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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

AK – celková plocha kolektorů[m2] 

C – měrná tepelná kapacita vody [Jkg-K-] 

 - střední hodnota slunečního ozáření [kWh/m2] 

 – podchodná výška [-] 

 – průchodná výška [-] 

 – skutečná denní dávka slunečního ozáření [kWh/m2*den] 

 - teoretická denní dávka difúzního slunečního ozáření [kWh/m2*den] 

- teoreticky možná denní dávka celkového slunečního ozáření [MJ/m2*den]  

Kd – součinitel denní nerovnoměrnosti [l/den] 

Kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti [l/den] 

KV – konstrukční výška [mm] 

NP – nadzemní podlaží 

Ot – obestavěný prostor zastřešení [m3] 

Ov – obestavěný prostor vrchní části objektu [m3] 

Oz – obestavěný prostor základů [m3] 

Q – výpočtový průtok v potrubí [l/s] 

QA – jednotlivé druhy výtokových armatur a zařízení [ks] 

Qa – jmenovitý průtok[l/s] 

QD – výpočtový průtok studené nebo teplé vody v přívodním potrubí k výtokovým armaturám 

[l/s] 



Qh – maximální hodinová potřeba vody [l/den] 

Qm – maximální denní potřeba vody [l/den] 

Qp – průměrná denní potřeba vody [l/den] 

Qp,c – denní potřeba tepla[l/den] 

Qr – roční spotřeba vody [m3/rok] 

Qsd – specifická potřeba vody [m3/osoba*den] 

Q1m – jmenovitý tepelný výkon pro ohřev vody [kW] 

Q2p – teplo dodané ohřívačem do teplé vody během periody [kWh] 

Q2t – teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody [kWh] 

Q2z – teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody v době periody [kWh] 

R – délková tlaková ztráta třením [kPa] 

SO – stavební objekt 

U3 – objemový průtok teplé vody [m3] 

Vd – objem dávky [m3] 

Vet – objem expanzní tlakové nádoby [l] 

Vj – potřeba teplé vody pro mytí nádoby [m3] 

Vo – potřeba teplé vody pro mytí osob [m3] 

Vp – objem vody v potrubí [l] 

 – denní potřeba teplé vody[m3/den] 

Vu – potřeba teplé vody pro úklid [m3] 

Vz – objem vody v zásobníkovém ohřívači [l] 

V0 – objem vody v celé otopné soustavě [l] 

V2p – celková potřeba teplé vody [m3] 

– lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru [-] 

 – kvadratický součinitel teplené ztráty kolektoru [-] 

b – šířka stupně [mm] 



di – vnitřní průměr potrubí [mm] 

dp – počet provozních dnů budovy [počet] 

f – požadované solární pokrytí [%] 

g – tíhové zrychlení [m/s2] 

h – výška schodišťového stupně [mm] 

hg – svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce posuzovaného potrubí 

[m] 

hs – výška sloupce teplonosné látky nad expanzní nádobou [m] 

lj – délka posuzovaného úseku [m] 

n – součinitel zvětšení objemu [-] 

na - počet výtokových armatur stejného druhu[počet] 

nd  - počet dávek [počet] 

ni  - počet osob [počet] 

nj  - počet jídel [počet] 

np – počet posuzovaných úseků [počet] 

nu  - počet jednotkových ploch kde 1 jednotka činí 100m2[počet] 

– optická účinnost kolektoru [-] 

pd  - součinitel prodloužení doby dávky [-] 

pd,A – hydrostatický absolutní tlak [kPa] 

pDIS – dispoziční tlak na začátku posuzovaného úseku [kPa] 

ph,dov,A – maximální provozní tlak zásobníkového ohřívače [Mpa] 

pminFl – minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou na konci 

posuzovaného potrubí [kPa] 

ppv – otevírací tlak pojistného ventilu [kPa] 

ps – minimální požadovaný tlak v nejvyšším místě solární soustavy [kPa] 

qk,u – denní zisk solárního kolektoru [kWh] 

t – doba periody [hod] 



 - průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu [oC] 

 – průměrná teplota teplonosné kapaliny v solárních kolektorech [oC] 

tSV – teplota studené vody[oC] 

tTV – teplota ohřáté vody [oC] 

v – průtočná rychlost v potrubí [m/s] 

z – doba čerpání vody [h] 

zz – součinitel zohledňující ztráty při ohřevu [-] 

ΔpAP – tlaková ztráta napojených zařízení [kPa] 

Δpe – tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem [kPa] 

ΔpFj – tlaková ztráta vlivem místních odporů [kPa] 

ΔpRF – celková tlaková ztráta [kPa] 

ΔpWM – tlaková ztráta vodoměru [kPa] 

ΔQmax – maximální rozdíl tepla mezi Q1 a Q2 [kWh] 

η – stupeň využití [%] 

– teplota studené vody[oC] 

 – teplota ohřáté vody [oC] 

λ – součinitel tření [-] 

ρ – hustota vody [kg/m3] 

- poměrná doba slunečního svitu [h/rok] 

 - návrhová průtočná rychlost [m/s] 

 

 

 

 

 

 



ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na pozemní stavitelství a technická zařízení budov. Je 

rozčleněna na část textovou, výkresovou a přílohy. V hlavní části je zpracována projektová 

dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. Jedná se o nepodsklepenou 

dvoupodlažní budovu s pultovou střechou, ve které je řešen vnitřní vodovod. Teplá voda bude 

připravována dvěma způsoby:pomocí elektrického bojleru a zapojením solárního systému 

s kolektory, který znamená výraznou finanční úsporu při výrobě teplé vody. Jde o ekologický 

a obnovitelný zdroj energie. Vybudování solárního systému předpokládá využití dotace 

ze státního fondu životního prostředí. 

Klíčová slova: Vnitřní vodovod, solární systém, solární kolektor, příprava teplé vody. 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with building construction and technical equipment of buildings. It 

consists of the text and design parts, accompanied by part and appendices. The main part 

focuses on project documentary materials for realization of a new house. It concentrates on a 

two-floor building without a cellar, with a shed roof, in which indoor water piping is used. 

Hot water will be prepared in two ways: using an electric boiler and the involvement of the 

solar system with collectors, which means significant savings in the production of hot 

water.It´s an ecological and renewable source of energy.Building up the solar system expects 

profiting from donation of the state fond of environment. 

Key words: indoor water piping, solar system, solar collector, preparation of hot water . 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pozemního stavitelství, řešení novostavby 

rodinného domu z pohledu zpracování projektové dokumentace v rozsahu realizace stavby. 

Součástí řešení tohoto problému je především výkresová dokumentace, která podrobně 

znázorňuje jednotlivá dvě podlaží objektu, výkres řešení základových konstrukcí, dále stropní 

konstrukce i řez domem, který je veden schodištěm. Výkresová dokumentace zahrnuje také 

koordinační situaci, výkres všech pohledů na dům a také výkres pultové střechy řešené 

budovy. Nedílnou součástí jsou průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a dokumentace 

stavebního objektu, což jsou textové dokumenty, které popisují řešenou novostavbu 

a zohledňují její vlivy na okolní prostředí. 

Druhá část bakalářské práce se týká technických zařízení budov, konkrétně návrhu vnitřního 

vodovodu. Také tato část je především řešena výkresovou dokumentací, a to půdorysy podlaží 

obsahující zapojení konkrétních zařizovacích předmětů, trasy vodovodu a axonometrii, která 

znázorňuje celou trasu řešeného vodovodu od přípojky na veřejnou vodovodní síť, až 

po zapojení konkrétních zařizovacích předmětů. Stejně tak je součástí technická zpráva 

vodovodu, která popisuje napojení na stávající vodovodní síť, dimenzování soustavy a  

zkoušky, které musí být provedeny před uvedením do provozu. 

Při návrhu přípravy teplé vody se v této bakalářské práci počítá primárně s využitím solárních 

kolektorů, jakožto obnovitelného zdroje energie, a to z důvodu ekologických i ekonomických. 

Proto je zařazena kapitola o využití solárního zařízení a je podrobně řešeno napojení solárního 

systému v dané budově. Zapojení solárního systému je řešeno také ve výkresech, kde jsou 

popsány veškeré ventily a regulátory na solárním okruhu. 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 Identifikační údaje 

a) Údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům 

Místo stavby:   ulice Bělská, číslo parcelní 1289/3, katastrální území Hrabová, 720 00 

b) Údaje o žadateli 

Žadatel:  Jan Šťastný, Závodní 10, Ostrava – Hrabůvka, 700 30 

c) Údaje o zpracovateli 

Zpracovatel:  Blanka Chudíková, Úlehlova 25, Ostrava – Hrabůvka, 700 30 

Projekt byl kontrolován: 

Část TZB:  Ing. Irenou Svatošovou, Ph.D. 

Část pozemní stavitelství: Ing. Pavlem Vlčkem, Ph.D.  

1.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena 

Pro novostavbu rodinného domu bylo vydáno stavební povolení. Stavební povolení bylo 

vydáno příslušným stavebním úřadem města Ostravy. Pro novostavbu bylo vydáno vyjádření 

o splnění požadavků dotčených území. Novostavba splňuje podmínky stanovené z hlediska 

životního prostředí. 
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b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 Náhled do územního plánu města Ostravy 

 Náhled do katastru nemovitostí, konkrétně katastrálního území Hrabová ve městě 

Ostrava 

 Požadavky, které udávají správci inženýrských sítí 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum 

 Radonový průzkum 

 Výškopisné a. polohopisné zaměření novostavby 

c) Další podklady 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou a žádné další 

podklady nebyly k dispozici. 

1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Novostavba rodinného domu bude umístěna v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava, 

na parcele číslo 1289/3 v katastrálním území Hrabová. Pozemek má celkovou výměru 1304 

m2 a jeho terén je převážně rovinný. Novostavba byla navrhována v souladu s územním 

plánem města Ostravy. Novostavba bude situována v blízkosti stávající komunikace, ze které 

bude zřízen přístup i příjezd na pozemek zpevněnými plochami. Kolem řešeného pozemku je 

dostatečné množství dopravních komunikací, chodníků a veřejné zeleně. K pozemku bude 

zhotovena vodovodní, kanalizační, plynová i elektro přípojka z příslušných, již zavedených 

sítí. 
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b) Údaje o ochraně území 

Novostavba se bude nacházet mimo památkovou rezervaci i chráněné území. Také bude 

umístěna mimo záplavové pásmo a veškeré jiné ochranné bezpečnostní pásma.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

Na území byl proveden hydrogeologický průzkum, kterým byly zjištěny poměry podloží 

a hladina podzemní vody. Splašková i dešťová kanalizace bude napojena na stávající veřejnou 

kanalizační síť. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Nový rodinný dům splňuje požadavky platné územně plánovací dokumentace města Ostravy. 

Pozemek se nachází v zastavěném území na ploše, která odpovídá účelům novostavby. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

Novostavba byla navržena a bude postavena v souladu s požadavky stavebního úřadu města 

Ostravy. Plnění těchto požadavků bude kontrolováno v průběhu realizace novostavby.[2] 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků a využití území 

Projekt novostavby byl zpracován v souladu s požadavky využití území dle vyhlášky 

501/2006Sb., v platném znění, vyhláška O obecných požadavcích na využívání území.[4] 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Novostavba byla navrhována s přihlédnutím k požadavkům dotčených orgánů. Tyto 

požadavky byly respektovány a zpracovávány do projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro řešenou novostavbu nejsou navrhovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Před začátkem využívání novostavby musí být provedeny příslušné přípojky a napojení 

na dopravní infrastrukturu.  
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Řešený pozemek je obklopen ze severu a západu parcelami s rodinnými domy. Na jihu a 

východě je ohraničen dopravní komunikací.  

Výpis dotčených pozemků:          

1289/8 – soukromý pozemek, výměra 1345m2, vlastník Petr Suchý 

2564 – dopravní komunikace, ulice Bělská 

1315/8 – soukromý pozemek, výměra 2845m2, vlastník Oldřich Šugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem návrhu jsou kompletní stavební práce. Konkrétně jde o novostavbu rodinného 

domu, což zahrnuje realizaci všech požadovaných inženýrských sítí, zpevněných ploch a  

úpravy terénu. 

b) Účel užívání stavby 

Novostavba rodinného domu bude sloužit především pro trvalý pobyt pětičlenné rodiny. 

Zpevněné plochy na pozemku mohou být využívány pro relaxaci a odpočinek rodiny.  

OBRÁZEK 1-VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ[3] 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Tato stavba je navrhována jako trvalá s předpokladem životnosti 50let. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nepředpokládají se žádné negativní účinky novostavby na okolní zástavbu ani na zdraví 

obyvatel či ohrožení životního prostředí. Novostavba je navržena jako energeticky nenáročná, 

a tím se snižuje i její podíl na znečišťování ovzduší. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Novostavba rodinného domu je navrhována v souladu s technickými požadavky a bude 

realizována dle požadavků daných zákonů, norem a vyhlášek, které se vztahují k dané stavbě. 

Novostavba bude v souladu především s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby, v platném znění.[5] Novostavba není navrhována v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, jelikož zabezpečení bezbariérovosti nebylo předmětem 

návrhu.[6] 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zohledněny a zpracovány v projektové 

dokumentaci. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro řešenou novostavbu nejsou navrhovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Výměra řešeného území:  1304m2 

Zastavěná plocha:  198,95m2 

Obestavěný prostor:  1295,05m3 viz příloha č.I 

Užitná plocha:   326,9m2 

Počet jednotek:  1 bytová jednotka 

Počet uživatelů:  5 osob 
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i) Základní bilance stavby 

 Potřeba vody: - denní potřeba vody je 0,495m3/den 

   - roční potřeba vody je 180,68 m3/rok 

Podrobné výpočty viz příloha č. VII. 

 Potřeba teplé vody: denní potřeba teplé vody je 0,52 m3/den [9] 

Podrobný výpočet viz příloha č. VIII. 

 Předpokládaná potřeba elektrické energie pro přípravu teplé vody: 

Příkon k elektrickému bojleru Dražice OKCE 125:  2kW [7][24] 

 Řešení dešťových vod: 

Dešťová voda, která bude dopadat na střechu, bude odváděna střešním systémem Lindab 

Rainline do jednotné kanalizace.[22] 

V případě využití dešťových vod by střešní systém odváděl dešťovou vodu do čističky, která 

by vodu přečistila a dále by voda byla využívána pro splachování v rodinném domě. Tato 

varianta bude v této práci zohledňována pouze okrajově, a to jen při základním ekonomickém 

srovnání využívání pouze pitné vody a využívání takto přečištěné dešťové vody. 

 Součinitele prostupu tepla: 

Obvodové zdivo 0,12W/m2K 

Podlaha na zemině 0,14W/m2K 

Střecha  0,11W/m2K 

Podrobné skladby konstrukcí jsou uvedeny v příloze č. III a byly vypočteny pomocí programu 

Teplo 2011.[10] 

 Tepelné ztráty objektu: 

Celková tepelná ztráta je 9,281kW. Tepelné ztráty novostavby byly vypočítány pomocí 

programu Ztráty 2011 a podrobný výpočet je uveden v příloze č. IV.[11] 
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 Třída energetické náročnosti: 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem je 0,16W/m2K. Klasifikace A – velmi úsporná a  

klasifikační ukazatel Cl: 0,4. Tyto výsledky byly získány pomocí programu Ztráty 2011- 

Energetický štítek obálky budovy a podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze č. V.[11] 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

Novostavba bude mít jednu etapu výstavby. Předpokládaný termín začátku stavby je určen 

na červen 2015. Stavba rodinného domu by měla trvat 18 měsíců. Předpokládaný termín 

ukončení stavby je tedy určen na prosinec 2016. Stavební povolení bude. platit od června 

2015 a bude mít. platnost 2 roky, tudíž stavba musí být hotova nejpozději do června 2017, což 

představuje 6 měsíců rezervy od předpokládaného ukončení stavby. Detailní harmonogram 

bude požadován od dodavatele stavby při sjednávání smlouvy o dílo.  

k) Orientační náklady stavby 

Celkové náklady na stavbu jsou 10 127 539 Kč při využití jen pitné vody a solárního systému. 

Při využívání navíc dešťových vod budou náklady na stavbu činit 10 190 369 Kč. Podrobný 

propočet je uveden v příloze č. I. V ceně jsou vždy zahrnuty: zpevněné plochy na pozemku, 

oplocení pozemku, přípojky inženýrských sítí, pozemek a výstavba rodinného domu. 

1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Novostavba rodinného domu je členěna na stavební objekty: 

SO 01: Novostavba rodinného domu 

SO 02: Zpevněné plochy pozemku 

SO 03: Oplocení pozemku 

SO 04: Přípojka vodovodu 

SO 05: Přípojka kanalizace 

SO 06: Přípojka plynovodu 

SO 07: Přípojka NN 
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stupeň: Prováděcí projektová dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 Sb., § 3, zpracována 

dle vyhlášky č. 62 v platném znění.[1] 

2.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešená novostavba rodinného domu je umístěna v Moravskoslezském kraji na území města 

Ostrava, konkrétně v katastrálním území Hrabová na parcele číslo 1289/3. Pozemek je o 

rozloze 1304m2 a jeho terén je převážně rovinný s maximálním převýšením 0,2m. Výšková 

úroveň terénu je od 289,300 do 289,500 m. n. m. B. p. v. Tento pozemek je určen pro bydlení 

a na územním plánu města Ostravy se nachází na území pro individuální bydlení. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zahájením výstavby byla provedena kontrola a prohlídka pozemku a také výškopisné a 

polohopisné zaměření. Hladina podzemí vody se nachází v hloubce 4 m pod úrovní terénu. 

Pozemek se nachází v oblasti, kde je zjištěn nízký index radonového rizika, tudíž se 

neočekává výskyt radonu. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na řešenou novostavbu se nevztahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma a v její blízkosti 

není umístěna žádná historická ani kulturní památka. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. 

Území určené pro výstavbu rodinného domu se nenachází v záplavovém území. V jeho 

blízkosti není žádný vodoteč. Rovněž toto území není poddolováno. Pozemek je vhodný 

pro novostavbu rodinného domu. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Veškeré stavební práce budou probíhat pouze na daném pozemku. Možné znečištění 

příjezdové komunikace se neočekává, přesto by při jeho vzniku bylo neprodleně odstraněno.  

Negativní vlivy, které budou stavbu doprovázet, jako například hluk, budou omezovány jen 

na nezbytnou míru.[19] Odpad, který bude vznikat v souvislosti s výstavbou, bude 

roztřiďován a odvážen na příslušná místa a likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb. 

O odpadech, v platném znění. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku nejsou nutné žádné asanace ani demolice, jelikož se zde nenachází pozůstatky 

stavební činnosti. Pozemek je zatravněn a připraven pro stavbu. Kácení dřevin zde 

neproběhne. Na pozemku jsou stávající stromy, které nezasahují do obestavěného prostoru 

a budou zachovány. V rámci úprav terénu budou vysázeny nové nízké okrasné dřeviny podél 

příjezdové cesty k domu. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Požadavky na maximální zábory nejsou v této práci řešeny, jelikož nedochází k záboru 

zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní komunikaci je zajištěno pomocí přilehlé stávající komunikace ulice 

Bělská, parcelní číslo 2564. Příjezdová cesta bude zhotovena ze speciálních dlaždic a chodník 

bude vydlážděn zámkovou dlažbou.  

Připojení na stávající řády technické infrastruktury bude prováděno vždy vlastníkem příslušné 

sítě. Veškerá technická infrastruktura je vedena pod chodníkem a částečně pod dopravní 

komunikací v ulici Bělská. Novostavba bude napojena na elektrickou síť pomocí přípojky 

CYKY 5Jx10.[15] Na okraji pozemku bude rozvaděč umístěný v ochranné skříňce. Napojení 

na plynovodní síť bude zřízeno přípojkou z ocelových trubek DN 25. Hlavní uzávěr plynu 

bude stejně jako u elektrické přípojky umístěn na hranici pozemku. Přípojka vodovodu bude 
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o průměru DN 32 a vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě, která bude na pozemku. 

Kanalizační přípojka bude o průměru DN 125 a pro možnou kontrolu průtoku bude na 

pozemku osazena revizní šachta. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Rychlost, s jakou bude výstavba rodinného domu postupovat, bude ovlivněna počasím a  

možnostmi finančních prostředků stavebníka. Předpokládá se však, že stavba bude probíhat 

16-18 měsíců. Novostavbu časově omezuje pouze stavební povolení, které je vydáno na dobu 

24 měsíců.  

Na novostavbu rodinného domu nevznikají žádné podmiňující, vyvolané ani související 

investice. 

2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba rodinného domu bude určena především k účelu trvalého bydlení. Nedílnou 

součástí bude zajištění osobní hygieny. V rodinném domě jsou navrženy 2 koupelny, 

v každém nadzemním podlaží jedna. Příprava a konzumace jídla je zajištěna velkou kuchyní 

spojenou s jídelnou a obývacím pokojem. Dále mají obyvatelé domu možnost odpočinku 

ve vlastních pokojích. V případě potřeby je v domě umístěna v klidové zóně pracovna. Další 

činnosti, například úschovu věcí, může zajišťovat šatna. Tento dům je určen pro užívání 

pětičlennou rodinou. 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanismus – Územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Novostavba je navrhována dle schváleného územního plánu města Ostravy, a není tudíž 

v rozporu s jeho požadavky. Dům je v souladu s okolní stávající výstavbou. Půdorysně je 

přibližně stejně velký jako okolní domy. Nepřekračuje povolenou výšku hřebene střechy 10 

m. 

  



25 

 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Kompozice vychází z tvaru a barvy objektu, kdy půdorys domu je obdélníkový a v jeho těsné 

blízkosti je umístěna garáž, celkově budova vytváří tvar písmene L. Toto jednoduché 

prostorové řešení je zvoleno především kvůli tepelným vlastnostem obálky budovy. Rodinný 

dům je zastřešen pultovou střechou se sklonem 15o. Na pultovou střechu je použita krytina 

Lindab Ideal odstínu RAL 8004. Barva omítky domu je Baumit odstínu RAL 1034. Na omítce 

je použit kamenný obklad Incana – Montana desert a dřevěný obklad v odstínu zlatý dub. 

Objekt je členěn na dvě podlaží podle rozdílných zón. První podlaží je určeno pro denní pobyt 

a jsou zde umístěny rušnější místnosti, například kuchyně, jídelna, obývací pokoj a technická 

místnost. Druhé nadzemní podlaží vytváří noční/klidovou zónu. Jsou zde pokoje, ložnice, 

šatna pro ukládání oblečení a společná koupelna. Všechny místnosti jsou spojovány chodbou, 

a nejsou tudíž průchozí mezi sebou. Celková užitná plocha každého podlaží je 108 m2. 

Zahrada bude uzpůsobena pro odpočinek obyvatel domu a její vzhled se upraví dle přání 

investora. Oplocení pozemku bude zhotoveno ze štípaného kamene s kovovou výplní 

Prestige. 

2.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Novostavba rodinného domu je navržena jako dvoupodlažní objekt s předpokladem, že 

v prvním podlaží jsou rozvrženy místnosti převážně charakteru společných aktivit obyvatel 

domu. V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny místnosti určené jako klidové nebo 

odpočinkové. Tato stavba není podsklepena.  

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Předmětem návrhu tohoto rodinného domu nebylo řešení bezbariérovosti, proto dům 

nesplňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.[6] Pokud by si investor přál upravit stavbu, aby 

tyto požadavky splňovala, bylo by možné dům upravit pro bydlení osob se sníženou 

pohyblivostí. 

2.2.5 Bezpečnosti při užívání stavby 

Novostavba byla navrhována tak, aby při jejím užívání nemohlo dojít k úrazu. Orientace 

v domě je přehledná. V místnostech, kde je jako nášlapná vrstva podlahy dlažba, je počítáno 

s protiskluzovou úpravou povrchu. Stavba musí být užívána pro účely, pro které byla 
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navržena. Při navrhování byly splněny všechny požadavky podle vyhlášky č.268/2009 Sb. 

O technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.[5] V rodinném domě 

musí pravidelně probíhat kontrola dobrého stavu stavby a v případě potřeby musí být problém 

ihned řešen. 

2.2.6 Základní charakteristika objektu 

Stavební řešení: 

Objekt je navržen jako rodinný dům o dvou nadzemních podlažích do tvaru písmene L. Dům 

je nepodsklepený. Střecha na domě je navrhována pultová se sklonem 15o. Na střeše jsou 

umístěny dva solární kolektory, které se budou podílet na přípravě teplé vody. 

Konstrukční a materiálové řešení: 

Zemní práce  

Než bude stavba zahájena, bude sejmuta ornice do hloubky 300mm. Ornice bude přesunuta 

na okraj pozemku a po dokončení stavby napomůže závěrečné úpravě terénu. Po sejmutí 

ornice se provedou vytyčovací práce. Vytýčí a vyznačí se linie základových pásů a veškerá 

technická infrastruktura, která povede k objektu. Všechny tyto práce musí být prováděny 

kvalifikovanými pracovníky za stavebního dozoru. Po kontrole, zda jsou zemní práce 

provedeny správně dle projektové dokumentace, se provede zápis do stavebního deníku. 

Základy 

Po ukončení zemních prací se budou provádět základové konstrukce. Řešený objekt je 

založen na základových pásech. Hloubka založení je zvolena 1 150 mm od upraveného terénu 

pro obvodové zdivo a 800 mm pro vnitřní zdivo. Základové pásy budou rozšířeny o 100 mm 

na každou stranu, což znamená, že pod obvodovým zdivem budou mít šířku 640 mm a pod 

vnitřním zdivem 500 mm. Základové konstrukce budou zhotoveny z prostého betonu B25/30. 

Podkladní beton C25/30 bude v místě pod založením schodiště vyztužen kari sítí tl. 8 mm a 

síť ok 100x100 mm. Hydroizolace bude prováděna z pásů SBS modifikovaného asfaltu. Pod 

podkladní deskou bude proveden zhutněný štěrkový podsyp s frakcí kameniva 0-32 mm a to 

v tloušťce vrstvy minimálně 100 mm. Základové pásy pod obvodovým zdivem budou 

zatepleny 100 mm izolací Isover XPS. Podzemní voda je v dostatečné hloubce, a proto 

neovlivní zakládání stavby. Zásyp konstrukcí ve stavební jámě je třeba provádět ze 
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zhutnitelného materiálu a  hutnit 0,2MPa po tloušťkách maximálně 100 mm. Přesné popisy 

jsou ve výkresu základů 1.02. 

Svislé konstrukce  

Obvodové zdivo obou nadzemních podlaží je tvořeno stěnou tloušťky 440 mm z keramických 

tvárnic Porotherm 44 Profi Dryfix na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Obvodové zdivo bude 

zatepleno polystyrenovými deskami EPS o tloušťce 150 mm. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno 

stěnami tloušťky 300 mm z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix. [28] 

Vodorovné konstrukce 

Strop nad prvním nadzemním podlažím bude tvořen systémem Porothem strop. Systém 

Porotherm strop se stává z cihlených vložek Miako a keramobetonovými stropními nosníky 

Pot, které jsou vyztuženy svařovanou prostorovou výztuží. Tyto nosníky jsou umisťovány 

osovou vzdáleností 500 mm nebo 625 mm. Uložení nosníků na zeď je vždy minimálně 125 

mm. Strop má tloušťku 290mm. Přesné popisy a umístění nosníků je zobrazeno ve výkresové 

dokumentaci, konkrétně ve výkresu strop nad 1.NP. Celý strop se následně zmonolitní pomocí 

betonové mazaniny. Stropní konstrukce jsou také vyztuženy železobetonovým věncem, který 

bude proveden po celém obvodu stavby. Při realizaci stropních konstrukcí je nutno dodržet 

veškeré závazní podmínky pro montáž uváděné výrobcem. 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou v tomto rodinném domě navrhovány z keramické dlažby 

s protiskluzovou úpravou. V prvním nadzemním podlaží je podlaha tvořena izolací Dow 

Floormate o tloušťce 200 mm, která je umístěna na podkladní desce. Podkladní deska je 

před položením izolace natřena penetrací a bude na ní umístěna hydroizolace. Na tepelné 

izolaci bude položena PE folie. Na folii bude umístěna vrstva betonové mazaniny o tloušťce 

54 mm. Na mazanině bude ještě umístěn stavební tmel, do kterého bude pokládána dlažba. 

V místě, kde se stýkají podlahy se svislými konstrukcemi, bude umístěn pružný okrajový 

pásek z minerální plsti. Konkrétní specifikace podlah v pokojích jsou vypsány ve výkresové 

dokumentaci, konkrétně ve výkresu řez objektem 1.07. 
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Příčky 

V rodinném domě jsou navrženy příčky tloušťky 140 mm z keramických tvárnic Porotherm 

14 Profi Dryfix na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Příčky budou uloženy vždy na pružné pásy. 

Přesné umístění a skladby jsou detailně popsány ve výkresové dokumentaci, konkrétně ve 

výkresech obou nadzemních podlaží.[28] 

Stavební otvory 

Veškeré otvory budou vyplněny okny, popřípadě dveřmi, které splňují požadavky na 

součinitel prostupu tepla. Okna budou plastová a zasklena izolačním trojsklem. Vstupní dveře 

do domu a dveře vedoucí na terasu budou bezpečnostní. Výpis všech prvků, zámečnických, 

truhlářských a klempířských konstrukcí by byly zaznamenány ve výpisu prvků, který však 

není součástí požadovaného rozsahu této práce. 

Překlady 

Překlady nad dveřními i okenními otvory jsou tvořeny.keramobetonovými překlady 

Porotherm překlad 7 v různých délkách. Přesné výpisy překladů jsou uvedeny ve výkresové 

dokumentaci v příslušných výkresech jednotlivých podlaží. Uložení překladů je minimálně 

125 mm podle délky překladu. 

Nad otvorem pro garážová vrata je umístěn překlad tvořený dvěma profily I č. 240. Stejně tak 

tvoří průvlak dva profily I č. 240 v kuchyni v 1.NP. Přesné umístění, délky a uložení jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci, konkrétně ve výkrese prvního nadzemního podlaží. 

Schodiště 

V rodinném domě je umístěno jedno železobetonové schodiště, které spojuje obě nadzemní 

podlaží mezi sebou. Schodiště je navrženo dvouramenné s jednou mezipodestou, která je 

vetknuta do nosných stěn. Výška každého schodišťového stupně byla výpočtem určena na 167 

mm a šířka na 300 mm. Konkrétní výpočet byl proveden dle normy ČSN 73 4130, Schodiště a 

šikmé rampy, a je uveden v příloze č. II. Součástí schodiště je železné zábradlí s madlem o 

výšce 1000 mm.[12] 
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Střecha 

Střecha je navržena jako pultová se sklonem 15o. Krokve budou zhotoveny z lepeného 

lamelového dřeva. Pozednice budou ukotveny do železobetonového věnce. Veškeré dřevěné 

prvky musí být natřeny impregnačním nátěrem Bochemit. 

Skladba střešní konstrukce ze strany interiéru je tvořena sádrokartonovými deskami, které 

budou upraveny omítkou Baumit sádrová štuková. Nad sádrokartonovými deskami bude 

umístěna parozábrana Bramac Pro. Sádrokartonové desky budou ukotveny do dřevěného roštu 

o tloušťce dřeva 140 mm. Prostor mezi dřevěným roštem bude vyplněn pojistnou tepelnou 

izolací o tloušťce 140 mm. Prostor mezi krokvemi bude stejně tak vyplněn tepelnou izolací 

Rockwool Airrick HD o tloušťce 450 mm. Nad krokvemi bude umístěna paropropustná folie 

Bramac Universal. Dále budou umístěny latě a kontralatě. Na laťování bude pokládána 

krytina Lindab Ideal. 

Součástí střešní konstrukce bude i střešní výlez Velux GXL o rozměrech 660x1 200 mm. 

Okapový systém je vytvořen ze systému Lindab Rainline, z materiálu titianzinek. Podokapní 

žlab má půlkruhový tvar a průměr DN 150 a kruhové svody dešťové vody mají průměr DN 

100. 

Komín 

Navržený jednoprůduchový komín Schiedel ABS 20 o rozměrech tvárnice 380x380 mm bude 

umístěn v technické místnosti. Komín bude vyveden nad střešní rovinu a bude ukončen 

komínovou hlavou. Komínové těleso, které je v této práci navrhováno, je vhodné pro odvod 

spalin od spotřebičů. Konkrétní návrh komínu není součástí požadovaného rozsahu této práce. 

Úprava povrchů 

Omítky ve vnitřním prostředí budou prováděny výrobky Baumit. V první vrstvě bude 

nanášena jádrová omítka strojní a v další vrstvě jemná štuková omítka. V kuchyni a koupelně 

bude vytvořen keramický obklad stěn. V koupelně bude použit do výšky 2 000 mm. 

V kuchyni bude umístěn keramický obklad mezi částmi kuchyňské linky, to znamená od 

výšky 900 mm do výšky 1 250 mm. Veškeré barevné řešení bude vybráno investorem 

rodinného domu. 
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Předstěny 

Předstěnové instalace budou umístěny v obou koupelnách v rodinném domě. Nosná 

konstrukce předstěn je tvořena systémem Rigips do výšky 1 500mm. Na nosnou konstrukci 

budou následně umístěny sádrokartonové desky. Povrchovou úpravou bude keramický 

obklad. 

Mechanická odolnost a stabilita: 

Všechny použité materiály a výrobky budou dodávány osvědčenými dodavateli a výrobci, 

kteří se zaručují za požadovanou kvalitu a potřebnou mechanickou odolnost. Konkrétní 

statické řešení není součástí této práce. Stabilita by byla navržena a posouzena statikem. 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická zařízení 

V rodinném domě nejsou navrhovaná žádná technologická zařízení, která by potřebovala 

speciální podmínky pro přísun elektrické nebo jiné energie. Pro přípravu teplé vody bude 

používán elektrický bojler Dražice OKCE 125 a solární systém.[7][24] 

Výčet technických a technologických zařízení: 

 Elektrický bojler Dražice OKCE 125 

 Zásobníkový ohřívač vody CosmoCELL E 300 

2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektu na požární úseky 

Rodinný dům není nutno rozdělovat na požární úseky. Celá stavba je označována jako jeden 

požární úsek. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti není součástí požadovaného 

rozsahu této práce. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Veškeré materiály použité při stavbě rodinného domu jsou certifikovány a splňují tudíž 

požadované odolnosti konstrukcí proti požáru. Nosné konstrukce musí odolávat při požáru 

minimálně 15min.  

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Tento objekt má jen jednu únikovou cestu, tou je hlavní vchod do domu. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Veškeré požadavky na odstupové vzdálenosti jsou v tomto projektu splněny. V požárně 

nebezpečném prostoru není umístěna žádná konstrukce, která by byla schopna přenést požár. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

V případě požáru je ve vzdálenosti 10m od řešeného pozemku, na kterém se nachází 

novostavba, umístěn hydrant, který by napomohl k uhašení. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Zásah požárníků by mohl být proveden z ulice Bělská, která se nachází jižně a východně 

od řešené stavby. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

V rodinném domě bude nainstalován autonomní detektor požáru SD – 728 se zabudovanou 

varovnou sirénou a červenou signálkou. Úkolem systému je včasné upozornění na vznikající 

požár a jeho následná snadná eliminace. Celkové zhodnocení technických a technologických 

zařízení musí provést kvalifikovaná osoba – požární specialista. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními musí provést 

kvalifikovaná osoba – požární specialista. 
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j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek není součástí 

požadovaného rozsahu této práce. 

2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Konstrukce obvodového pláště byly hodnoceny programem Teplo 2011, kde byly 

vyhodnoceny jako vyhovující dle normy ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov – část 2: 

Požadavky. Konkrétní výstupy z programu Teplo 2011 jsou v příloze č. III.[10] 

b) Energetická náročnost stavby 

Toto hodnocení je zpracováno v programu Ztráty 2011 – Energetický štítek obálky budovy, 

kdy hodnocení řešené novostavby bylo klasifikováno do třídy A. Jde tedy o velmi úspornou 

stavbu. Podrobné výstupy z programu Ztráty 2011 jsou uvedeny v příloze č. IV.[11] 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V novostavbě rodinného domu je navržen solární systém, který se bude primárně podílet 

na přípravě teplé vody. Podrobný popis viz technická zpráva solárního systému. 

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

V objektu se nenachází zdroje, které by znečišťovaly vnitřní prostředí, ani zdroje hluku či 

vibrací, které by obtěžovaly okolní zástavbu. 

Větrání objektu je navrhováno přirozené, pomocí oken. V objektu není navrhována 

vzduchotechnika.  

Osvětlení a denní oslunění je zajištěno pomocí dostatečně velkých prosklených ploch 

dle normy ČSN 73 0580, Denní osvětlení budov. V každé místnosti bude navrženo navíc i 

umělé osvětlení, které bude součástí projektu vnitřní elektroinstalace. V novostavbě není 

nutno instalovat sdružené osvětlení. Projekt elektroinstalací není součástí požadovaného 

rozsahu této práce.[13] 
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2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na území řešené novostavby nebyl zjištěn výskyt radonu. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Na území řešené novostavby nebyly lokalizovány žádné bludné proudy, z tohoto důvodu proti 

nim nebyla navrhována žádná ochrana. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Navrhovaná novostavba se nenachází v území, kde by byla seismicita aktivní. Proto proti 

seismicitě není navrhována žádná ochrana. 

d) Ochrana před hlukem 

V blízkosti řešeného objektu se nenachází zdroje hluku, které by vyžadovaly protihluková 

opatření. Konstrukce použité v projektu poskytnou novostavbě dostatečnou ochranu proti 

hluku z venkovního prostředí.[19] 

e) Protipovodňová opatření 

V okolí řešené novostavby se nevyskytuje žádný vodní zdroj, proto není navrženo 

protipovodňové opatření. 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Na technickou infrastrukturu se budou napojovat následující přípojky: 

 vodovodní přípojka 

 kanalizační přípojka 

 přípojka nízkého napětí 

 plynovodní přípojka 

Napojení přípojek bude provedeno z ulice Bělská, a to z její jižní části. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojení na stávající řády technické infrastruktury bude prováděno vždy vlastníkem příslušné 

sítě. Veškerá technická infrastruktura je vedena pod chodníkem a částečně pod dopravní 

komunikací v ulici Bělská. 

Novostavba bude napojena ze sítě nízkého napětí přípojkou CYKY 5Jx10 a to o délce 

přípojky 20,8 m.[16] 

Přípojka plynovodní bude provedena z ocelového potrubí o průměru DN 25 a délce přípojky 

27,3 m. 

Vodovodní přípojka z materiálu HDPE – PE 100 o průměru DN 32 má délku 24,2 m.[17] 

Přípojka kanalizace bude z materiálu PVC KG o průměru DN 125 a délce 26,7 m. 

Na kanalizační přípojce je umístěna revizní šachta.[22] 

2.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Okolo pozemku probíhá dopravní komunikace, ulice Bělská a to z jižní a východní strany. 

Vjezd na pozemek bude zřízen z východní části ulice Bělská. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu pomocí snížení chodníku v místě, kde bude 

zřízen nový vjezd na pozemek. Na hranici pozemku budou umístěna dvoukřídlá vrata pro 

vjezd automobilu a pro vstup pěších samostatná branka. Příjezdová komunikace bude 

spádována směrem do ulice Bělská. 

c) Doprava v klidu 

Statická doprava je řešena na pozemku, kdy investor má k dispozici garáž s kapacitou 

parkování pro dva automobily. Příjezdová cesta ke garáži může v případě potřeby sloužit také 

jako parkovací místo. Cesta je vyspádovaná směrem od rodinného domu. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Cyklistická stezka je od řešeného pozemku vzdálena přibližně 300 m. Z tohoto místa jsou 

městem Ostravou vedeny 2 možné trasy. Konkrétně trasa H vedoucí do Krmelína a trasa P, 

která vede do Lhotky. 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Úpravy terénu budou provedeny až po dokončení veškeré stavební činnosti. Cílem terénních 

úprav bude dosažení rovinatosti pozemku. Okolo příjezdové cesty budou vysázeny okrasné 

dřeviny. Nepředpokládají se žádná biotechnická opatření pro řešený pozemek. 

2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Navrhovaná novostavba nebude svým působením ohrožovat kvalitu ovzduší. Stavba nebude 

narušovat požadavky z hlediska akustiky.[19] Dům nebude negativním vlivem ovlivňovat 

podzemní vodu. Odpady budou tříděny a vynášeny dle daných vyhlášek. Stavba nebude 

negativně působit ani na okolní půdu. Vliv stavby na životní prostředí tedy nebude žádným 

způsobem negativní. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Navržením novostavby nebude výrazně ovlivněna příroda ani krajina. Ekologické funkce a  

vazby v krajině nebudou změněny. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Novostavba rodinného domu nemá žádný vliv na chráněné území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Na tuto novostavbu nebylo stanoveno určeno žádné ochranné doporučení, jelikož 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí stanovilo, že stavba ničím nenarušuje životní prostředí. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Na staveništi budou stanovena ochranná pásma pro přípojky inženýrských sítí. 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Novostavba bude sloužit pro rodinné bydlení, není proto nezbytná ochrana obyvatelstva. 

2.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dodavatelská firma, která bude stavbu realizovat, bude vybrána dle výběrového řízení. 

Ubytování ani stravování pracovníků není předpokládáno, a tudíž není řešeno. Elektrická 

energie bude odebírána z elektroměrového rozvaděče na hranici pozemku. Voda bude 

na staveniště dodávána v cisterně dle okamžité potřeby, ostatní osobní potřeby pracovníků 

budou řešeny pomocí mobilních zařízení. 

b) Odvodnění staveniště 

Pro dané staveniště není nutno odvodnění řešit. Voda bude odtékat k dopravní komunikaci, 

na které jsou umístěny kanály pro zachycení dešťových vod. Vody, které jsou nebezpečné, 

budou jímány a likvidovány dle daných předpisů. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení bude možné z ulice Bělské. Technická infrastruktura na staveništi bude 

pouze v rozsahu, který znamená napojení na elektrickou síť z rozvaděče.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Na stavbě budou zdroje běžného hluku předpokládaného pro výstavbu nového domu. Doba 

hluku bude přísně omezena dle dodržení nočního klidu. To znamená, že pracovní doba bude 

od 6 do maximálně 22 h.[19] 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Okolo celého pozemku bude provedeno provizorní oplocení s výstražnými značkami. Vstup 

na pozemek bude povolen pouze oprávněným osobám. Asanace ani demolice nebudou 

na řešeném pozemku nutné. Na pozemku se nevyskytují žádné stromy, které by bylo potřeba 

kácet. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Pro navrhovanou stavbu nebudou nutné dodávky dalších zařízení, které by podléhaly ohlášení 

stavby. Staveništní buňka pro stavbyvedoucího bude umístěna na ploše pozemku. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejích 

likvidace 

S odpady, které vzniknou na staveništi, bude zacházeno dle zákona č.185/2001 Sb. v platném 

znění, novely č. 314/2006 v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Ministerstva životního 

prostředí O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Odpady jsou tříděny dle kódu 

druhu odpadu do skupiny stavební a demoliční odpady. Při realizaci stavby nevzniknou žádné 

nebezpečné odpady a stavba tudíž nebude zhoršovat stav životního prostředí. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice. Ornice bude přesunuta na okraj pozemku 

a následně bude využita pro terénní úpravy pozemku. Ostatní vytěžená zemina bude odvezena 

na skládku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány zásady pro ochranu životního prostředí.  

Při stavebních pracích nebude znečišťováno okolí stavby. Znečištění veřejně dopravní 

komunikace vzniklé vozidly ze staveniště musí být ihned odstraněno. Doba hluku se bude 

omezovat na dobu 6-22h. 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při práci na staveništi musí být plně dodržován projekt, normy a vyhláška o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Pracovníci musí být řádně vyškoleni o bezpečnosti práce 

na staveništi. Staveniště bude organizováno tak, aby se předešlo újmě na zdraví. Stavební 

dozor bude zajišťovat, aby byly plněny všechny bezpečnostní předpisy.[18] 

k) Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

Bezpečnostní plán zpracovaný dodavatelem stavby musí být schválen koordinátorem. 

Dodavatel je následně povinen své pracovníky vybavit příslušnými ochrannými pomůckami. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba nemá vliv na jiné stavby, proto neproběhnou žádné úpravy pro bezbariérové 

užívání. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opaření 

Pro řešenou stavbu žádná taková opatření nevyplývají.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Při výstavbě nebude omezena doprava na dotčené dopravní komunikaci. Při nepřízni počasí 

může být stavba pozastavena buď z důvodu ohrožení zdraví pracovníků, nebo z důvodu 

možného negativního ovlivnění právě používaného materiálu. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín začátku stavby je určen na červen 2015. Stavba by měla trvat 18 

měsíců. Předpokládaný termín ukončení stavby je tedy určen na prosinec 2016. Stavební 

povolení bude platit od června 2015 a bude mít platnost 2 roky, tudíž stavba musí být hotova 

nejpozději do června 2017, což znamená 6 měsíců rezervy od předpokládaného ukončení 

stavby. Detailní harmonogram bude požadován od dodavatele stavby při sjednávání smlouvy 

o dílo.  
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3. SITUAČNÍ VÝKRESY 

3.1 Situační výkres širších vztahů 

Situační výkres širších vztahů není součástí požadovaného rozsahu této práce. 

3.2 Celkový situační výkres 

Měřítko 1: 200 až 1: 1000 

Situační výkres je narýsován v měřítku 1: 200 a je součástí projektové dokumentace. 

a) Stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 

Na řešeném pozemku nejsou postaveny žádné stávající stavby. 

Co se týče dopravní infrastruktury, pozemek je ohraničen ulicí Bělskou z východní a jižní 

strany. Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu z východní ulice Bělská. 

Připojení na stávající řády technické infrastruktury bude prováděno vždy vlastníkem příslušné 

sítě. Veškerá technická infrastruktura je vedena pod chodníkem a částečně pod dopravní 

komunikací v ulici Bělská. Novostavba bude napojena na elektrickou síť, plynovodní síť, 

vodovodní síť a kanalizační síť.[26] Podrobnější informace jsou uvedeny v bodě 2.3. 

Připojení na technickou infrastrukturu 

b) Hranice pozemků 

Pozemek obklopují ze severu a západu parcely s rodinnými domy. Na jihu a východě je 

ohraničen dopravní komunikací.  

Výpis dotčených pozemků:          

1289/8 – soukromý pozemek, výměra 1345m2, vlastník Petr Suchý 

2564 – dopravní komunikace, ulice Bělská 

1315/8 – soukromý pozemek, výměra 2845m2, vlastník Oldřich Šugar 

Okolo celého řešeného pozemku bude vystavěn nový plot, který bude sloužit pro oddělení 

pozemků. 
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c) Hranice řešeného území 

Za řešené území se považuje parcela číslo 1289/3, která se nachází v katastrálním území 

Hrabová, město Ostrava. Hranice tohoto řešeného území jsou popsány v bodě 3.2.b). 

d) Základní výškopis a polohopis 

Novostavba se nachází na souřadnicích 49.762228N severní šířky a  18.291470E východní 

délky. Pozemek má nadmořskou výšku od 298,300 do 298,500 metrů nad mořem Balt 

po vyrovnání. 

e) Stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budovy a výšky upraveného 

terénu 

První nadzemní podlaží je ve výšce 298,740 metrů nad mořem Balt po vyrovnání. Úroveň 

prvního podlaží je v projektu uvažována jako ±0,000. Upravený terén stavby je ve výšce 

298,380 metrů nad mořem Balt po vyrovnání, to znamená, že je -0,360 od úrovně podlahy 

v prvním podlaží. 

f) Komunikace a zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou tvořeny příjezdovou komunikací, která vede z veřejné dopravní 

komunikace, do garáže, a chodníkem, který vede z ulice ke vstupu do domu. Dále jsou 

na pozemku zpevněné plochy vytvořené pro pohyb na zahradě a příchod k bazénu. Uvedené 

plochy jsou tvořeny zámkovou dlažbou ukončenou obrubníkem. Zobrazení zpevněných ploch 

je na výkrese 1.01 – Koordinační situace. 

g) Plochy vegetace 

Tento pozemek bude z převážné části zatravněn. Pouze okolo příjezdové komunikace budou 

vysázeny okrasné nízké dřeviny a pod nimi bude umístěn pruh mulčovací kůry. 

3.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situační výkres není součástí požadovaného rozsahu této práce. 
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4. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

4.1 Architektonicko-stavební řešení 

Technická zpráva 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Novostavba rodinného domu bude určena především k účelu trvalého bydlení. Nedílnou 

součástí bude zajištění osobní hygieny. V rodinném domě jsou navrženy 2 koupelny, 

v každém nadzemním podlaží jedna. Příprava a konzumace jídla je zajištěna velkou kuchyní 

spojenou s jídelnou a obývacím pokojem. Dále mají obyvatelé domu možnost odpočinku ve  

vlastních pokojích. V případě potřeby je v domě umístěna v klidové zóně pracovna. Další 

činnosti, například úschovu věcí, může zajišťovat šatna. Tento rodinný dům je určen 

pro užívání pětičlennou rodinou. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení 

Novostavba rodinného domu je zděná, dvoupodlažní, nepodsklepená a půdorysně má tvar 

písmene L. Rodinný dům je zastřešen pultovou střechou se sklonem 15o. Krytina pultové 

střechy je použita Lindab Ideal odstínu RAL 8004. Barva omítky domu je Baumit odstínu 

RAL 1034. Na omítce je použit kamenný obklad Incana – Montana desert a dřevěný obklad 

v odstínu zlatý dub. Zahrada bude uzpůsobena pro odpočinek obyvatel a její vzhled bude 

upraven podle přání investora. Oplocení pozemku bude zhotoveno ze štípaného kamene 

s kovovou výplní Prestige. Orientace domu je uzpůsobena tak, aby nejvíce využívané pokoje 

mířily na jih.  

Řešení vnitřního prostoru je zónové. První podlaží je určeno pro denní pobyt a jsou zde 

umístěny rušnější místnosti, kuchyně, jídelna, obývací pokoj a technická místnost. Druhé 

nadzemní podlaží je koncipováno jako noční/klidová zóna. Jsou zde pokoje, ložnice, šatna pro 

ukládání oblečení a společná koupelna. Všechny místnosti jsou spojovány chodbou a nejsou 

tudíž průchozí mezi sebou. Celková užitná plocha každého podlaží je 108 m2. Materiálové a  

barevné řešení stěn bude řešeno konkrétně s investorem. 

Předmětem návrhu tohoto rodinného domu nebylo řešení bezbariérovosti, proto dům 

nesplňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 



42 

 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.[6] Pokud by investor požádal, je možné upravit 

dům pro bydlení osob se sníženou pohyblivostí. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V řešeném objektu se nenachází žádná technologie výroby, proto není popsáno ani provozní 

řešení. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby jsou detailně popsány 

v kapitole 2.2.6. Základní charakteristika objektu – Konstrukční a materiálové řešení. 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí 

Novostavba byla navrhována tak, aby při jejím užívání nemohlo dojít k úrazu. Orientace 

v domě je přehledná. V místnostech, kde je jako nášlapná vrstva podlahy dlažba, je počítáno 

s protiskluzovou úpravou povrchu. Stavba musí být užívána pro účely, pro které byla 

navržena. Při navrhování byly splněny všechny požadavky dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 

O technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.[5] V rodinném domě 

musí pravidelně probíhat kontrola dobrého stavu stavby a v případě poruchy daný problém 

ihned řešit. 

Stavba je navrhována tak, aby během jejího užívání nenarušovala ani neohrožovala zdraví 

a život uživatelů. Stavba nebude svým působením narušovat ani životní prostředí, znečišťovat 

podzemí vody či negativně ovlivňovat ovzduší. Dům je navržen dle zákona č. 258/2000 Sb. 

O ochraně veřejného zdraví, v platném znění.[20] 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí 

Tepelná technika byla vyhodnocována pomocí programů Teplo 2011 a Ztráty 2011.[10][11] 

Výsledky těchto vyhodnocování jsou v příloze č.III a č.IV. Osvětlení je v místnostech 

zajišťováno dostatečně velkými okny, tudíž v navrhovaném domě není nutnost sdruženého 

osvětlení. Osvětlení místností splňuje normu ČSN 73 0580, Denní osvětlení budov.[13] 

Z akustického hlediska budova splňuje všechny požadavky normy ČNS 73 0532, Akustika – 

ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků.[14] 
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Ochrana před bleskem bude na budově zajištěna hromosvodem s jímací tyčí. Proti vlivu 

vlhkosti ze země je budova chráněna pomocí kvalitně provedené hydroizolace a proti 

povětrnostním podmínkám je stavba chráněna polystyrenem a vhodnými omítkami. 

Předpokládá se, že na stavbu nebudou působit jiné negativní účinky vnějšího prostředí. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

V rodinném domě bude nainstalován autonomní detektor požáru SD – 728 se zabudovanou 

varovnou sirénou a červenou signálkou, pro včasné zjištění vznikajícího požáru a jeho 

následnou včasnou likvidaci. Celkové zhodnocení technických a technologických zařízení 

musí provést kvalifikovaná osoba – požární specialista. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a zvláštních požadavků na 

provádění 

V řešené budově nejsou umístěny žádné prvky, které by vyžadovaly zvláštní požadavky 

na jejich provádění. Jakost výrobků, které budou na stavbě použity, si zaručuje dodavatel 

stavby. Pracovní postupy musí odpovídat pokynům, které udávají výrobci daných materiálů. 

i) Postup netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Novostavba rodinného domu bude stavěna dle tradičních postupů a nevyžaduje žádné zvláštní 

požadavky na provádění. Materiály, které budou použity na navržené konstrukce, budou vždy 

certifikované a kontrolované stavebním dozorem. V případě, že by musela z nějakého důvodu 

nastat změna v použitém materiálu, musí být o této skutečnosti sepsána zpráva, která bude 

následně přiložena k této dokumentaci. 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

Tato stavba nevyžaduje po zhotoviteli žádné vypracování dokumentace. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

Kontroly zakrývaných konstrukcí musí být provedeny před zakrytím těchto konstrukcí 

stavebním dozorem. Kontrolní měření a zkoušky musí proběhnout dle platných předpisů a  

norem. Výsledky všech těchto měření budou přiloženy k této dokumentaci. 
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4.2 Stavebně konstrukční řešení 

4.2.1 Technická zpráva 

Popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí 

Jako nosný systém je pro tuto stavbu navržen systém Porotherm.[28] Z tohoto systému je 

tvořeno obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo i příčky. Strop stavby pak bude vytvořen 

z Porotherm nosníků Pot. Jednotlivý popis všech konstrukcí stavby je popsán v oddíle 2.2.6. 

Základní charakteristika objektu – Konstrukční a materiálové řešení. 

4.2.2 Podrobný statický výpočet 

Podrobný statický výpočet není součástí požadovaného rozsahu této práce. 

4.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Pro novostavbu rodinného domu nejsou určeny žádné zvláštní požadavky na požární 

bezpečnost. Hlášení požáru bude zajišťovat autonomní detektor požáru SD – 728 se 

zabudovanou varovnou sirénou a červenou signálkou pro včasné rozeznání vznikajícího 

požáru. 

4.4 Technika prostředí staveb 

Tato práce řeší pouze rozvody vnitřního vodovodu. Technická zpráva vnitřního vodovodu je 

detailně popsána v bodě 5. Součástí návrhu je solární systém, který se bude podílet 

na přípravě teplé vody. Technická zpráva solárního systému je detailně popsána v bodě 7. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITŘNÍHO VODOVODU A 

PŘÍPOJKY 

5.1 Popis objektu 

Řešený objekt je rodinný dům, který svým tvarem připomíná písmeno L. Rozměry domu jsou 

15,430x17,850m. Rodinný dům je navržen jako dvoupatrový nepodsklepený s pultovou 

střešní konstrukcí ve sklonu 15o, kterou bude pokrývat lehká střešní krytina Lindab Ideal. 

Osazení objektu do terénu je UT = -0,360 m, určeno od ±0,000. Výška celého objektu je 

+8,780, a to od ±0,000. Zastavěná plocha objektem je 198,953m2 s tím, že užitná plocha činí 

326,9m2. Tato novostavba je určena pro bydlení pěti členné rodiny. Novostavba obsahuje 1 

bytovou jednotu, která čítá kompletní sociální zařízení, prostor pro vaření, technickou 

místnost, garáž i  terasu. 

Projektová dokumentace k realizaci vnitřního vodovodu je navrhována pro samostatně stojící 

objekt pro obydlení – novostavbu rodinného domu. Součástí návrhu je solární systém, tvořený 

dvěma solárními kolektory umístěnými na střeše objektu. Důvodem využití tohoto systému je 

zapojení do přípravy teplé vody, což v konečném důsledku povede k úsporám elektrické 

energie a následně k návratnosti investice. 

5.2 Popis technického řešení 

V řešeném objektu je navržen zásobníkový ohřívač teplé vody, na jehož spodní výměník je 

napojen solární okruh, který bude předehřívat vodu v zásobníku. Takto předehřátá voda bude 

ze zásobníku přemístěna ocelovým potrubím do elektrického bojleru, který předehřátou vodu 

v případě potřeby dohřeje. Z elektrického bojleru bude rozvedena teplá voda do celého 

objektu k jednotlivým zařizovacím předmětům. Na výtoku teplé vody je umístěn trojcestný 

směšovací ventil s teploměrem, aby se k zařizovacím předmětům nedostala příliš teplá voda. 

5.3 Popis zařizovacích předmětů 

Všechny zařizovací předměty jsou detailně popsány v příloze č. VI. Zařízení, kterými jsou 

zásobníkový ohřívač a elektrický bojler, jsou také popsány v příloze č. VI. 
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5.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Novostavba rodinného domu bude napojena na síť veřejného vodovodu z ulice Bělská. 

Napojení bude provedeno navrtávacím Iso šoupátkem s napojovací tvarovkou POM pro 

připojení potrubí HDPE – PE SDR 11-32x2,9. Tento navrtávací pás je vybaven kulovým 

kohoutem, zemní teleskopickou stavitelnou soupravou, fixační plastovou podložkou a na 

terénu bude ukončen domovním litinovým poklopem. Konkrétně bude použito boční navrtání 

zavodněného stávajícího potrubí vodovodní sítě.[26] 

Vodovodní síť je v hloubce 1,5-1,7m a vede pod místní komunikací. Tlak, který je v místě 

připojení na vodovodní síť je 0,45 Mpa. Materiál vodovodní přípojky je potrubí HDPE – PE 

SDR 11-32x2,9. Přípojka bude uložena do hutněného pískového lože v hloubce přibližně 1,6 

m. Těsně nad potrubím bude umístěn signalizační vodič AYKY 6 mm, který má zabránit 

poškození potrubí. Dále bude potrubí vizuálně chráněno výstražnou folií, která bude umístěna 

200 mm nad potrubím v šířce 300 mm. Délka přípojky je 2,6 m a potrubí má sklon 2% 

směrem k hlavní vodovodní síti. Vodovodní přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou ve 

vodoměrné šachtě Gonap VŠ 10. Tato vodoměrná šachta má následující rozměry: průměr DN 

1000, výška 1500 mm.[21] Vstup do vodoměrné šachty je velikosti DN 700 a výšky 300 mm. 

Vodoměrná šachta je umístěna na pozemku investora ve vzdálenosti 1 500mm od hranice 

pozemku. Vodoměrná sestava obsahuje vodoměr typu Enbra IBRF DN 25. Konkrétní sestava 

se skládá z přechodu HDPE na mosaz, kulového kohoutu, filtru, redukce, vodoměru, redukce, 

kulového kohoutu s odvodněním, zpětné klapky, vypouštěcího kohoutu a přechodu z mosazi 

na HDPE.[8][17] 

5.5 Vnitřní vodovod 

Vodovodní potrubí, které je vedeno venku před objektem, je z materiálu HDPE – PE SDR 11-

32x2,9 a vede 750 mm od rodinného domu. Do objektu vstoupí kolmo přes základ v hloubce 

1 300 mm. Průchod přes základ bude proveden pomocí předem vytvořeného prostupu o 

rozměrech 150 x 150 mm. Celou délku prostupu základem bude potrubí chráněno chráničkou 

PE 50x3, která povede až na úroveň podlahy v technické místnosti. V technické místnosti nad 

úrovní podlahy bude potrubí HDPE – PE SDR 11-32x2,9 změněno na PPR PN 32 od firmy 

WAVIN Ekoplasik.[23] V technické místnosti je potrubí vedeno pod stropem a je zajištěno 

pomocí dvou šroubkových objímek. Následně jsou rozvody vedeny v podlaze mezi 

kročejovou izolací a jsou zabezpečeny chráničkou PE 63x3. Rozvody podlahou vedou ke 
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koupelně a kuchyni, kde potrubí projde zdí, opět bude opatřeno chráničkou. V koupelně je 

provedena předstěnová instalace a porubí v ní bude vedeno v ní 300 mm nad podlahou. Dále 

bude potrubí pokračovat stoupacím vedením do druhého nadzemního podlaží do koupelny. 

V této koupelně je provedena také předstěnová instalace, rozvody zde budou provedeny stejně 

jako v prvním nadzemním podlaží. V kuchyni je potrubí vedeno za kuchyňskou linkou. Ve 

všech úsecích, kde je vodovodní potrubí vedeno podlahou, je kladen velký důraz na tlakovou 

zkoušku, která musí proběhnout pod dozorem kvalifikované osoby.  O zkoušce musí být 

vyhotoven protokol. Rozvody teplé vody budou izolovány proti zamezení ztrát tepla 

v potrubí. Rozvody studené vody budou izolovány proti orosování potrubí. Návrh izolace 

vnitřních vodovodních rozvodů je uveden v příloze č. XII. Nutné je izolovat i veškerá kolena 

a odbočky. V technické místnosti bude hlavní rozvod studené vody napojen na nepřímo 

ohřívaný zásobník vody CosmoCell, typu E 300 o objemu 295 l.[36] Před tímto zásobníkem 

bude umístěna pojistná soustava, která je podrobně vyobrazena na příslušných výkresech. 

5.6 Příprava teplé vody 

Na přípravě teplé vody se podílí dva zdroje. Jedním je zásobníkový ohřívač vody CosmoCell 

E 300 o objemu 295 l a druhým je elektrický bojler Dražice OKCE 125 o objemu 125 

l.[7][24] Oba tyto zásobníky jsou umístěny v technické místnosti v prvním nadzemním 

podlaží. Na zásobníkový ohřívač vody je napojen solární okruh, který bude ve slunečných 

dnech předehřívat vodu v zásobníku. Takto předehřátá voda bude dohřívána na požadovanou 

teplotu 55o pomocí elektrického bojleru. V zimním období bude teplou vodu připravovat 

pouze elektrický bojler. Před zásobníkovým ohřívačem je umístěna pojistná soustava, která se 

skládá z expanzní nádoby, pojišťovacího ventilu, vypouštěcího kohoutu, termomanometru 

spojeným s kulovým kohoutem, zpětné klapky a vypouštěcího kulového kohoutu. Její 

podrobný popis a vyobrazení naleznete ve výkresové dokumentaci ve výkresech vnitřního 

vodovodu. 

5.7 Výpočet a dimenzování vnitřního vodovodu 

Výpočet a návrh vnitřního vodovodu byl proveden dle normy ČSN 75 5455. Dimenzování 

bylo provedeno podrobnou metodou. Výpočet včetně všech náležitostí je v příloze č. IX. 
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5.8 Zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat a majetku 

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu jsou vyrobeny z kvalitních a certifikovaných plastů a 

 jsou zdravotně nezávadné. V navrhovaném potrubí nejsou žádná slepá ramena, přesto se 

doporučuje ochrana proti bakteriím Legionelly a jiným škůdcům. Jako ochrana proti těmto 

škůdcům se navrhuje pravidelné ohřívání vody na minimálně 70o po dobu minimálně jedné 

hodiny. Tato ochrana se doporučuje provádět minimálně jednou za měsíc. Všichni obyvatelé 

domu musí být o této skutečnosti informováni, přestože by ohřívání mělo probíhat v noci. 

Před uvedením do provozu musí být vnitřní vodovod celkem 3x propláchnut. Při druhém 

průplachu bude přidána do vody desinfekce pro definitivní odstranění případných zbylých 

nečistot. Propláchnutá voda bude vypouštěna nejvzdálenějším zařizovacím předmětem 

v druhém nadzemním podlaží. Následně proběhne kontrola všech zařízení, armatur a ventilů. 

Během provozu bude vnitřní vodovod pod stálým přetlakem. Tlak a teplota vody nesmí 

překročit maximální hodnoty. Kontrola vnitřního vodovodu by měla proběhnout minimálně 

jednou ročně.[27] 

5.9 Ochrana proti hluku a vibracím 

Ochrana proti hluku a vibracím není součástí požadovaného rozsahu této práce. 

5.10 Popis požadovaných zkoušek vnitřního vodovodu 

Po ukončení montážních prací budou rozvody potrubí nejdříve vizuálně prohlédnuty a 

 následně odzkoušeny. Zkoušení vnitřního vodovodu proběhne ve třech krocích. 

Prvním krokem je prohlídka potrubí. Při prohlídce se zjišťuje, zda je vnitřní vodovod 

proveden podle projektové dokumentace, všech technických norem, v souladu s hygienickými 

předpisy a s podmínkami stanovenými stavebním povolením. Pokud by byly zjištěny závady 

na potrubí, je nutno je odstranit před začátkem tlakové zkoušky rozvodů potrubí. 

Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí. Ta se provádí buď vodou, nebo suchým 

vzduchem. Během této zkoušky musí být všechny části potrubí utěsněny. Zkouška se musí 

provést před montáží zásobníkového ohřívače, ventilů, armatur a dalších zařízení. Před touto 

zkouškou musí proběhnout propláchnutí potrubí a jeho odvzdušnění. Pokud jsou tyto 

podmínky splněny, potrubí se naplní vodou na zkušební přetlak 1,5 násobně větší, než bude 
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tlak při běžném užívání vnitřního vodovodu. Tento zkušební přetlak musí působit minimálně 

12 hodin. Poté se provádí kontrola rozvodů, především spojů. 

Třetí a poslední krok je konečná tlaková zkouška, která je prováděna zásadně vodou 

na potrubí, které ještě není zaizolováno. Zkouška se provádí až po instalaci výtokových a  

pojistných armatur, zásobníků a jiných zařízení. Zkouška probíhá tak, že se potrubí naplní 

vodou a odvzdušní se. Poté se potrubí ponechá s provozním přetlakem minimálně 24 hodin 

ustálit. Následně se vodovodní potrubí uzavře a odečte se hodnota aktuálního přetlaku. Přetlak 

nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Měření změny 

tlaku se bude provádět tlakoměrem s přesností 0,02 Mpa. Pokud by byl pokles přetlaku větší 

než 20 kPa, musí být zjištěna příčina tohoto poklesu, odstraněna závada a tlaková zkouška 

musí proběhnout znovu. 

Veškeré zkoušky budou prováděny pod odborným dohledem dle normy ČSN 75 5409, 

Vnitřní vodovody a technického předpisu W 660 – 1, Tlakové zkoušky vnitřních 

vodovodů.[25] O výsledcích všech kontrol a zkoušek musí být vypracován protokol 

s výsledkem a doložen k technické dokumentaci stavby. 
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6. TEORIE SOLÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ K PŘÍPRAVĚ TEPLÉ 

VODY 

6.1 Využití sluneční energie 

Sluneční energie je nejdůležitějším dodavatelem energie pro planetu Zemi. I suroviny jako 

uhlí, ropa a zemní plyn jsou zásobníky sluneční energie, jen pocházejí z dřívějších věků 

Země. Tyto po miliony let ukládané zásoby energie budou však během několika desetiletí 

vyčerpány. Z tohoto je jasně patrné, že je nutné nahradit fosilní zásoby alternativními zdroji 

energie. S ohledem na zvyšování počtu přírodních katastrof a čím dál větším počtem 

výjimečných událostí, jako jsou například příliš horká léta, mírné zimy, deště atd., je 

evidentní, že je nutno zmírnit projevy skleníkového efektu na naši planetu. Řešením může být 

buď snížení spotřeby energie, nebo využívání obnovitelných zdrojů energie. Za obnovitelný 

zdroj energie se považuje i slunce, jehož energii solární kolektory přeměňují na teplo, které je 

využíváno pro přípravu teplé vody.[30] 

6.2 Solární kolektory 

Solární tepelný kolektor je zařízení, které dokáže pohlcovat sluneční záření a přeměňovat jej 

na tepelnou energii. Takto vzniklá tepelná energie, bude následně předávána teplonosné látce, 

protékající solárním kolektorem. 

Solární kolektory lze roztřídit podle řady hledisek. Nejzákladnější dělení je podle teplonosné 

látky, kterou může být buď vzduch, nebo kapalina. Kapalinové kolektory se dále dělí 

na ploché, trubkové vakuové a koncentrační. V této práci jsou navrženy ploché vakuové 

kolektory CosmoSol 8253.[35] Skříň těchto kolektorů musí být maximálně těsná, proto je 

vyráběna lisováním jako bezešvá vana. Před prasknutím je sklo chráněno vyztužením 

nerezovými podpůrnými elementy. Tyto ploché kolektory mají výhodu ve vysoké účinnosti 

a také dokáží přijímat difusní záření. Při kvalitní výrobě, což společnost GINGER zaručuje, je 

předpokládána dlouhá životnost těchto solárních kolektorů. [33] 

6.3 Součásti solárních soustav 

Kvalitní solární soustavu netvoří jen kvalitní solární kolektor. Solární soustava je složena 

z dalších konstrukčních prvků a dílů, které na sebe musí promyšleně navazovat.[33] 
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Tepelný zásobník 

U solárních soustav je požadavek na akumulaci dán celodenním přísunem sluneční energie 

a nepravidelnou potřebou teplé vody během dne. K uchování tepelných zisků ze solárních 

kolektorů bude sloužit právě zásobník teplé vody. Velikost tohoto zásobníku, respektive jeho 

objem se řídí dle denní potřeby vody v řešené novostavbě rodinného domu. Hrají zde roli 

zvláštnosti v odběru vody, jako jsou ranní a večerní špičky. V návrhu musí být brány v potaz 

také tepelné ztráty zásobníku, které nastávají, pokud médium v zásobníku dosáhlo vyšší 

teploty než okolí. Tyto ztráty se redukují tím, že se celá plocha zásobníku izoluje bez mezer a 

 spár. Zásobníky se dělí do několika skupin dle materiálu, konstrukce a účelu použití a  

tlakových poměrů v zásobníku. 

V této práci je navržen zásobníkový ohřívač CosmoCell EKO E 300 o objemu 295 l od firmy 

Regulus.[36] Na spodní výměník bude napojen solární okruh, který bude mít vždy prioritu. 

Vnitřní nádoba tohoto zásobníku je ze speciálního ocelového plechu, který je chráněn 

smaltem proti korozi. Vnitřek zásobníku je chráněn magnesiovou anodou, kterou lze 

v případě potřeby vyměnit za anodu elektrickou. Výhodou zásobníku je velmi rychlá příprava 

teplé vody, přesná kontrola teploty teplé vody, velmi nízké tepelné ztráty a možnost napojení 

více spotřebičů. K zásobníku bude napojen bezpečnostní pojistný ventil s otvíracím tlakem 

6 bar.[33] 

Solární okruh 

Kromě dvou nejdůležitějších prvků – solárního kolektoru a zásobníku vody je v solární 

soustavě řada dalších důležitých komponentů. Jsou to: 

 tepelný výměník 

 řízení a regulace 

 teplonosné médium 

 potrubí 

 čerpadlo 

 další armatury 
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Odběrový okruh 

Při napojování solárního tlakového zásobníku musí být respektovány tytéž předpisy jako 

u zapojování tradičně ohřívaného zásobníku. Před zásobník je umístěna pojistná sestava, která 

se skládá ze zpětného ventilu, pojistného ventilu s výtokem, membránové expanzní nádoby 

a zpětné klapky. 

Z důvodu zamezení kondenzace vody z vlhkosti na trubkách se studenou vodou má 

opodstatnění izolovat i přívod studené pitné vody.  

Z různých důvodů, jako jsou větší kapacita zásobníku nebo dezinfekce Legionell, bývá 

v praxi maximální teplota v zásobníku volena vyšší než povolených 60o. V případě vyšší 

teploty je ale nutno opatřit výstup teplé vody třícestným směšovacím ventilem, aby teplota 

byla omezena. Tím bude zabráněno možnosti opaření uživatelů zařizovacích předmětů, ke 

kterým bude teplá voda rozvedena. 

Při volbě materiálu potrubí je nutno bezpodmínečně respektovat toto pravidlo: Měděné 

potrubí může navazovat na instalaci pozinkované oceli pouze ve směru proudění. Za žádných 

okolností nesmí být napojeno opačným směrem. V opačném případě by pozinkovaná ocel 

byla napadena ionty mědi obsažené ve vodě a ve velmi krátké době by došlo ke korozi 

potrubí.[33] 

Dohřívání 

Pro období, kdy sluneční záření není dostatečně silné, aby dodalo potřebné množství energie, 

jsou solární soustavy doplněny o možnost dohřívání vody. Tento dohřev zajistí, aby byla teplá 

voda neustále připravena v požadované teplotě. Soustava ale musí být nastavena tak, aby se 

využívalo primárně solární energie. 

V této práci je dohřev vody zajišťován pomocí elektrického bojleru Dražice OKCE 125 

o objemu 125 l.[7][24]Systém je navržen tak, že zásobník bude vodu předehřívat. Předehřátá 

voda bude přesunuta do elektrického bojleru a v případě, že by neměla požadovanou teplotu, 

elektrický bojler ji dohřeje a následně pošle k zařizovacím předmětům v domě. Propojení 

v takovémto případě musí být velmi krátké, aby nedocházelo k tepelným ztrátám, pak by 

uživatel přednosti solárního předehřevu sotva poznal. V této práci je tato podmínka splněna. 

Spojovací potrubí má délku 500mm a je dostatečně zaizolováno proti tepelným ztrátám.[33] 
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Bezpečnost soustav 

Solární systém, stejně jako kterékoli jiné technické zařízení, představuje možné riziko úrazu. 

Pokud jsou použita vhodná bezpečnostní opatření, tato rizika jsou minimalizována 

a nebezpečí úrazu pro člověka je vyloučeno. 

V solárním okruhu může nastat případ, že vlivem velmi vysokých teplot v solárním kolektoru 

se teplonosná kapalina vypaří. V tomto případě začne značně stoupat tlak v celém systému. 

Pro tyto případy musí být solární okruh opatřen pojistným ventilem, který se bude otvírat při 

 překročení maximálního přípustného tlaku. Pojistný ventil má být nainstalován na chladné 

větvi solárního okruhu.  Musí být zajištěno, aby při otevření ventilu nedošlo k opaření. Proto 

musí být výtok zabezpečen uzavřenou kovovou nádobou, do které se po nárůstu tlaku vyloučí 

změna skupenství teplonosné kapaliny – pára. 

Solární soustavy mají být navrhovány tak, aby byla stoprocentně zajištěna bezpečnost. Tím se 

myslí, že ani při extrémním zatížení nesmí dojít k poruše, která by vyžadovala výkon 

nad obvyklý rámec obsluhy.  

Zásobník musí být zabezpečen především proti tvorbě páry v něm. Musí tedy být omezena 

teplota. Maximální přípustná teplota nesmí nikdy překročit 95o C. Pro omezení tlaku je 

na přívodu vody do zásobníku umístěn pojistný ventil. Jelikož je ale tlak v zásobníku větší 

než tlak v solárním okruhu, je nutno otevírací tlak na přetlakovém ventilu zvolit vyšší než 

u pojistného ventilu v solárním okruhu. Obvykle se volí tlak 6 bar, jen v některých případech 

je otevírací tlak 10 bar. 

Odběrový okruh musí být zabezpečen především proti vysoké teplotě na výstupu, aby nedošlo 

k opaření uživatelů daných zařizovacích předmětů. Toto opatření je zajištěno buď omezenou 

teplotou v zásobníku, nebo umístěním třícestného směšovacího ventilu seřízeného tak, aby 

teplota na výtoku byla omezena na 55o.[31] 

Hygiena 

Požadavky na jakost pitné vody jsou velmi vysoké. Jelikož jsou solární zásobníky napojeny 

přímo na pitnou vodu, platí veškeré předpisy také pro solární systémy. Především jde o to, 

aby v žádném případě nedošlo ke znečištění pitné vody ve veřejné síti.  
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Pokud je v solárním okruhu použit prostředek proti mrazu, musí být zajištěno, aby se nedostal 

do zásobníku, a tím nedošlo ke kontaminaci pitné vody. Krom oddělení okruhů 

prostřednictvím tepelného výměníku je nutno systémový tlak na straně pitné vody volit větší, 

aby při případných netěsnostech nemohl toxický etylenglykol proniknout do okruhu pitné 

vody. Zpětná klapka v pojistné sestavě navíc musí zajistit, aby voda ze zásobníku nesměla 

proniknout zpět do veřejné vodovodní sítě.[26] 

Zásobník je také nutno chránit před choroboplodným zárodky, jelikož prostředí s teplotou 

mezi 35-45oC je ideálním místem pro tvorbu mikroorganismů. K odumírání zvláště 

nebezpečných legionell přispívá rušivý proud, který je používán proti korozi, nebo 

magneziová anoda.[32] 

6.4 Návrh a dimenzování 

Tento návrh je proveden strategií optimalizovaného zisku z kolektorů a cenou. Takto 

navrhovaná soustava je optimalizovaná z hlediska krytí potřeby solární energie i nákladů. 

Velikost plochy kolektorů i velikost zásobníku je volena tak, aby bylo docíleno co největšího 

solárního zisku a zároveň i nízkých nákladů na solární soustavu. Stupeň solárního podílu 

u takovýchto soustav se pohybuje mezi 40–60%. V případě naší novostavby rodinného domu 

je vypočtený solární podíl 54%. Podrobné výpočty a dimenzování solárního systému jsou 

uvedeny v příloze č. XIII.[29] 

6.5 Instalace 

Instalace celé solární soustavy začíná dodávkou všech potřebných komponentů, následně 

musí být zřízeno staveniště (lešení, žebřík), příprava pro instalace (průchody přes konstrukce) 

a nakonec samotná montáž všech prvků soustavy. 

Solární kolektory bývají montovány především na šikmé nebo ploché střechy. Vestavba 

do fasád, nebo rozložení na zemi není prozatím rozšířené řešení. V této práci je jako řešení 

zvoleno umístění nad povrch šikmé střechy. Toto řešení má dvě důležité výhody. První z nich 

je, že střešní plášť je poškozen minimálně, tudíž při vzniku škody na kolektoru, například 

krupobitím, nedojde k poškození střešní krytiny, ale bude nutná pouze výměna kolektoru. 

Druhou výhodou je, že montáž solárních kolektorů proběhne rychle a je díky tomu také 

cenově příznivá. Nemusí se provádět drahé oplechování a napojení plechů na střešní plášť. 

Odpadá také práce s odkrýváním a zakrýváním střechy. Při novostavbě jsou ušetřeny náklady 



55 

 

na střešní krytinu o velikosti plochy kolektorů. Při tomto umístění je ale nutné dát pozor 

na tyto body: 

 střecha musí být schopna unést dodatečné zatížení 

 zakotvení ocelových háků do krokví musí být tak stabilní, aby se solární kolektor 

nemohl posunout ani pod vlivem mechanickým, ani pod vlivem větru 

 tepelná roztažnost kolektorů nesmí být ničím omezena 

 musí být zabezpečeno, aby při tání sněhu nemohla do kolektorů vniknout žádná voda 

 odstup mezi střechou a dolní hranou kolektoru byl nejméně 60 mm 

 potrubí vést co nejkratší cestou pod střešní plášť, aby byly co nejmenší tepelné ztráty 

 prostup přes střešní plášť je nutno velmi dobře zaizolovat proti netěsnostem 

6.6 Údržba 

Jelikož se solární zařízení osvědčila jako spolehlivá a obvykle mající jen velmi malé nároky 

na údržbu, je možno je označit jako nenáročná na údržbu. Přesto by jednou za rok měly být 

zkontrolovány určité náležitosti. Rutinně by měly být prohlédnuty samotné kolektory, 

přičemž pozornost je třeba věnovat jejich upevnění, spojům, přípojkám a těsnění. Měl by být 

také zkontrolován stav střešního pláště. Dále je třeba odpovědět si na následující otázky: Je 

tlak v zařízení stále konstantní? Je teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem z kolektoru menší 

než 10 K? Je čerpadlo za slunečního svitu v běhu? Není slyšet zvuky, které by ukazovaly na 

přítomnost vzduchu v potrubí? 

Pokud by vzniklo podezření na závadu, je třeba kontrolovat nastavení a správnou funkci řídící 

jednotky. 

Každých 2–5 let by se měla ve smaltovaných zásobnících kontrolovat obětovná anoda. Pokud 

by byla spotřebovaná, musí být vyměněna za novou. Bude-li instalována anoda elektrická, 

údržbářské práce se na dlouhou dobu omezí.  
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Dále by se měly sporadicky očistit krycí tabule kolektorů, zkontrolovat koncentraci přísady 

proti mrznutí, zkontrolovat hodnota pH, měla by být provedena zkouška pojistného ventilu 

a zkontrolována elektroinstalace podle daných předpisů.[32] 

6.7 Ekonomika provozu solárních systémů 

Důvodů, proč se lidé rozhodnou pořídit si solární systém, je více. Může to být zájem 

o ekologii nebo oblíbenost nových technologií. Všechny však zajímá, jak velká investice je 

spojena s pořízením solární soustavy a zda se jim tato investice vrátí. 

Orientační investiční náklady pro solární systém pro přípravu teplé vody v rodinném domě 

jsou uvedeny v tabulce. 

Název dílu 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus[Kč] 

Cena 
celkem[Kč] 

Solární kolektor CosmoSol 8253 2 11 238 22 476 

Nosná konstrukce na šikmé střechy 2 1 755 3 510 

Expanzní nádoba 1 1 568 1 568 

Měděné trubky s izolací  60m 10 285/30m 20 570 

Zásobník CosmoCell EKO E 300 1 23 013 23 013 

Teplonosná kapalina Solarten Super 20l 73/l 1 460 

Regulace 1 18 325 18 325 

Čerpadlová skupina 1 9 668 9 668 

Spojovací materiál 1 cca 1 000 1 000 

Elektrický instalační materiál 1 cca 700 700 

Cena celkem bez DPH     102 290 
TABULKA 1 - ORIENTAČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY NA SOLÁRNÍ SOUSTAVU 

Návratnost investice můžeme spočítat pomocí vztahu: 

        (1) 

Kde dosadíme za hodnoty: 

Ds – doba splácení (označována jako prostá návratnost)[roky] 

Dž – doba životnosti[roky] 

Pn – provozní náklady[Kč/rok] 

In – investiční náklady[Kč] 



57 

 

c – stávající cena energie[Kč/kWh] 

E – množství vyrobené energie[kWh/rok] 

Předpokládejme, že provozní náklady budou 1 500Kč/rok, doba životnosti solárních kolektorů 

20let, investiční náklady 102 290Kč, stávající cena elektrické energie 4,83Kč/kWh a množství 

vyrobené energie 2 399kWh/rok. Z tohoto výpočtu nám vyjde, že doba návratnosti investice 

je 11,5 let. Toto je však jen teorie, v praxi je situace lepší, a to už jen z důvodu, že cena 

elektrické energie každým rokem prudce roste. Další zlepšení ekonomické efektivity je 

využití dotace, kde je možno získat až 50% příspěvek na instalaci solární soustavy. [32][34] 
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7. TECHNICKÁ ZPRÁVA SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 

K PŘÍPRAVĚ TEPLÉ VODY 

7.1 Popis solárního systému 

Řešená novostavba rodinného domu využívá pro přípravu teplé vody solární kolektory, které 

jsou umístěny na šikmé střeše objektu. Schéma zapojení celého systému je podrobně 

narýsováno v projektové dokumentaci. 

7.2 Potřeba tepla 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody byla vypočtena pomocí bilance solárních termických 

systémů pro potřebu programu Nová zelená úsporám. Potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

vyšla 4 394 kWh/rok přičemž využitelný zisk solárního systému je 2 399 kWh/rok, což 

znamená solární podíl 54%. Vypočtená hodnota potřeby tepla reaguje na výkyvy potřeby 

teplé vody v letních měsících, kdy uživatelé domu snižují spotřebu teplé vody. Všechny 

uvedené hodnoty vyhovují dotačnímu programu, který bude pro novostavbu využit. Konkrétní 

podrobný výpočet je uveden v příloze č. XIV. 

7.3 Solární kolektory 

Pro navrhovanou novostavbu rodinného domu jsou navrženy dva ploché kolektory CosmoSol 

8253 jejichž výrobní postup je maximálně zjednodušen, aby počet dílů byl minimalizován. 

Harfový měděný registr je dokonale svařen laserem s celoplošným hliníkovým absorbérem, 

který má vakuově nanášenou vysoce selektivní vrstvu.[35] 

Kolektory budou zapojeny sériově a umístěny na střeše, která je ve sklonu 15o. Odchylka 

kolektorů od jihu je 0o. Konkrétní umístění na střeše je podrobně narýsováno a okótováno 

ve výkresové dokumentaci. 

Na střeše budou kolektory upevněny pomocí ocelových háků do střešních krokví tak stabilně, 

aby kolektory nemohly být posunuty. Bodové upevnění do střešní krytiny je nepřípustné. 

Prostup potrubí přes střechu bude realizován podle doporučení výrobce střešní krytiny 

gumovou násadou, která se nasune na potrubí a přesně dolehne na otvor v krytině. Takto bude 

zajištěna maximální ochrana proti větru i srážkám. 
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7.4 Akumulační zásobník 

Akumulační zásobník bude sloužit k uchování nashromážděné teplé vody pro využití v době 

její největší potřeby. V této práci je navržen zásobníkový ohřívač CosmoCell EKO E 300 

o objemu 295 l od firmy Regulus.[36] Na spodní výměník bude napojen solární okruh, který 

bude mít vždy prioritu. Vnitřní nádoba tohoto zásobníku je ze speciálního ocelového plechu, 

který je chráněn smaltem proti korozi. Vnitřek zásobníku je chráněn magnesiovou anodou, 

kterou lze v případě potřeby vyměnit za anodu elektrickou. Výhodou zásobníku je velmi 

rychlá příprava teplé vody, přesná kontrola teploty teplé vody a velmi nízké tepelné ztráty. 

K zásobníku bude napojen bezpečnostní pojistný ventil s otvíracím tlakem 6 bar. 

7.5 Potrubí solárního systému 

Od solárních panelů ke spotřebiči bude potrubí solárního systému zhotoveno z měděných 

trubek lisovanými spoji o průměru 15x1. Potrubí bude v celé délce izolováno kaučukovou 

izolací odolávající vysokým teplotám a účinkům UV záření. Při vnitřním rozvodu bude 

tloušťka izolace 13 mm. Návrh izolace je uveden v příloze č. XII. Od zásobníku bude potrubí 

vedeno kolem stěny. Do druhého nadzemního podlaží projde potrubí přes chráničku ve stropě. 

V druhém nadzemním podlaží budou rozvody vedeny v instalační předstěně pokojem, po celé 

jeho výšce. Poté budou rozvody vedeny v podhledu pod střechou z důvodu co nejmenší délky 

vedení ve venkovním prostředí. Průchod potrubí přes střechu bude důkladně izolován proti 

průsaku vody. 

7.6 Oběhové čerpadlo a bezpečnostní prvky 

Správný oběh nemrznoucí kapaliny, která má bod tuhnutí -35oC v solárním systému, bude 

zajišťovat čerpadlová jednotka neboli čerpadlové centrum. Čerpadlová skupina bude 

vybavena čerpadlem, průtokoměrem, tlakoměrem, teploměry na vstupní a výstupní větvi, 

vypouštěcím ventilem, pojistným ventilem a odvzdušňovací armaturou. Na solárním okruhu 

bude také namontována expanzní nádoba o objemu 25 l určená pro solární systémy. 

7.7 Popis měření a regulace 

Regulaci solárního systému bude zajišťovat řídící jednotka DeltaSol. Zařízení, které bude 

nainstalováno, bude pracovat zcela automaticky. Dvoučidlová regulace vyhodnotí nastavenou 

teplotní diferenci mezi kolektorem a zásobníkem vody. Na jejím základě pak bude řízen chod 
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oběhového čerpadla. Regulátor bude stále zobrazovat teplotu vody v zásobníku. Uživatel má 

také možnost sledovat jaká je teplota v kolektorech. 

7.8 Přípravy před uvedením do provozu 

Naplnění systému se provede plnící stanicí s nádobou na solární kapalinu a plnícím 

čerpadlem. Přívodní hadice se připojí na napouštěcí ventil a ten se otevře. Vratná hadice se 

připojí na vypouštěcí ventil a ten se otevře. Do plnící stanice se nalije dostatečné množství 

nemrznoucí teplonosné kapaliny Regulus – Solarten super, zapne se čerpadlo a naplní se 

systém. 

Pomocí stanice se propláchne solární okruh po dobu nejméně 15 minut. Aby se dokonale 

odstranil vzduch a případné nečistoty ze systému, občas se krátce otevře integrovaný kulový 

ventil průtokoměru. Solární systém se nesmí vyplachovat vodou, jelikož většinou se zcela 

nevyprázdní a poté vzniká velké riziko poškození potrubí mrazem. 

Odvzdušnění systému se provádí při běžícím čerpadle tak, že se zvýší tlak na 5 bar a následně 

se zavře napouštěcí ventil, vypne plnící čerpadlo a otevře regulační šroub na průtokoměru. 

Oběhové čerpadlo se nastaví na nevyšší stupeň a několikrát se zapne a vypne, tím se systém 

odvzdušní. 

Zkouška těsnosti se provádí při tlaku 5 bar. Celý systém se prohlédne – kolektory, armatury, 

spoje, přičemž se nesmí nikde projevovat žádné viditelné netěsnosti. Solární systém se musí 

nechat pod tlakem minimálně po dobu 2 hodin. Poté se prohlídka opakuje. Výsledek zkoušky 

těsnosti se považuje za úspěšný, pokud se neobjeví žádné netěsnosti či pokles tlaku 

v soustavě. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro realizaci novostavby 

rodinného domu.  

Stavba řešeného rodinného domu byla navržena s využitím kvalitních materiálů. Mimo jiné 

bylo dbáno na to, aby v zimě docházelo k co nejmenším únikům tepla z domu, respektive 

v letních měsících průniku tepla do domu. Návrh realizace zahrnuje i popis bezpečnostních 

prvků. Plány zahrnují i základní terénní úpravy a návrh začlenění stavby do budoucí zahrady. 

Dále byly řešeny rozvody vnitřního vodovodu a následně proveden návrh přípravy teplé vody. 

Teplá voda bude v novostavbě rodinného domu připravována pomocí solárních kolektorů, 

které jak bylo zjištěno, při využití dotací ze státního fondu životního prostředí, znamenají 

opravdu výraznou finanční úsporu, ale především jsou šetrné k životnímu prostředí. 

V neslunečných obdobích bude teplou vodu připravovat elektrický bojler. Přestože možnost 

využití státní podpory pro realizaci solárního systému představuje poměrně rozsáhlou 

administrativní přípravu při sestavení žádosti o zmíněnou dotaci, je takto vynaložený čas 

odměněn úsporou finančních prostředků. 

Součástí této práce je ekonomické porovnání využití pouze pitné vody a využití kombinace 

pitné vody a dešťových vod. Na základě provedených výpočtů bylo potvrzeno, že zapojení 

využívání dešťových vod například do splachování by taktéž přineslo výraznou finanční 

úsporu pro majitele rodinného domu.  

Snahou práce bylo mimo jiné potvrdit, že při současné výstavbě rodinného domu lze 

postupovat ekologicky šetrně, aniž by došlo k výraznému zvýšení ceny stavby. K tomu 

napomáhá nejen využití možných státních dotací, ale i následná úspora nákladů provozu 

domu. 

Tato práce byla napsána v souladu s požadavky stanovenými v zadání. 
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