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Anotace 

Radek Drőhsler, Rodinný dům – Vytápění, 34 stran 

 Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace 

novostavby rodinného domu, dvou variant vytápění a základní ekonomické zhodnocení. 

Bakalářská práce řeší stavební dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům tvoří jedno 

podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. První varianta vytápění je řešena kotlem na tuhá 

paliva a to kotlem na dřevní pelety. Druhá varianta vytápění je řešena kondenzačním plynovým 

kotlem. Tato práce na závěr řeší základní ekonomické vyhodnocení. 

 

Klíčová slova  

Rodinný dům, vytápění, kondenzační plynový kotel, kotel na dřevní pelety, ekonomické 

vyhodnocení 

 

 

 

 

Annotation 

Radek Drőhsler, Family House – Heating, 34 pages 

The subject of final thesis is the proposal and preparation working out of the project 

documentary materials of a new house, two possibilities of heating and elementary economical 

evaluation. The bachelor thesis deals with building project documentary materials of a house. 

It is a two-floors house with a cellar. The first option of heating is a boiler for solid fuels, in this 

case for wooden pellets and the second option is a condensation gas boiler. In the end thesis 

delas with an elementary economical evalution.  
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Seznam použitého značení 

 

č.   - Číslo 

tl.  - Tloušťka 

BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B 500  - Pevnostní třída betonářské oceli 

C 25/30 - Prostý beton   válcová/krychelná pevnost 

TI  - Tepelná izolace 

U  - Součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 

D x t  - Vnejší průměr trubky x tloušťka stěny trubky [mm] 

Cu  - měď  
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace novostavby rodinného 

domu, dvou variant vytápění a základní ekonomické zhodnocení. Tato práce se dělí na textovou 

část a přílohovou část. Přílohová část práce se skládá z výpočtové  a výkresové části. 

Rodinný dům se skládá ze dvou nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží. Garáž se 

dvěma místy pro osobní automobily je součástí objektu. Projektová dokumentace řeší technické 

a materiálové řešení odpovídající platným normám a předpisům. Rodinný dům je navržen jako 

samostaně stojící objekt. Střecha objektu je sedlová. 

Návrh zpracovává dvě varinaty vytápění s nuceným oběhem. Jedna varianta se zabývá 

vytápěním pomocí dřevních pelet a druhá pomocí kondenzačního plynového kotle 

(nízkoteplotní zdroj). Pro každou z variant byl zvolen jiný teplotní spád otopné soustavy. 

Zmíněné varianty vytápění dodávají tepelnou energii především deskovým otopným tělesům a 

jsou doplněny trubkovými otopnými tělesy (koupena). Tyto varianty jsou porovnány z hlediska 

pořizovacích nákladů celé otopné soustavy.  
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2. Technická zpráva 

 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Rodinný dům - novostavba 

b) Místo stavby 

Obec Jindřichov, katastrální území Jindřichov u Hranic, parcela č. 37/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jan Novák 

Adresa: Hranice 15, 75301 Hranice 

a) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Radek Drőhsler 

Adresa: Jindřichov 29, 75301 Hranice 

E-mail: Radek.Drohsler@seznam.cz 

Telefon: +420 776696136 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Za vstupní podklady je považováno zadání bakalářské práce. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
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Území pro novostavbu se nachází v zastavěném území obce Jindřichov, 

s parcelním číslem 37/1. Tato parcela má celkovou výměru 1200 m2. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Území pro novostavbu není začleněno v žádném ochranném území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Stavebními úpravami s realiací novostavby nedojde k žádným změnám 

odtokových poměrů.  

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Projekt novostavby je navržen v souladu s platným územním plánem obce 

Jindřichov. Stavba je umístěna do zastavilelného území dle územního plánu 

obce. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

území rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 

s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentaci 

Novostavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při zpracovování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky 

na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a při výstavě novostavby budou 

dodržovány. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro dané území nebyly stanoveny žádné vyjímky ani úlevová řešení. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Touto stavbou nevznikají související ani podmiňující investice. 

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

nemovitostí) 

Tento pozemek sousedí se třemi soukromými parcely. Jedná se o pozemky s 

parcelními čísly 36/1, 37 a 37/2. Sousedí také s parcelami veřejné dopravní 

infrastruktury. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

b) Účel užívání stavby 

Obytná budova s trvalým užíváním. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní pamáka 

apod.) 

Tento rodinný dům není chráněn podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Byly dodrženy technické požadavky na stavby podle [1]. Projektová 

dokumentace nezohledňuje [3]. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány a následně respektovány v 

průběhu zpracovávání projektové dokumentace. 
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g) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Pro rodinný dům nebyly stanoveny žádné vyjímky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů) 

Tabulka 1 - Navrhované kapacity stavby 

Stavebí parcela 1200 m2 

Zatavěná plocha 208 m2 

Zpevněná plocha 84 m2 

Nezpevněná pocha 908 m2 

Počet uživatelů  5 osob 

i) Základní bilance stavy (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství druhů odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budovy apod.) 

 Tabulka 2 – Základní bilance stavby 

Spotřeba plynu (pro variantu 2) 1,755 m3/h 

Roční potřeba vody (36 m3/osoba) 180 m3/rok 

Roční množství vyprodukování odpadních vod (35 m3/osoba) 175 m3/rok 

Teplný výkon pro přípravu teplé vody 0,71 kW 

Tepelná ztráta objektu  14,119 kW 

Třída energetické náročnosti budovy (varianta 1) B - úsporná 

Třída energetické náročnosti budovy (varianta 2) B - úsporná 

 

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

etapy) 

Realizace bude probíhat přibližně 1,5 roku. Předpokládaný začátek 

výstavby je stanoven na březen 2016 až říjen 2017.  

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby byly stanoveny ve výši 10 800 000,- Kč.  
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Výpočet orientační ceny stavby je uveden bez ceny stavebního pozemku, bez 

nákladů na projektové práce a bez technologií. Viz příloha č. 1. Výpočtové 

údaje převzaty z [19], [20]. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není dělena na více objektů, technická nebo technologická zařízení. 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v obci Jindřichov, katastrální území Jindřichov 

u Hranic. Pozemek, o kterém se jedná, je určen pro novostavbu. Tato parcela 

je převážně rovinatá.  

b) Výčet a závěry prováděných průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stsvebně historický průzkum apod.) 

Není předmětem řešení. 

c) Stávající a bezpečnostní pásma 

Stávající a bezpečnostní pásma se zde nenachází. 

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

Poloha stavebního pozemku 37/1 se nenachází v záplavovem ani 

poddolovaném území.  

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

odtokové poměry v území 

Rodinný dům bude začleněn do obytné zóny obce a nebude mít negativní 

vliv na ostatní budovy. Předpokládá se, že dešťová voda bude zasakována. 

Odpadní vody budou odváděny do čistíry odpadních vod obce Jindřichov. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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Na stavebním pozemku se nenachází žádná stabva, která by se musela 

odstranit. Dřeviny se zde také nenachází. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Požadavky nejsou. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnos napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude zajištěno pomocí 

příjezdové zpevněné plochy k objektu z východní strany. Napojení na 

technickou infrastrukturu bude rovněž z východní strany objektu. 

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

Není předmětem řešení. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Účelem stavby je bydlení. Kapacita rodinného domu je navržena pro pět 

osob. Nachází se zde šest obytných místností (obývací pokoj, dva dětské 

pokoje, pokoj, ložnice, kuchyně). 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Novostavba je v souladu s regulačním plánem. Umístění objektu je 

rovnoběžné se stávající zástavbou a navazuje na vybudovanou 

infrastrukturu. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Půdorys řešené stavby je složen ze dvou spojených obdelníků. Jedná se o 

rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním 

podlažím. Garáž je k rodinnému domu připojena ze severní strany.  
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Garáž s obytnou částí je propojena. 

Obvodová konstrukce stavby je zdněná a zateplena. Fasáda je navržena se 

žlutým odstínem barvy. Sedlová střecha bude pokryta střešní krytinou 

Tondach Samba 11 s barevným řešením engoba – červená.  

Viditelné dřevěné prvky konstrukcí budou opatřeny hnědým nátěrem – 

indian. Komín bude opatřen šedým nátěrem. Okna, exteriérové dveře a vrata 

budou barevně řešeny hnědou barvou – ořech. Zpevněné plochy jsou 

vydlážděny zámkovou dlažbou s barevností červenočernou. 

B.2.3 Celkové prostorové řešení, technologie výroby 

Jedná se o stavbu pro bydlení. Více nebylo řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace bezbariérové užívání stavby nezohledňuje [3]. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Novostavba rodinného domu je navřžena tak, aby při užívání nedošlo k úrazu 

osob. Bude obsahovat běžné bezpečnostní prvky jako je zábradlí schodiště, 

povrchová úprava podlah (protiskluzová). Více nebylo řešeno. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Savební řešení  

Rodinný dům bude postaven (realizován) ze zděného systému Porotherm 

[24] spolu s dalšími tradičními technologiemi výstavby.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základové pásy jsou z prostého betonu třídy C 25/30.  

Systém porotherm dle [24] řeší svisle a vodorovné konstrikce. Nosné zdivo 

rodinného domu bude tvořit systém Porotherm Profi Dryfix tlouštěk 300, 400 

mm. Nenosné příčky tvoří systém Porotherm Profi Dryfix tloušťky 115 mm. 

Stropní konstrukce je ze systému Porotherm strop, který je tvořen 

z keramických vložek MIAKO a keramických trámečků POT. Tloušťka 

stropu 250 mm. Schodiště rodinného domu je ze železobetonu.  
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Ztužující věnec je z železobetonu třídy C 25/30 a pevnostní třídy oceli B500.  

Střešní konsrukce objektu je sedlová se střešní krytinou Tondach Samba 11 

s barevností engoba – červená, dle [25]. Komín je navržen pro dvě varinaty 

vytápění viz Příloha č. 7, dle [23]. Pro první variantu (kotel na dřevní pelety) 

byl navržen komín Schiedel Absolut ø 140 mm. Pro druhou variantu 

(kondenzační plynový kotel) byl navržen komín Schiedel Absolut ø 120 mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita použitých stavebích materiálů je prověřena 

a atestována výrobcem. Není předmětem řešení posuzovat statické hledisko 

materiálů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízní 

a) Technické řešení 

Projektová dokumentace řeší dvě varianty vytápění. Jednotlivé 

technologické zařízení jsou umístěny v 1. PP a to v místnosti 0102 Technická 

místnost. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou zakresleny ve výkresové 

části. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Zpracuje požární specialista. Není předmětem řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Projektová dokumentace rodinného domu splňuje požadavky [4]. 

b) Energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost budovy je splněna viz Příloha č. 15. 
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Tabulka 3 – Energetická náročnost budovy 

Třída energetické náročnosti budovy (varianta 1) B - úsporná 

Třída energetické náročnosti budovy (varianta 2) B - úsporná 

 

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení.  

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

prostředí 

Novostavba bude větrána přirozeně a infiltrací. Budou splněny požadavky 

[4]. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Měření pronikání radonu z podloží bude provedeno speciální firmou, která 

se měřením zabývá. V případě naměření vysoké hodnoty bude navrhnuto 

řešení. Měření není předmětem řešení bakalářské práce. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Na daném stavebním pozemku se nevyskytují žádné bludné proudy, které by 

ovlivňovaly novostavbu. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nenachází se žádná technická seizmicita jako je například kolejová doprava, 

vibrace stojů, apod.. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavební pozemek se nachází v klidné části obce. Nejsou navrhnuta žádné 

protihluková opatření. Zabudované stavební konstrukce se jeví jako 

dostačující ochrana před hlukem. 
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e) Protipovodňová opatření 

Řešené území se nenachází v záplavovém území. Proto nejsou navrhnuta 

žádná protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojení místa technické infrastruktury 

Novostvba bude napojena na sítě technické infrastruktury z východní strany 

pozemku. Vodovodní přípojka bude končit vodoměrnou šachtou na hranici 

pozemku hlaním uzávěrem vodovodu.  

Plynovodní přípojka NTL bude zakončena na hranici pozemku hlavním 

uzávěrem plynu v plynoměrové skříňce. Bude provedena elektrická přípojka 

NN, která není předmětem řešení. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Tabulka 4 – Přípojky rodinného domu 

Typ přípojky  Délka [m] Dimenze 

Kanalizační přípojka splaškové kanalizace 3,2 DN 150 

Knalizační přípojka dešťové kanalizace 4,8 DN 200 

Přípojka vodovodu 0,9 DN 50 

Přípojka plynovodu 5 DN 50 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení k rodinnému domu bude zsjišťovat zpevněná plocha ze 

zámkové dlažby. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno pomocí zpevněné plochy od 

rodinného domu k místní komunikaci (východní strana). 

c) Doprava v klidu 
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Součástí objektu je garáž se dvěma místy pro osobní automobily.  

Před garáží je možnost stání pro dvě osobní auta. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší stezka se poblíž objektu nevyskytuje. Cyklostezka se přímo v obci 

nevyskytuje, ale vede zde cyklistická trasa po památkách.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terén stavebního pozemku je převážně rovinný. Budou provedeny drobné 

terénní úpravy, před započetím stavby bude sejmuta svrchní ornice cca 300 

mm. Po dokončení stavebních prací bude okolí objektu vyrovnáno dle 

výkresu číslo 1. 

b) Použité vegetační prvky 

Po úpravě terénu budou nezpevněné plochy zatravněny a vysazeny zahradní 

stromky. 

c) Biotechnická řešení 

Stavební pozemek bude oplocen a tímto bude zabráněno ničení divokou 

zvěří, která se v dané lokalitě nachází. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Ovzduší a hluk v dané lokalitě během výstavby budou mírně ovlivněny. Po 

dokončení stavby nebude docházet k žádnému ohrožení. Odpady budou 

likvidovány, třízeny a následně odvezeny specializovanou firmou. 

b) Vliv staby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině 

Novostavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební parcela se nachází mimo území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Tento požadavek není předmětem řešení bakalářské práce. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhnuta. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva pro stavbu rodinného domu není požadována. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Budou vyhotoveny provizorní přípojky vody a elektrické energie. Podmínky 

a napojení bude provedeno dle podmínek správce jednotlivých sítí. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude odváděno do kanalizace s filtrem pevných částic, 

aby nebylo odpadní potrubí ucpáno. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na pozemek bude umožněn z východní strany provizorní částečně 

zpevněnou plochou. 

d) Vliv provádění staby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci staby budou respektovány okolní stavby a pozemky. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 
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Staveniště bude provizorně oploceno, aby bylo zabráněno vstupu 

nepovolaným osobám. Staveniště nepodléhá požadavkům asanace, 

demolicím ani kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště bude vyhrazeno stavebním pozemkem s parcelním číslem 37/1. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Likvidace odpadů vzniklé v průběhu realizace stavby budou třízeny a 

odvezeny podle [5]. 

h) Bilance zemních prací, požadavky přísun nebo deponie zemin 

Ornice, která bude odtěžena a uložena na deponii zeminy bude po dokončení 

stavby použita k vyrovnání celého pozemku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě nedojde k ohrožení životního prostředí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Při práci na staveništi musí být dodrženo [6], zásady BOZP, zákon [7]. 

Dodavatel stavby musí zajistit pro všechny činnosti spojené s výstavbou 

bezpečnostní opatření. 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nebude narušovat okolní staby, proto nejsou navrženy žádné úpray. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem řešení. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
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Provádění stavby bude provedeno za standartních podmínek. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace bude probíhat přibližně 1,5 roku. Předpokládaný začátek 

výstavby je stanoven na březen 2016 až říjen 2017.  

C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem řešení. 

C.2 Celkový situační výkres 

Není předmětem řešení 

C.3 Koordinační situační výkres 

Výkres č. 1 Koordinační situace 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Rodinný dům je určen k bydlení. Předpokládanýpočet uživatelů je pět osob. 

Novostavba bude postavena na pozemkové parcele 37/1 v obci Jindřichov 

(katastrální území Jindřichov u Hranic). Umístění objektu je přibližně 

uprostřed stavební parcely. Byly navrženy dvě nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží. Jedná se ozděný systém Porotherm [24]. Dům je 

dispozičně řešen tak, že obytné místnosti jsou umístěny na jihovýchod, jih, 

jihozápad. Koupely s WC jsou umístěny směrem na severovýchod. 

Jednotlivé dispoziční umístění místností viz výkres 3.1, 3.2, 3.3. Garáž je 

umístěna směrem na sever.  
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Barva fasády bude tvořena silikonovou škrábanou omítkou žluté barvy, 

střecha je sedlová se střešní krytinou Tondach [25] červené barvy, rámy oken 

a dveří hnědé, vrata hnědé, střešní svody hnědé. Komín bude opatřen šedým 

nátěrem. Soklová část objektu bude obložena kamínkovou hmotou Weber 

Pas Marmolit. Novostavba neřeší bezbariérovost stavby. Nejedná se o 

výrobní jednotku. Zpevněné plochy budou tvořeny ze zámkové dlažby 

červenonočerné barvy. Jednotlivé barevné řešení exteriérových prvků viz 

výkres č. 7. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce 

Před založením bude sejmuta orná půda do hloubky přibližně 300 mm, která bude 

uložena na deponii zeminy na stavebním pozemku. Následně budou provedeny 

výkopové práce pro stavební jámu. Dále budou vykopány rýhy pro základové pásy. 

Základy a spodní stavba 

 Pro zhotovení základových pásů musí být předem nachystáno bednění. Následně se 

provede vylití základových pásů prostým betonem třídy C 25/30. Po vytvrduntí 

základových pásů bude zhotovena základová deska z prostého betonu C 25/30.  

V blízkosti základů bude uložena drenáž spodní stavby dle výkresové dokumentace. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové svislé nosné zdivo bude vyzděno z broušených cihel Pototherm 40 Profi 

Dryfix na zdící pěnu tloušťky 400 mm. Vnitřní nosné příčky jsou z boušených cihel 

Porotherm Profi Dryfix na zdící pěnu tloušťky 300 mm. Systém Porotherm [24]. 

Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné příčky budou z broušených cihel Porotherm Profi Dryfix na zdící 

pěnu tloušťky 115 mm. Systém Porotherm [24]. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Nosné stropy budou zhotoveny ze systému Porotherm strop, který je tvořen 

z keramických trámečků POT a keramických vložek MIAKO. Stropy všech podlaží 

budou tloušťky 250 mm. Systém Porotherm strop [24]. 
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Překlady  

Nad otvory u nosného zdiva jsou použity překlady Porotherm 7, u nenosných příček 

jsou použity překlady Porotherm 11,5. Garážový překlad nad vraty Porotherm KP 

XL. Jednotlivé sestavy překladů jsou uvedeny ve výkresové části. Porotherm [24]. 

Schodiště 

Bylo navrženo dvouramenné schodiště s jednou podestou. Materiálové provedení 

schodiště je ze želozobetonu. Jednotlivé parametry schodiště viz příloha č. 2, dle [8]. 

Konstrukce střechy 

Konstrukce střechy bude provedena z dřevěných krokví o osové vzdálenosti 1000 

mm. Sklon střechy je 35°. Jedná se o sedlovou střechu. Pozednice tvořena dřevěným 

prvkem o rozměrech 160/140 mm. Vaznice o rozměrech 140/180 mm. Sloupky o 

rozměru 140/160 mm. Krokve o rozměru 120/160 mm. Podrobnější členení 

konstrukce střechy není předmětem řešení bakalářské práce. 

Komín 

Komín pro stavební část byl zvolen všeobecně. Pro jednotlivé varianty vytápění byl 

zvolen komín jiný. Pro variantu 1 (kotel na dřevní pelety) komín Schieledl Absolut 

ø 140 mm. Pro variantu 2 (kondenzační plynový kotel) komín Schieledl Absolut ø 

120 mm. Dodrženo [11]. 

Hydroizolace 

Svislá hydroizolace bude z Hydrobit V 60 S 35 tloušťky 3,5 mm. Vodorovná 

hydroizolace z Bitagit 40 Mineral tloušťky 4 mm. 

Tepelná izolace 

 Svislá tepelná izolace spodní stavby (ve styku se zemní vlhkostí) bude provedena 

z polystyrenu Perimetr Rigips EPS P P tloušťky 50 mm. Svislá tepelná izolace 

vrchní stavby bude provedena z pěnového polystyrenu Penopol EPS 100 S tloušťky 

100 mm. Kotvení budou zajišťovat plastové talířové hmoždinky. Tepelná izolace 

podlah bude provedena z polystyrenu Rigips EPS 100 Z, tloušťky dle výkresové 

dokumentace.  

Výplně otvorů 

Okna:  plastové, izolační dvojsklo, U=0,97 W/K.m2 

Dveře: plastové, bezpečnostní, 1/3 zasklená, U=1,3 W/K.m2 
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Vrata: Sekční garážová vrata, U=1,5 W/K.m2 

Podlaha  

Materiál podlah bude z keramické dlažby, vlysů, kobereců. Výpis jednotlivých 

skladeb podlah viz příloha č. 3. 

 Střešní krytina 

 Střešní krytina bude Tondach Samba 11 s barevným odstínem engoba-červená [25]. 

 Omítky 

 Omítka v celé budově bude dvouvrstvá. Skladba dvouvrstvé omítky - jádro omítky 

(vápenocementová omítka) a štukové omítky Baumit. V koupelně bude použit 

Aquafin 2 K o tloušťce stěrky 2 mm.  Omítky budou opatřeny bílým nátěrem 

 Obklady 

 Obklady budou tvořeny keramickým obkladem (koupelna s WC, kuchyně). 

b) Podrobný statický výpočet 

Podrobný statický výpočet není přemětem řešení bakalářské práce. 

c) Výkresová část 

Výkresová část je součástí příloh, uveden je pouze seznam výkresů. 

2 Základy     

3.1 Půdorys 1.PP     

3.2 Půdorys 1.NP     

3.3 Půdorys 2.NP     

4.1 Strop 1.PP     

4.2 Strop 1.NP     

4.3 Strop 2.NP     

5  Řez      

6 Půdorys střechy    

7  Pohledy     

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem bakalářské práce. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva 

1. Úvod 

Objekt bude umístěn v obci Jindřichov na stavebí parcele 37/1 (katastrální území 

Jindřichov u Hranic) 

Vypracováno pro: Jan Novák, Hranice 15, 75301 Hranice 

Projektová dokumentace řeší dvě varianty vytápění rodinného domu. Jedná se o 

rodinný dům se třemi podlažími (1.PP, 1.NP, 2.NP). Střecha novostavby bude 

sedlová se sklonem 35°. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí splňují 

požadaky [4]. Celková tepelná ztráta objektu činí 14,119 kW.  

Objekt počítá s 5 osobami (uživateli). 

2. Podklady 

Podkladem pro vypracování části vytápění byla stavební část této bakalářské práce. 

3. Základní technické údaje 

Klimatické údaje 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota -15 °C (pro lokalitu Olomouc). Krajina 

nechráněná. Návrhové (výpočtové) vnitřní teploty byly stanovrny z [9]. Chodba + 

schodiště byla zvolena jako jedna místnost, s vnitřní návrhovou teplotou 15 °C. 

Garáž novostavby byla zvolena jako vytápěná na 15 °C, z důvodu možnosti 

provádění drobných manuálních prací. 

Tepelná bilance 

Celková tepelná ztráta objektu: 14,119 kW 

Celková roční dodaná energie varianta 1: 46,157 MWh/rok 

Celková roční dodaná energie varianta 2: 41,319 MWh/rok 

Hodnoty převzaty z:  Příloha č. 13, 14, 15 

4. Zdroj tepla 

Byly navrženy dvě varianty vytápění.  

- Varianta 1 kotel na dřevní pelety (kotel na tuhá paliva – obnovitelná energie) 
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- Varianta 2 kondenzační plyový kotel (nízkoteplotní vytápění) 

- Pro obě varianty byl navržen kombinovaný zásobník pro teplou vodu Dražice OKC 

200/1 m2, velikosti 200 l. Výpočet proveden podle [12]. 

Popis varianty 1 

Jako zdroj vytápění pro variantu 1 byl zvolen stacionární kotel na dřevní pelety 

Guntamatic Biostar 15 W s týdenním zásobníkem [21]. Tepelný výkon kotle 3,5 – 

15 kW. Jedná se o kotel na tuhá paliva, který využívá jako zdroj obnovitelný zdroj 

energie (dřevní pelety).  

Jedná se o automatický kotel, který nepotřebuje téměř žádnou údržbu. Údržbu si 

provádí kotel prakticky sám, stačí zadat požadovanou operaci. Kotel je 

naprogramován, řízen automatickými členy a zajišťuje ekvitermí regulaci soustavy. 

Ekvitermí regulace pomocí venkovního čidla teploty vyhodnocuje, kolik má dodat 

tepelné energie do otopné soustavy.  

Teplota místnosti je vyhodnocována pomocí interiérového čidla teploty. Byl zvolen 

teplotní spád 75/65 °C, se kterým otopná soustava bude pracovat. Také bylo 

navrženo oběhové čerpadlo Grundfos UPS  25-40 s nastavením pracovní křivky 2 

[26]. Přívod vzduchu do místnosti je řešen nasávacím průduchem, který je součástí 

komínu viz výkresová dokumentace. Komín byl navržen typu Schiedel Absolut ø 

140 mm [23].  

Příprava a dodávka teplé vody do otopné soustavy je řízena třícestným ventilem. 

Byly navrženy bezpečností prvky, jako je uzavřená expanzní nádoba a pojistný 

ventil. Expanzní nádoba Reflex NG 12/6 o velikosti 12 litrů [27]. Pojistný ventil 

Giacomini 1/2“. 

Podrobný popis návrhů viz Příloha č. 5, 7, 10. 

Popis varianty 2 

Zdrojem pro vytápění vyrianty 2 byl zvolen stacionární kondenzační plynový kotel 

Viadrus Claudius K 2 L – 2 články [22]. Tepelný výkon kotle 3,5 – 16 kW. Jedná se 

o kotel na zemní plyn. Jedná se automatický kotel na zemní plyn, který nepotřebuje 

téměř žádnou údržbu. Kotel je naprogramován, řízen automatickými členy, zajišťuje 

ekvitermí regulaci soustavy. Regulaci zajišťuje řídící jednotka Siemens LMU 64. 

Ekvitermí regulace pomocí venkovního čidla teploty vyhodnocuje, kolik má dodat 

tepelné energie do otopné soustavy.  
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Teplota místnosti je vyhodnocována pomocí interiérového čidla teploty. Byl zvolen 

teplotní spád 55/45 °C, se kterým otopná soustava bude pracovat. Bylo posouzeno 

oběhové čerpadlo Grundfos UPS  15-16-130, s nastavením pracovní křivky 2. 

Přívod vzduchu do místnosti je řesen nasávacím průduchem, který je součástí 

komínu viz výkresová dokumentace. Komín byl navržen typu Schiedel Absolut ø 

120 mm [23]. Třícestný ventil řídí přípravu teplé vody a dodávku teplé energie do 

otopné soustavy. Byly navrženy bezpečností prvky, jako je uzavřená expanzní 

nádoba a pojistný ventil. Expanzní nádoba Reflex NG 8/6 o velikosti 8 litrů [27]. 

Pojistný ventil Giacomini 1/2“. Byl navržen domovní plynovod pro kondenzační 

plynový kotel [15]. Výkresy domovního plynovodu viz výkresová část. 

Podrobný popis návrhů viz příloha č. 5, 7, 10, 12. 

5. Otopná soustava 

- Varianta 1 – teplotní spád 75/65 °C 

- Varianta 2 – teplotní spád 55/45 °C 

Popis varianty 1 

Byla navržena teplovodní konvekční soustava s teplotním spádem 75/65 °C.  

Jedná se o dvoutrubkovou soustavu se spodním rozvodem.  

Materiál potrubí je měď, spojování potrubí je řešeno pájením naměkko.  

Izolace potrubí byla zvolena Rockwool Pipo Als, Příloha č. 9 [18]. Splňuje [10]. 

Měděné potrubí 15 x 1 – tloušťka tepelné izolace 30 mm 

Měděné potrubí 18 x 1 – tloušťka tepelné izolace 30 mm 

Měděné potrubí 22 x 1 – tloušťka tepelné izolace 30 mm  

Kotvení potrubí pod stropem a stupaček bude řešeno kotvícím systémem Müpro. 

Odvzdušnění soustavy budou řešit odvzdušňovací ventily, které jsou umístěny na 

každém otopném tělese.  

Vypouštění soustavy je řešeno na každé stupačce pomocí výpustných ventilů, 

případně u kotle při vypouštění celé otopné soustavy. 

Popis varianty 2 

Byla navržena teplovodní konvekční soustava s teplotním spádem 55/45 °C.  

Jedná se o dvoutrubkovou soustavu se spodním rozvodem.  

Materiál potrubí je měď, spojování potrubí je řešeno pájením naměkko.  

Izolace potrubí byla zvolena Rockwool Pipo Als, Příloha č. 9 [18]. Splňuje [10]. 
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Měděné potrubí 15 x 1 – tloušťka tepelné izolace 25 mm 

Měděné potrubí 18 x 1 – tloušťka tepelné izolace 30 mm 

Měděné potrubí 22 x 1 – tloušťka tepelné izolace 30 mm  

Kotvení potrubí pod stropem a stupaček bude řešen kotvícím systémem Müpro. 

Odvzdušnění soustavy budou řešit odvzdušňovací ventily, které jsou umístěny na 

každém otopném tělese. Vypouštění soustavy je řešeno na každé stupačce pomocí 

výpustných ventilů, případně u kotle při vypouštění celé otopné soustavy. 

6. Otopné plochy 

Byla zvolena desková otopná tělesa, v koupelně bude také trubkové otopné těleso. 

Tyto tělesa jsou od výrobce Korado.  

Typ deskových těles VK (spodní pravé připojení). Tělesa budou ve většině případů 

umístěna pod okna, případně na zdi. Uchycení otopných těles budou zajišťovat 

kotvící prvky, které jsou součástí každého otopného tělesa. Každé otopné těleso 

obsahuje odvzdušňovací ventil. 

Pro variantu 1 byl zvolen teplotní spád 75/65 °C. 

Pro variantu 2 byl zvolen teplotní spád 55/45 °C (nízkoteplotní vytápění). 

Návrh byl řešen tak, aby teplota tělesa nepřekročila teplotu 75 °C dle [8]. 

Návrh jednotlivých variant viz příloha č. 6. 

7. Armatury, regulace 

Regulace obou variant je řešena ekvitermní regulací. 

Hlavní vstupní veličinou je exteriérová teplota, kterou snímá exteriérové čidlo 

teploty. 

Následně je teplota vyhodnocena řídící jednotkou, která spíná čerpadlo. Třícestný 

ventil reguluje buď přívod topné vody do otopné soustavy nebo do zádobníkového 

ohřívače studené vody.  

Každé otopné těleso bude opatřeno termostaticko hlavicí Heimaier typ K. Nastavení 

termoregulačního ventilu viz výkresová dokumentace (nastavení ventilu 1 - 6) [16], 

[17]. 

8. Závěr k TZB 

Před uvedením do provozu musí být otopná soustava propláchnuta podle [13] a také 

provedena tlaková zkouška těsnosti spojů.  
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Napouštění otopné soustavy může být provedeno přímo z vodovodního řádu, ale 

soustava musí být doplněna o potřebné látky proti korozi a tvrdosti vody. Množství 

vody a látek v otopné soustavě je nutné kontrolovat a případně doplnit dle potřeby, 

aby otopná soustava byla funkční. Otopná soustava musí být odvzdušněná. Před 

uvedením do provozu je nutné zkontrolovat všechna nastavení jednotlivých armatur 

tak, aby nedošlo k havárii. 

b) Výkresová část 

Výkresová část je součástí příloh, uveden je pouze seznam výkresů. 

Výkresová část byla provedena dle [14]. 

8.1.1 Rozvinutý řez TZB – varianta 1  

8.1.2 Rozvinutý řez TZB – varianta 2  

8.2 Izometrie plynu    

9.1.1 Půdorys 1.PP TZB – varianta 1  

9.1.2 Půdorys 1.PP TZB – varianta 2  

9.2.1 Půdorys 1.NP TZB – varianta 1  

9.2.2 Půdorys 1.NP TZB – varianta 2  

9.3.1 Půdorys 2.NP TZB – varianta 1  

9.3.2 Půdorys 2.NP TZB – varianta 2  

9.4 Půdorys 1. PP plyn    

10.1 Schéma zapojení OS – varianta 1  

10.2 Schéma zapojení OS – varianta 2  
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3. Základní ekonomické zhodnocení 

Tabulka 5 Pořizovací náklady otopné soustavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořizovací náklady vytápění rodinného domu pro variantu 1 jsou 497800,- Kč, pro variantu 2 

jsou 254800,- Kč. Porovnáním těchto variant bylo zjištěno, že pořizovací náklady pro vytápění 

variant 1 jsou dvakrát vyšší než pro variantu 2. Roční náklady jsou téměř stjné u obou variant 

cca 11000,- Kč. Nevýhodou varinty 1 jsou vysoké pořizovací náklady samotného kotle na 

dřevní pelety. Možnost jak snížit investici varianty 1, je výměna kotle za levnější alternatívu 

Zákazník by zvolil levnější variantu 2, protože pořizovací náklady jsou poloviční. 

 Varianta 1 [Kč] Varianta 2 [Kč] 

Kotel 320000 45000 

Otopná tělesa 68000 95000 

Potrubí 35000 35000 

Termostatické hlavice 7800 7800 

Kotvení potrubí 2500 2500 

Čerpadlo 5000 0 

Regulace 10000 10000 

Přípojka plynu 0 10000 

Teplná izolace potrubí 14500 14500 

Komín 35000 35000 

∑ 497800 254800 
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4.  Závěr 

 

Výsledkem této bakalářské práce je návrh rodinného domu, který se skládá z jednoho 

podzemního a dvou nadzemních podlaží. Garáž je součástí objektu. Návrh je navržen pro pět 

osob.  

Jednotlivé konstrukce rodinného domu byly posouzeny pomocí výpočetního programu 

Teplo 2011. Pomocí výpočetního programu Energie 2013 byl vypočten průkaz energetické 

náročnosti budovy. U obou variant vyšla energetická náročnost budovy klasifikačního stupně 

B – Velmi úsporná.  

Byly navženy dvě varianty vytápění. Varianta na tuhá paliva (dřevní pelety - 

obnovitelný zdroj enrgie) a kondenzační plynový kotel (nízkoteplotní). Otopná tělesa byla 

navržena desková typu VK. 

V porovnání variant dle pořizovacích nákladů vyšlo, že kotel na dřevní pelety je dvakrát 

dražší, než kondenzační plynový kotel. Roční náklady na vytápění a údržbu těchto variant jsou 

přibližně stejné. 
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7. Seznam výkresů 

 

Ozn. výkresu  Obsah výkresu   Měřítko  Formát 

1   Koordinační situace   1:200   2xA4 

2   Základy    1:50   8xA4 

3.1   Půdorys 1.PP    1:50   8xA4 

3.2   Půdorys 1.NP    1:50   8xA4 

3.3   Půdorys 2.NP    1:50   8xA4 

4.1   Strop 1.PP    1:50   8xA4 

4.2   Strop 1.NP    1:50   8xA4 

4.3   Strop 2.NP    1:50   8xA4 

5    Řez     1:50   8xA4 

6   Půdorys střechy   1:100   2xA4 

7    Pohledy    1:100   4xA4 

8.1.1   Rozvinutý řez TZB – varianta 1 1:50   8xA4 

8.1.2   Rozvinutý řez TZB – varianta 2 1:50   8xA4 

8.2   Izometrie plynu   1:50   2xA4 

9.1.1   Půdorys 1.PP TZB – varianta 1 1:50   4xA4 

9.1.2   Půdorys 1.PP TZB – varianta 2 1:50   4xA4 

9.2.1   Půdorys 1.NP TZB – varianta 1 1:50   4xA4 

9.2.2   Půdorys 1.NP TZB – varianta 2 1:50   4xA4 

9.3.1   Půdorys 2.NP TZB – varianta 1 1:50   4xA4 

9.3.2   Půdorys 2.NP TZB – varianta 2 1:50   4xA4 

9.4   Půdorys 1. PP plyn   1:50   4xA4 

10.1   Schéma zapojení OS – varianta 1 -   2xA4 

10.2   Schéma zapojení OS – varianta 2 -   2xA4


