu. Strop v 2. NP je tvo en podhledem ze sádrokartonových desek, které jsou kotveny do

spodních pásnic d ev ných p íhradových vazník .

St ešní krytina je tvo ena keramickými pálenými taškami Tondach, v etn p íslušenství

a speciálních tašek. Na st eše je umíst na lávka pro p ístup ke komínu, výlez na st echu a solární

kolektory pro oh ev vody. Potrubí kolektor je p es st ešní konstrukci vedeno p es odv trávací

tašky, které jsou standardn v nabídce výrobce. V trací otvor musí být vhodn upraven podle

rozm ru izolovaného potrubí. Nad st echu je také vyvedeno odv trání vnit ní kanalizace. Pro

p ístup ke komínu je z ízen výlez na st echu. Z 2. NP se na st echu dá dostat z místnosti 204.

V této místnosti jsou umíst ny skláp cí schody, vzdálenost mezi skláp cími schody a výlezem

na st echu je p ekonána pomocí lávky. Tato lávka je kotvená ke spodním pásnicím d ev ných

p íhradových vazník a pomocí žeb íku je p ekonán výškový rozdíl, instalaci provede školený

pracovník.

V objektu je navržen jeden venkovní nerezový komín Schiedel KeraStar, pr duch o

ø150 mm, který bude umíst n na jihozápadní zdi v úrovni technické místnosti. Komín je

uchycen na fasádu objektu pomocí speciálního p íslušenství dodávaného firmou Schiedel.

Tento druh komínového t lesa nevyžaduje vybudování pevného základu. Na komín bude

p ipojen na plynový kondenza ní kotel umíst ny v technické místnosti. Tento typ komínu je



opat en tepelnou izolací tlouš ky 60 mm, tenkost nnou keramickou vnit ní vložkou a

nerezovým plášt m.

Všechna okna v objektu jsou navržena plastová opat ená izola ním trojsklem. Hlavní i

vedlejší vstupní dve e do domu jsou typizované d ev né, áste n prosklené s izola ním

trojsklem. Pro p ístup do prostoru st ešní konstrukce jsou navrženy v místnosti 204 skláp cí

schody, které jsou umíst ny ve strop mezi dv ma vazníky. Tyto skláp cí schody, po složení a 

správném uzav ení, jsou vhodné i pro nízkoenergetické stavby, rozm r poklopu skláp cích

schod je 1300x700 mm. 

Bezpe nost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí:

Celý objekt je zateplen EPS polystyrenem. Stavba nep ekra uje výšku 12 m, proto

nemusí být použity neho lavé pásy nad okenními a dve ními otvory v zateplení obvodového

zdiva. V objektu jsou nechrán né únikové cesty pro bezpe ný únik osob. P i sou asném užívaní

stavby nevznikají žádné speciální požadavky na omezení rizik, bezpe nostních pásem a

únikových cest.

Požadavky na denní osv tlení:

Objekt je navržen tak, aby po et a velikost oken zajistil dostate né denní osv tlení a

oslun ní dle [21]. Místnosti, které nejsou obytnými, budou podle pot eby uživatel

p isv tlovány um lým osv tlením.

Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor :

Tepeln technický výpo et a posudek je proveden v p íloze . 2. 

Ochrana p ed hlukem:

Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajišt na akustická pohoda uživatel

a byla spln na zvuková nepr zvu nost. Okenní otvory jsou opat eny izola ními trojskly.

V objektu nejsou instalována žádná za ízení, která by vyvolávala nadm rný hluk nebo vibrace.

Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí:

Na základ zjišt ní, že hladina podzemní vody je 3,8 m pod úrovní terénu, není zapot ebí

speciálních opat ení pro odvodn ní stavby. P ítomnost radonu na pozemku nebyla zjišt na.

Oblast, v níž se pozemek nachází, nespadá do záplavového území ani do seizmicky inné

oblasti, také se nenachází na poddolovaném území.



Požadavky na požární ochranu konstrukcí:

V objektu budou instalovány dva práškové hasící p ístroje. V obou patrech, umíst ny

na chodbách.

Údaje o požadované jakosti navržených materiál a o požadované jakosti provedení: 

Všechny materiály použité p i výstavb musí být certifikované. 

Popis netradi ních technologických postup :

Objekt bude provád n tradi ními technologickými postupy.

Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované zhotovitelem stavby:

Nejsou kladeny žádné požadavky.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí:

Tyto kontroly jsou požadovány v rozsahu dle [22], který odpovídá stanoveným

technologickým p edpis m. Kontroly nad rámec t chto p edpis nejsou vyžadovány.

b) Výkresová ást

Stavební ást bakalá ské práce je zpracována na výkresech D.01 – D.09. P edm tem

zadání bakalá ské práce nejsou výkresy výkop a stavební jámy ani výpisy klempí ských,

truhlá ských a záme nických výrobk .

c) Dokumenty podrobností

Na výkresech D.06 a D.07 jsou popsány skladby konstrukcí.

D.1.2 Stavebn konstruk ní ešení

a) Technická zpráva 

Celý objekt je ešen v konstruk ním systému Porotherm [25] i všechny konstruk ní

detaily jsou ešeny v tomto systému. Obvodové nosné st ny a vnit ní nosné st ny, které jsou

zakon eny železobetonovými v nci v úrovni stropních konstrukcí obou nadzemních podlaží,

tvo í hlavní nosný sytém objektu. Stropní konstrukce nad 1. NP je vytvo ena nosníky POT,

které jsou uloženy kolmo na delší rozm r objektu. Strop dále tvo í keramické vložky Miako a

betonová zálivka, do které je umíst na kari sí . Nosná konstrukce st echy objektu je tvo ena

soustavou d ev ných p íhradových vazník .



Základy:

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 20/25. Pásy se vybetonují

po provedení výkop . Objekt je nepodsklepený a základová spára je v hloubce 0,9 m pod úrovní

terénu v nezamrzné hloubce. Pod obvodovými st nami jsou základové pásy rozší eny o 150

mm do st edu objektu. Základový pás pod vnit ní nosnou st nou tlouš ky 300 mm je

oboustrann rozší en o 100 mm. Pod vnit ní nosnou st nou tlouš ky 240 mm není základový

pás rozší en.

Hladina podzemní vody nezasahuje do základové spáry, protože je 3,8 m pod úrovní

terénu. P ítomnost radonu nebyla zjišt na. Na výkrese D.01 jsou zakresleny základy objektu.

Podkladní betony, které mají tlouš ku 150 mm, budou provedeny z prostého betonu C 20/25.

Po celé ploše p dorysu bude do podkladního betonu vložena kari sí . P i betonování základ je

nutno pamatovat na prostupy pro jednotlivé inženýrské sít . Ty budou vyvedeny nad úrove

podkladního betonu, musí být pat i n chrán ny.

Svislé nosné konstrukce: 

Všechny nosné svislé konstrukce jsou provedeny ze zdícího systému Porotherm [25].

Obvodové nosné zdivo je provedeno z keramických cihlových blok Porotherm 44 P+D

tlouš ky 440 mm na maltu tepeln izola ní, pevnost P8, rozm r 250x440x238 mm v etn spár.

Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem, tepelným izolantem EPS 70F

firmy Isover [28]. Jednotlivé polystyrenové desky jsou kotveny pomocí talí ových hmoždinek.

Vnit ní nosné zdivo je z keramických cihlových blok Porotherm 30 P+D, pevnost P10 

a 24 P+D, pevnost P10, tlouš ky 300 a 240 mm na maltu klasickou. Rozm ry jsou 247x300x238

mm a 372x240x238 mm. 

Nenosné p í ky jsou provedeny z keramického zdiva Porotherm 11,5 P+D, pevnost P8, 

tlouš ky 115 mm na maltu klasickou. Rozm r je 497x115x238 mm

P i výstavb svislých nosných konstrukcí je pot eba dodržovat technologické postupy

výrobce a postupovat dle technických list .

P eklady:

Všechny p eklady jsou provedeny v systému Porotherm [25]. 

P eklady v obvodové nosné zdi, která má tlouš ku 440 mm, jsou tvo eny (od exteriéru)

1x p ekladem 7, tepelnou izolací EPS tlouš ky 100 mm a 3x p eklad 7. Takto sestavený p eklad



se vyskytuje v délkách 1750 mm, 750 mm, 1050 mm, 1250 mm, 1150 mm, které mají na obou 

stranách uložení 125 mm a v délce 3000 mm, který má na obou stranách uložení 250 mm.

Ve 2. NP jsou n které p eklady v obvodových st nách nahrazeny železobetonovým v ncem.

P eklady vnit ního nosného zdiva tlouš ky 300 mm jsou tvo eny 4x p ekladem 7, délka

1150 mm, uložení po obou stranách 125 mm. P eklad vnit ního nosného zdiva tlouš ky 240

mm v 1. NP tvo í 3x p eklad 7, délka 2550 mm, uložení na jedné stran 250 mm a na druhé 300

mm.

U vnit ních nenosných p í ek jsou použity ploché p eklady 11,5 o délce 1125 mm, jsou

uloženy na obou stranách 125 mm. 

Stropy:

Stropní konstrukce nad 1. NP je provedena ze systému Porotherm [25]. Nosníky POT

v r zných délkách jsou uloženy na nosných svislých konstrukcích ve vzdálenosti 500 a 625

mm. Mezi jednotlivé nosníky se v po adí daném výrobcem uloží p íslušné vložky Miako.

Po uložení všech prvk stropní konstrukce je po celé ploše naskládána kari sí a poté je

provedena betonová zálivka. Celková tlouš ka stropní konstrukce je 290 mm. Tato tlouš ka

byla zvolena dle doporu ení výrobce pro daná rozp tí nosných st n.

Strop nad 2. NP je tvo en sádrokartonovým podhledem, který je kotven do spodních

pásnic d ev ných p íhradových varník . Tepelné vlastnosti této konstrukce jsou zajišt ny

použitím dvou vrstev minerální vlny. Jedna vrstva je vloženy mezi vazníky a nad touto vrstvou

je uložena ješt jedna vrstva z minerální vlny.

Montáž všech výrobk je nutno provád t podle technologických postup daných

jednotlivými výrobci.

St ešní konstrukce: 

Je navržena sedlová st echa. Nosnou konstrukci tvo í d ev né p íhradové vazníky.

Spodní a horní pásnice jsou velikosti 180/50 a jednotlivé prvky p íhradových vazník jsou

o rozm ru 140/50. Jednotlivé p íhradové vazníky jsou v od sebe maximáln vzdáleny 1,0 m

a jsou mezi sebou vyztuženy d ev nými dekami. Podle pot eby je vzdálenost menší. Tvar

a umíst ní p íhradových vazník je patrný z výkres D.06 a D.07. Vazníky jsou kotveny

do železobetonového v nce. Všechny d ev né prvky je pot eba vhodn ošet it proti šk dc m,

hnilob a plísním.



St ešní krytina je z keramických pálených tašek Tondach, typ Francouzská 14,

provedení povrchu Engoby – hn dá (Hranice). Tento typ má v sortimentu speciální tašky, které

budou pot ebné. Krytina je umíst na na záv sných latích. Skladba st ešního plášt je na

výkrese D.06.

b) Podrobný statický výpo et

Tento výpo et není sou ástí bakalá ské práce.

c) Výkresová ást

Výkresy . D.01 – D.09. P edm tem bakalá ské práce nejsou výkresy podrobností a

detail , výkresy výztuže a výkres krovu.

D.1.3 Požárn bezpe nostní ešení

V objektu budou instalovány dva práškové hasící p ístroje. V obou patrech, umíst ny

na chodbách. 

D.1.4 Technika prost edí staveb

V této bakalá ské práci je ešen vnit ní vodovod, solární systém pro oh ev vody, deš ová

kanalizace a plynová odb rná za ízení. Ostatní profese nejsou sou ástí rozsahu práce.

Vnit ní vodovod

a) Technická zpráva

Všeobecn :

V této ásti projektové dokumentace je ešeno napojení rodinného domu, který umíst n

na parcele . 749, na stávající ve ejný vodovodní ád DN 150. Oh ev teplé vody je proveden

kombinovan pomocí solárních kolektor umíst ných na st eše objektu a plynovým

kondenza ním kotlem. Variantn je v objektu navrženo využití deš ové vody, dopadající na

st echu, pro splachování záchod , zalévání zahrady a praní prádla. Tato varianta eší vliv

použití užitkové vody na spot ebu pitné vody k uvedeným úkon m. Toto porovnání je

p edm tem p ílohy . 20. Vnit ní vodovod je dimenzován pro 6 trvale bydlících osob. Pot eba

množství vody je uvedena v p íloze . 6.



Návrh domovního vodovodu byl proveden v souladu s SN EN 806-1 [5], SN EN

806-2 [6], SN 75 5411 [3], SN 06 0320 [7], SN EN 1717 [8], SN 75 5455 [2], SN 73

6005 [9], SN 06 0830 [13], vyhlášky . 120/2011. [19] 

Návrh deš ových vod byl proveden dle [26] [27].

P ipojení na technickou infrastrukturu: 

Nejprve je pot eba provést výkopové práce pro uložení jednotlivých inženýrských sítí.

V místech, kde je k ížení nebo soub h s ostatními inženýrskými sít mi je nutné provést výkopy

ru n a je nutné dodržet požadavky dle normy SN 73 6005. [9]. Napojení na stávající

vodovodní ád DN 150 je proveden pomocí navrtávacího pásu HACOM od firmy Hawle. Na

vodovodním ádu je p etlak 0,4 MPa. Vodovodní p ípojka vedená kolmo k objektu do

vodom rné šachty umíst né na hranici pozemku. Materiál potrubí je HDPE 150 32x3,0 mm,

délka je 3,03 m. Potrubí je uloženo v pískovém loži, mocnost 100 mm v minimální

hloubce 1,2 m a je opat eno drátem pro snadné nalezení. P ípojka bude obsypána vrstvou písku

o mocnosti 300 mm a následn zhutn na. Poté bude výkop zasypán zeminou a hutn ní se

provede po 300 mm vrstvách. P ípojka je vyspádována sm rem k vodovodnímu ádu, spád 1%.

Vodom rná sestava je umíst na ve vodom rné šacht Ovalo od firmy

Hutira – Brno s.r.o. Šachta je osazena na betonový základ o tlouš ce 150 mm. Je navržena

vodom rná sestava Hawle typ 101.24 se šroubením, filtrem, kohouty a zp tnou klapkou.

P edb žn je navržen vodom r ELSTER M100 ARTIST MNR, Qn 3,5 m3/h, výpo et v p íloze

. 9. Vodom r ur í provozovatel. Osazení vodom ru se provede po vy išt ní potrubí a

provedení tlakové zkoušky.

Vnit ní vodovod: 

Za vodom rem za íná potrubí vnit ního vodovodu a je dále vedeno do technické

místnosti v 1.NP. Potrubí, které prochází obvodovou zdí, je nutno vést po celé délce v chráni ce

z PVC. Potrubní rozvody vnit ního vodovodu budou provedeny z trubek PE-X od firmy

REVEL. Potrubí je v 1.NP vedeno v podhledu a k jednotlivým odb rným míst m je potrubí

následn vedeno v sádrokartonových p edst nách. Na stoupacím potrubí, v místnosti 107, jsou

umíst ny uzavírací ventily, ke kterým je zajišt n p ístup pomocí plastových dví ek 300x300

mm, které jsou umíst ny v p edst n . Hlavní uzáv r je umíst n v technické místnosti v 1.NP

hned za vstupem potrubí do objektu. Vzdálenost jednotlivých pevných bod , kterými je potrubí



upevn no, stanoví výrobce. Veškeré rozvody jsou izolovány pomocí Rockwool Flexorock, viz.

p íloha . 15. Výpo et dimenzí potrubí je uvedeno v p íloze . 8.

Vnit ní vodovod je v objektu navržen ve dvou variantách. Ve variant íslo jedna je

pitná voda použita ve všech odb rných místech. Pro tuto variantu je po ítána pot eba vody

v p íloze . 6. Ve druhé variant je po ítáno s využitím deš ové vody, která dopadá na st echu

objektu. Tato užitková voda je shromaž ována v akumula ní nádrži umíst né na pozemku,

bude podrobn ji ešeno v technické zpráv deš ové kanalizace. 

Užitkovou vodu je možno využít pro splachování záchod , zalévání zahrady (výtoková

zahradní armatura) a praní prádla. Do t chto odb rných míst, bude v rámci této varianty,

p ivedeno potrubí z trubek PE-X výrobce REVEL. Výpo et dimenzí užitkové vody je uvedeno

v p íloze . 8. Potrubí bude izolováno pomocí Rockwool Flexorock, viz. p íloha . 15. Potrubí

užitkové vody vede z akumula ní nádrže do technické místnosti. Potrubí vedené v zemi je

uloženo v ochranné trubce z PVC. Do objektu je potrubí vedeno p es prostup v základech,

chrán no chráni kou z PVC, a do technické místnosti prochází podlahou, chrán no chráni kou

z PVC. 

Výpis za izovacích p edm t je uveden v p íloze . 5. Na výkresech D.10 – D.12 je

patrné jejich umíst ní. Na t chto výkresech je narýsována varianta s použitím užitkové vody.

Oh ev vody:

Oh ev vody je zajišt n pomocí zásobníku R2BC 500 od firmy Regulus, který má objem

483 l. Výpo et objemu zásobníku je v p íloze . 7. Zásobník je umíst n v technické místnosti

v 1.NP. Tento zásobník je vhodný pro použití se solárními kolektory, protože je vybaven dv ma

vým níky. Solární systém je p ipojen na spodní vým ník. V p ípad , že budou nep íznivé

klimatické podmínky a nabude tak zajišt na dostate ná teploty vody, je zásobník p ipojen, p es

horní vým ník, k plynovému kondenza nímu kotli Junkers ZSB 14-3 C CerapurSmar. Tento

kotel bude také využit pro vytáp ní objektu, to však není p edm tem zadání práce. P ed

vstupem studené vody do zásobníku bude umíst na pojistná sestava dle [13], která je popsána

ve výkrese D.10 a D.12. V pojistné sestav je navržena expanzní nádoba, její výpo et je

proveden v p íloze . 10.

Zásady bezpe nosti provozu:

Vnit ní vodovod je navržen na teplotu 70°C, aby bylo možné provést dezinfekci

vodovodu.



P ed uvedením vnit ního vodovodu do provozu je nutné provést vizuální kontrolu

potrubí, zda je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, a následn se provede tlaková 

zkouška vnit ního vodovodu. Tato zkouška se provádí bez za izovacích p edm t , výtokových

a pojistných armatur. Zkušební p etlak p i tlakové zkoušce je 1500 kPa. Kone ná zkouška je

provedena po napojení všech armatur. Tlaková zkouška vnit ního vodovodu bude provedena

dle SN 75 54 09 [4]. O výsledku zkoušek je nutné provést záznam (protokol). P ed uvedením

vnit ního vodovodu do provozu je také nutné provést propláchnutí a dezinfekci.

b) Výkresová ást

Výkresy C.01 a  výkresy D.10 – D.12. 

Solární systém pro p ípravu teplé vody 

a) Technická zpráva

Všeobecn :

V rodinném dom je pro p ípravu teplé vody využíváno solárních kolektor . Ty jsou

umíst ny na st eše objektu a jsou orientovány na jihovýchod. Sklon kolektor je 45°, tento

sklon je vhodný pro celoro ní provoz. Pro p ípad, že solární kolektory nebudou dostate n

oh ívat vodu v zásobníku, je použit také plynový kondenza ní kotel Junkers ZSB 14-3 C

CerapurSmar. Naopak v p ípad p ebytk tepla z kolektor , hlavn v letních m sících, je

k solární soustav napojen venkovní bazén pomocí bazénového vým níku.

Návrh solární soustavy byl proveden dle [24].

Pot eba tepla pro oh ev vody:

Pot eba tepla pro p ípravu teplé vody byla stanovena výpo tem dle [2] a tento výpo et

je v p íloze . 11. Výpo et zohled uje výkyvy pot eby teplé vody v letním období, v této dob

je spot eba teplé vody nižší. Do výpo tu pot eby tepla je také nutno zahrnout pot ebu na krytí

tepelných ztrát potrubím.

Solární kolektory: 

Byly zvoleny ploché zasklené vakuované kolektory Regulus KPG1 – ALC. Na základ

výpo t v p íloze . 11 byly navrhnuty 4 kolektory. Plocha apertury jednoho kolektoru je 2,39

m2. Kolektor má solární kalené nízkoželezité sklo, lyrový absorbér z m d ných trubek,



ke kterému je laserov p iva en hliníkový plech s vysoce selektivním povrchem Eta Plus, objem

kapaliny je 1,7 l, popis dle [29].

ty i kolektory budou sériov zapojeny a budou umíst ny na sedlové st eše objektu.

Kolektory budou osazeny na výšku. P ipevn ní bude provedeno pomocí upev ovacího systému

na šikmé st echy s pálenými taškami. Kotvící prvky jsou v sortimentu výrobce solárních

kolektor a je t eba dodržovat požadavky výrobce. Návrh kolektor je proveden pro sklon 45°, 

který je vhodný pro celoro ní provoz. Kolektory jsou orientovány na jihovýchodní stranu.

Podrobný návrh je proveden v p íloze . 11.

Pro využití p ebyte né tepelné energie vyprodukované solárními kolektory v letních

m sících je na solární potrubí p ipojen bazénový vým ník BOWMAN 60 Titan, který je odolný

v i teplonosné kapalin solárního systému a také je odolný v i chemikáliím používaným

k údržb vody v bazénu. Rozm r vým níku je ø110x545 mm a bude zav šen pomocí šroub na

st nu. Vým ník, umíst ný v technické místnosti, zajiš uje oh ev vody v zahradním bazénu

a zajiš uje odd lení kapaliny v solárním potrubí od vody v bazénu. Cirkulace bazénové vody

p es vým ník bude zajišt na vhodným ob hovým erpadlem (není p edm tem práce). Pro

efektivní oh ev vody ve venkovním bazénu je pot eba tento bazén zakrýt pomocí vhodného

zast ešení. Výb r samotného bazénu a jeho zast ešení bude proveden dle p ání investora (není

p edm tem práce).

Potrubí solárního systému:

Výpo et tlakových ztrát v soustav a návrh dimenze potrubí je v p íloze . 12. 

Na potrubí pro teplonosnou kapalinu solárního systému jsou kladeny speciální

požadavky. Potrubí a všechny ásti solární soustavy musí být dokonale ut sn ny a musí být

vyrobeny z materiál , které odolávají teplotám do 160° a odolávají ú ink m glykolu. Potrubí

bude provedeno z m di 22 x 1 (p ipojovací rozm r kolektor ) a spojováno tvrdým pájením. Pro

toto potrubí nesmí být v žádném p ípad použity trubky z plastu, který nevyhovuje podmínkám

provozu solárních soustav. Potrubí musí být opat eno tepelnou izolací SOLARFLEX, která

zamezí tepelným ztrátám do okolí a tím není snížena ú innost solární soustavy. Tato tepelná

izolace musí být odolná v i teplot do 160°. Venkovní rozvody musí být odolné v i UV

zá ení. Tlouš ka izolace bude ve venkovním prost edí 19 mm a u vnit ních rozvod 13 mm.

Hydraulické propojení jednotlivých kolektor je provedeno pomocí propojovacího ohebného

potrubí s p evle nými maticemi.



Pr chod potrubí p es st ešní krytinu bude realizován pomocí v trací tašky, která je

obsažena v sortimentu zvolené st ešní krytiny. V trací otvor musí být vhodn upraven podle

velikosti potrubí s izolací tak, aby byl zamezen pr nik vody. Stoupací potrubí bude vedeno

podél obvodové štítové zdi. V prostoru pod st echou nemusí být n jak speciáln chrán no,

protože tento prostor není ur en k pohybu osob. Ve 2.NP je stoupací potrubí vedeno obytnou

místností 204, která bude sloužit jako ložnice. Potrubí tedy nutné vhodn chránit nap íklad

d ev ným obkladem, ten bude zvolen na základ požadavk investora. Po pr chodu stropem

do 1.NP, ten bude opat en chráni kou, se potrubí p ivede k zásobníku teplé vody a také bude

p ivedeno k bazénovému vým níku. V technické místnosti bude potrubí vedeno po zdi vedle

sebe nebo pod sebou. V celé délce bude potrubí uchyceno ke zdi pomocí objímek ve

vzdálenostech ur ených výrobcem.

Teplonosná kapalina: 

Provoz solárního systému bude celoro ní, proto musí být teplonosná kapalina

mrazuvzdorná. Je navržena teplonosná kapalina SOLARTEN SUPER, která v pom ru 1:1,

složená z vody a propylenglykol. Dále jsou také obsaženy p ím si, které snižují riziko vzniku

koroze v solárním okruhu, v potrubí i ve vým níku. U teplonosné kapaliny se doporu uje

pravideln sledovat pH, protože opakovaným vystavováním kapaliny vysokým teplotám se

snižuje její pH. P i poklesu hodnoty pH pod 7 je doporu eno kapalinu vym nit.

Zásobník teplé vody:

Návrh zásobníku je v p íloze . 7. 

Pro akumulaci nashromážd ného tepla pomocí solární soustavy je navržen zásobník

Regulus R2BC 500 o objemu 483 l. Jedná se o bivalentní zásobník, který obsahuje dva

vým níky. Spodní vým ník bude napojen na solární soustavu a horní vým ník bude p ipojen

ke kotli. Zásobník bude od výrobce opat en ídící jednotkou STDC, která je napojena na teplotní

idla. Teplotní idla m í teplotu teplonosné látky v kolektoru, teplotu vody v zásobníku

a v bazénu. 

Zásobník je dodáván s magneziovou anodou, která chrání vnit ní ást zásobníku p ed

korozí. Stav anody je nutné pravideln kontrolovat dle pokyn výrobce. P i úbytku o více než

1/3 z celkového objemu je nutné anodu vym nit. Bez ohledu na úbytek je nutné anodu vym nit

vždy do 24 m síc od zahájení provozu zásobníku.



Expanzní nádoba solární soustavy a erpadlová skupina:

Expanzní nádoba i ob hové erpadlo musí být ur eny pro použití v solárních systémech.

Budou umíst ny na vraném potrubí solárního systému.

Expanzní nádoba je navržena Regulus Aquafill SL018 a její výpo et je uveden

v p íloze . 14. Její objem je 18 l.

erpadlová skupina obsahuje erpadlo Wilo – Yonos Pico – STG 15/1-7,5, jehož

posouzení je provedeno v p íloze . 13. Dále jsou v erpadlové skupin obsaženy nezbytné

prvky jako teplom r, tlakom r, solární pojistný ventil 6 bar, napoušt cí a vypoušt cí ventily,

uzavírací ventil, solární zp tný ventil, pr tokom r s regulací pr toku a p ipojení pro expanzní

nádobu.

Zkouška t snosti, napln ní a odvzdušn ní soustavy:

Odvzdušn ní soustavy se provede dle [29]. Postup odvzdušn ní soustavy se bude

provád t tak dlouho, dokud plovák v regula ním ventilu pr tokom ru nezaujme p i provozu

erpadla stálou polohu a v pr tokom ru se nebudou objevovat žádné bublinky. Pak se nechá

b žet ob hové erpadlo alespo 5 minut. Automaticky se po odvzdušn ní uzav e

odvzduš ovací ventil. Pod automatický odvzduš ovací ventil je nutné vždy instalovat kulový

kohout. Tak bude možné automatický odvzduš ovací ventil po zprovozn ní soustavy uzav ít,

aby se p edešlo únik m kapaliny p i stagnaci soustavy.

Zkouška t snosti bude provedena p i tlaku 5 bar. Nejprve se provede vizuální prohlídka

celé soustavy. Následn se soustava nechá nejmén 2 hodiny pod tlakem, po této dob se

provede nová vizuální prohlídka. Pokud se neprojeví žádné net snosti ani znatelný pokles tlaku,

je zkouška považována za pozitivní a vystaví se protokol. Odvzdušn ní soustavy je nutné znovu

provést po n kolika dnech provozu. 

b) Výkresová ást

Vedení solárního systému je uvedeno na výkresech D.10 – D.12. Umíst ní solárních

panel je patrné z výkres D.05 – D.09. 



Deš ová kanalizace a využití deš ové vody ze st echy

a) Technická zpráva

Všeobecn :

Odvodn ní st echy objektu je provedeno gravita ním systémem a pomocí deš ové

kanalizace je deš ová voda odvedena do akumula ní nádrže. P ebyte ná voda je z nádrže

odvedena p epadem do vsakovacích tunel . V rodinném dom je variantn ešeno využití

užitkové vody pro splachování záchod , praní prádla a zalévání zahrady. Návrh deš ové

kanalizace byl proveden v souladu s SN EN 12056-3 [10]. Z [26] a [27] vychází návrh využití

deš ové vody v objektu.

Podokapní žlaby:

Na základ výpo t uvedených v p íloze . 16 byl navržen okapový systém Lindab

RainLine. Okapový p lkruhový žlab je ší e 190 mm (r. š. 400 mm). Sklon k odpadním potrubím

je 0,5%. Délka obou žlab p esahuje dovolenou délku 10 m, proto jsou navrženy 4 svody

odpadního potrubí. Kónické žlabové hrdlo je použito pro p echod mezi žlaby a svody.

Odpadní potrubí: 

Návrh odpadního potrubí je uveden v p íloze . 16. Je použit systém Lindab RainLine.

Jsou navrženy 4 svody DN 100. Odpadní potrubí je vedeno ze žlabového hrdla pomocí dvou

kolen 70° a vloženého rovného kusu trubky, která má minimální délku 600 mm. Za kolenem je

odpadní potrubí vedeno po fasád objektu a je kotveno ke zdi pomocí zaklapávací objímky

s trny, jejich vzdálenost je 1500 mm. Na každý kus roury musí být použito minimáln 2 kus

objímek. Odpadní potrubí je ukon eno napojením na lapa st ešních splavenin HENE geiger

CR 100 DN 100. P echod na svodné potrubí je provedeno KG potrubím za použití dvou kolen

45° a vloženého kusu trubky o délce 250 mm.

Svodné potrubí: 

Svodné potrubí deš ové kanalizace je navrženo z materiálu PVC, KG – Systému

výrobce Wavin Osma. Potrubí DN 110 a DN 125 je od lapa e st ešních splavenin do

akumula ní nádrže vedeno ve sklonu 2% a je vedeno 1 m od objektu. Na svodném potrubí jsou

v úsecích K1-K2´ a K3-K4´ osazeny revizní šachty o ø400 mm s šachtovým dnem s p ímým

vtokem DN 110 od firmy Wavin Osma. Svodné potrubí za všech ty svod je svedeno do

revizní šachty ø400 mm s šachtovým dnem s levým i pravým p ítokem a odtokem DN 110 od



firmy Wavin Osma. Za revizní šachtou se sv tlost potrubí m ní na DN 125, tato sv tlost je

použita až po vsakovací tunely, p ed kterými je pomocí redukce sv tlost DN 160, protože

vsakovací tunely mají p ipojení DN 150. P ed a za akumula ní nádrží jsou umíst ny redukce

160/125, protože p ipojovací sv tlost potrubí v nádrži je DN 150. Minimální krytí potrubí

je 800 mm.

Akumula ní nádrž: 

Pro akumulaci deš ové vody je navržena nádrž Asio AS-REWA kombi 10ER o objemu

10,19 m3. Tento typ je vhodný pro vypo tené parametry v p íloze . 17. Akumula ní nádrž je

zakopána v hloubce 3,26 m pod úrovní terénu. Nad p ístupový otvor je nutno nadstavit

p ístupovou šachtu výšky 660 mm a opat it vhodným poklopem. Touto šachtou bude zajišt n

p ístup z úrovn terénu. P ed usazením nádrže do výkopu je nutné provést betonový základ o

tlouš ce 100 mm. Tvar nádrže je hranatý a rozm ry jsou 2580x2580x2100 mm.

Akumula ní nádrž je od výrobce opat ena erpadlem, bezpe nostním p epadem a

dopl ova em vody. Výška hladiny užitkové vody v nádrži je hlídán plovákem. V p ípad , že je

v nádrži nedostatek vody, je automaticky spušt no dopoušt ní pitné vody z vnit ního vodovodu.

Celý tento proces je ízen automatickou dopl ovací jednotkou Asio AS-RAINMASTER, která 

bude dodána s nádrží a umíst na v technické místnosti. Tento zp sob je úsporn jší a efektivn jší

než ru ní dopoušt ní pitné vody. erpadlo s tlakovou hlavou, jehož p íkon je 900 W, má

výtla nou výšku 36 m. P ipojení na 230 V, pr tok 95 l/min. Posouzení erpadla je v p íloze . 8.

V p ípad nadm rného množství srážek a následnému p epln ní akumula ní nádrže je

tato voda p epadem odvedena do vsakovacího systému. Je nutno dodržovat montážní postup

výrobce.

Vsakovací systém:

Návrh vsakovacího systému je uveden v p íloze . 18. Na základ t chto výpo t je

použito vsakovacích tunel Garantia od firmy Glynwed s.r.o. (nový název Nicoll eská

republika). Kapacita st echy p evyšuje o více jak 20% spot ebu deš ové vody v objektu. Tím

bude docházet k vyššímu a ast jšímu vsaku. Tunely jsou umíst ny ve t ech adách vzdálených

od sebe 200 mm. V každé ad je 9 kus , celkový po et tunel je 27 ks. Jejich celková vsakovací

plocha je 25,92 m2. Celý systém bude obalen geotextílií. Systém tunel bude usazen vrstvu

št rku o tlouš ce 100 mm a zasypány. Dno jámy pro uložení tunel je v hloubce 1,89 m pod

úrovní terénu. 



Každá ada tunel musí být opat ena v tracím potrubím, které ústí nad terén. Vsakovací

systém bude opat en bezpe nostním p epadem. Ten bude ústit do splaškové kanalizace, která

není p edm tem zadání bakalá ské práce. Je nutno dodržovat montážní postup výrobce.

Zásady bezpe nosti provozu:

Potrubí je uloženo v nezamrzné hloubce a minimální krytí je 800 mm, z toho d vodu

není nutné potrubí opat it speciální izolací proti mrazu.

b) Výkresová ást

Deš ová kanalizace je ešena na výkresech D.13 – D.15. Vedení potrubí užitné vody

je na výkresech D.10 – D.12. 

Plynová odb rná za ízení

a) Technická zpráva

Všeobecn :

Je ešeno napojení objektu na stávající ve ejný nízkotlaký plynovod DN 32, který je

veden od hlavní komunikací ul. Hradiš ská. Návrh domovního plynovodu byl proveden

v souladu s TPG 704 01 [11]. 

P ípojka:

Napojení na ve ejný plynovodní ád je provedeno 10 m od objektu pomocí T kusu.

Nejprve je pot eba provést výkopy. V místech kde je k ížení nebo soub h s jinými inženýrskými

sít mi, je nutné provést výkopy ru n . Potrubí je nutné položit na pískové lože, mocnost

100 mm. Následn bude obsypáno 200 mm nad horní hranu a zhutn no. Alespo 400 mm nad

horní hranu potrubí bude do výkopu umíst na výstražná fólie a poté bude výkop zasypán a

zhutn n. Ve sm ru k ve ejnému plynovodnímu ádu bude mít p ípojka spád 1%.

Plynom rná sestava: 

Na hranici pozemku v oplocení bude umíst na plechová sk í , která musí být odv traná

a musí být opat ena viditelným nápisem HUP. Ve sk íni bude umíst na plynom rná sestava,

která je tvo ena redukcí 32/25, kulovým kohoutem, plynom rem za kterým je kulový kohout.



Vnit ní plynovod:

Návrh dimenze vnit ního plynovodu je uveden v p íloze . 19. Pro p ipojení plynového

kotle je nutno použít potrubí DN 20, proto je pro vnit ní plynovod zvoleno potrubí DN20 až k

redukci 25/20, která je p ed uzavíracím kulovým kohoutem KK 25, ten je umíst n hned za

vstupem potrubí do objektu. Dále musí být použito potrubí minimální sv tlosti DN 25, to je

vedeno až po plynom rnou sestavu. Prostup potrubí obvodovou st nou do objektu musí být

opat en ocelovou chráni kou s plynot snou izolací a je zabezpe ena pojistkou proti posunutí a 

vytržení.

Plynové spot ebi e:

V technické místnost v 1.NP je umíst n plynový kondenza ní kotel Junkers ZSB 14-3 C

CerapurSmar. Spot eba kotle je 1,4 m3/h a regulovaný výkon je 3,7 – 14 kW. Tento kotel je

spot ebi typu B. Požadavek dle normy [11] je 1m3 na 1kW výkonu, z toho vyplývá minimální

objem místnost 14 m3. Objem technické místnosti je 63,41 m3. Požadavek je spln n. Odvod

spalin z kotle je proveden napojením na venkovní komín s p irozeným tahem. Technická

místnost je v trána pomocí otvíravého okna. 

Zásady bezpe nosti provozu:

Plynovod je možné uvést do provozu až po provedení tlakové zkoušky dle normy [11].

O provedení tlakové zkoušky bude proveden protokol.

b) Výkresová ást

Plynovod je proveden na výkresech D.16 a D.17 a napojení na vnit ní ád je ve

výkrese C.01.

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení

 Není p edm tem zadání bakalá ské práce.

E. Dokladová ást

Není p edm tem zadání bakalá ské práce.



2. Záv r

Výsledkem této bakalá ské práce je projekt pro provád ní stavby rodinného domu

s bazénem. Práce se skládá ze dvou základních ástí, kterými je stavební ást objektu a

zdravotechniky.

Ve stavební ásti projektu je ešen návrh objektu nepodsklepeného dvoupodlažního

rodinného domu s venkovním bazénem. Tato ást obsahuje textovou a grafickou ást.

ást zdravotechniky se zam uje p edevším na vnit ní vodovod a oh ev vody s použitím

solárního za ízení. Vnit ní vodovod je proveden ve dvou variantách. První varianta eší použití 

pouze pitné vody pro všechna využití v rodinném dom . Ve druhé variant je pro splachování

záchod , praní prádla a zalévání zahrady využita deš ová voda dopadající na st echu objektu.

Užitková voda je vedena v odd leném potrubí. Pro tuto variantu ešení je zpracována

dokumentace deš ové kanalizace v etn vhodné akumula ní nádrže a vsakovacího systému.

Nakonec je vypo tená doba návratnosti investic na po ízení za ízení pro využití deš ové vody.

Tato doba byla vypo tena na 37 let.

Vypracování projektové dokumentace bylo provedeno v souladu se zadáním

bakalá ské práce.
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