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1. ÚVOD 
 

Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu sestávající z části stavebně 

- technické a z části vytápění. Cílem práce je zpracovat projekt, který bude odpovídat platným 

normám a zároveň požadavkům na moderní energeticky úsporný trend bydlení. 

 

Stavebně – technická část se zabývá technologickým a materiálovým řešením stavby 

s ohledem na platné normy a předpisy. Dokumentace zobrazuje kompletní řešení stavby, 

konstrukcí a materiálů dle [1]. Dům je řešen jako dvoupodlažní, splňující podmínky 

komfortního a zároveň energeticky úsporného bydlení. Dům je navržen pro čtyři osoby, nebo 

rodinu s dětmi. Spodní patro obsahuje funkční místnosti pro bydlení a odpočinek. Vrchní 

patro je podkrovní. 

 

Část vytápění se zabývá tepelnými požadavky na vytápění a splnění tepelné pohody. 

Cílem je dobře regulovatelná a ekonomická soustava s minimálním vlivem na životní 

prostředí.  
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2. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST 

 
2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A)        Identifikační údaje     

 

Název akce:                                                                      Rodinný dům  

Místo stavby:                                                                   Ostravice 1058 

Účel stavby:                                                                      Stavba pro bydlení 

Parcela číslo:                                                                    401/9 

Jméno a příjmení stavebníka:                                          Karel Suchý 

Místo trvalého pobytu stavebníka:                                  Ostravice 695, Ostravice 739 14 

Kraj:                                                                                 Moravskoslezský 

Stavební úřad:                                                                  Ostravice 

Jméno a příjmení projektanta:                                         Marek Stonavský 

 

 

B)        Údaje o dosavadním využití 

 

Stavební parcela č. 401/9 o celkové výměře 1728 m2 se nachází v zastavěné části obce 

Ostravice. Vjezd na pozemek je z ulice Uliční. Vjezd je z asfaltové silnice o šířce 4 m. Parcela 

je rovinatá. Pozemek je částečně zatravněn. Z části je vydlážděn. Základová půda je tvořena 

jílovými hlínami pevné konzistence. Pozemek je ve vlastnictví investora Karla Suchého. 

 

 

 

C)        Údaje o provedených průzkumech a o napojeních na dopravní a technickou      

             infrastrukturu     

 

V rámci geologického průzkumu nebylo na pozemku zjištěno pronikání radonu. 

Nebyla zjištěna ani hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen. Vjezdová brána se nachází 

v jižní části pozemku. U vjezdu na pozemek je v betonovém pilíři osazena zásuvková skříň 
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elektrické instalace. Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty v budově. 

Kanalizační přípojka je napojena na jednotnou stoku. Pozemek není napojen na plynovod, ani 

na telefonní síť.  

 

 

D)        Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Tato část není předmětem této práce. 

 

 

E)        Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu 

 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. O dodržení obecných technických požadavcích na výstavbu ve 

znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

 

F)        Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

 

 

G)       Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření  

            v dotčeném území 

 

Tato část není předmětem této práce. 

 

 

H)       Předpokládaná doba výstavby 

 

            Dokončení projektu stavby:                                    červen 2010                                                                                                                  

            Zahájení výstavby:                                                  září 2010 

            Ukončení výstavby:                                                červen 2011 
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            Postup výstavby: 

 

1. Výkopové práce 

2. Provedení přípojek inženýrských sítí 

3. Vybetonování základů 

4. Výstavba nosných stěn a stropů 

5. Výstavba střechy 

6. Klempířské práce, výplně otvorů 

7. Vyzdívání příček 

8. Rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace, topení 

9. Omítky, podlahy 

10. Dokončovací práce 

11. Terénní úpravy    

 

 

I)         Orientační statistické údaje 

 

Zastavěná plocha celkem:                                     166,14 m2 

Obestavěný prostor:                                              813,74 m3 

Podlahová plocha celkem:                                    144,17 m2 
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
2.2.1   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

A)        Zhodnocení staveniště 

 

Stavební parcela č. 401/9 o celkové výměře 1728 m2 se nachází v zastavěné části obce 

Ostravice. Vjezd na pozemek je z ulice Uliční. Vjezd je z asfaltové silnice o šířce 4 m. Parcela 

je rovinatá. Pozemek je částečně zatravněn. Z části je vydlážděn. Základová půda je tvořena 

jílovými hlínami pevné konzistence. Pozemek je ve vlastnictví investora Karla Suchého.        

V rámci geologického průzkumu nebylo na pozemku zjištěno pronikání radonu. Nebyla 

zjištěna ani hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen. Vjezdová brána se nachází v jižní 

části pozemku. U vjezdu na pozemek je v betonovém pilíři osazena zásuvková skříň 

elektrické instalace. Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty v budově. 

Kanalizační přípojka je napojena na jednotnou stoku. Pozemek není napojen na plynovod, ani 

na telefonní síť. 

 

B)        Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Rodinný dům je situován v obytné zóně obce Ostravice. Podélná osa objektu je 

rovnoběžná s osou komunikace. Parcela sousedí s parcelami č. 401/2, 401/3, 401/6, 401/7. 

Pěší vstup na pozemek je zajištěn asfaltovou komunikací, která slouží i jako vjezd pro 

automobily. Stání pro osobní automobil je navrženo v garáži. Příležitostné stání pro dva 

osobní automobily je navrženo před garáží na jižní části pozemku. 

Objekt je navržen ve tvaru obdélníku s výklenkem směrem na východ. Budova je 

dvoupodlažní, nepodsklepená se sedlovou střechou. Vstup do objektu je orientován na jih.   

V 1.NP  se nachází  zádveří, chodba, kuchyň, spíž, jídelna, obývací pokoj, WC, garáž a  

technická místnost. 2.NP je podkrovní a nachází se v něm chodba, schodiště, 3 pokoje, WC a 

koupelna. 
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C)       Technické řešení 

 

C 1)   Základy 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20. Základová spára se nachází v hloubce -1,270 m. Základy jsou provedeny 

z prostého betonu o mocnosti 300 mm. Součástí základových pásů je ztracené bednění 

v podobě betonových dílců (Tritregů). Betonové dílce jsou kladeny ve třech řadách pod 

nosným zdivem, ve dvou řadách pod nosnými příčkami. Každá jednotlivá řada je proložena 

ocelovými pruty kruhového průřezu 5 mm. Základové pásy jsou tepelně zaizolovány 100 mm 

Polystyrénu XPS. Základová deska je provedena z železobetonu C 16/20 tloušťky 150 mm. 

Vybetonování je provedeno na zhutněné štěrkopískové lože tloušťky 250 mm. Během 

betonování je nutno zajistit prostupy pro zdravotechnice instalace. 

 

 

C 2)   Konstrukční systém 

 

Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 440 EKO+ na tepelně 

izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné příčky jsou z cihel POROTHERM 240 P+D 

a POROTHERM 300 P+D na maltu M10. Vnitřní příčky jsou provedeny z cihel 

POROTHERM 115 P+D a POROTHERM 80 P+D na maltu M10. Nosné obvodové zdivo je 

zatepleno konstrukčním zateplovacím systémem s TI EPS – 70 –F  tloušťky 100 mm. 

Zateplení ostění, nadpraží a parapetů je provedeno v tloušťce EPS 20 – 40 mm. 

 

 

C 3)   Stropy 

 

Stropní konstrukce 1.NP je provedena z keramických stropních nosníků 

POROTHERM POT 250, 400, 425, 450. Stropní vložky MIAKO 19/62,5 POROTHERM o 

rozměrech 525/250/190 a se zmenšenou výškou 80 mm. Stropní vložky MIAKO 19/50 

POROTHERM o rozměrech 400/250/190 mm. Stropy jsou zality železobetonovou zálivkou  

C 20/25  o tloušťce 60 mm. Součástí stropů je ztužující železobetonový věnec. Po obvodu 
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věnce jsou vyzděny VĚNCOVKY VT8/238 POROTHERM s vloženou tepelně izolační 

deskou tloušťky 80 mm.  

 

 

C 4)   Schodiště 

 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným pravotočivým 

schodištěm. Konstrukce schodiště je dřevěná o rozměrech 17x170x291. Výpočet schodiště 

viz. příloha 1. 

 

 

C 5)   Střecha 

 

Střešní plášť sedlové střechy je navržen s následující skladbou: střešní keramická 

krytina Bramac, latě 50x30 mm, kontralatě 60x40 mm, pojistná hydroizolace Jutafol D 110 

special, tepelná izolace Isover TDPT tloušťky 200 mm mezi krokvemi a Isover TDPT 

tloušťky 50 mm v dřevěném roštu, parozábrana Jutafol N 110 special, palubky 10 mm. Střešní 

krytina je položena suchým způsobem za použití kovových a plastových upevňovacích a 

těsnících střešních doplňků. Provětrání střešní krytiny je řešeno u žlabu mřížkami Bramac. U 

hřebenu je provětrání zajištěno lištou a větracími taškami, rozmístěnými v každém poli 

v druhé řadě pod hřebenem. 

 

C 6)   Vnější plochy 

 

Příležitostné stání pro dva osobní automobily je navrženo před garáží na jižní části 

pozemku. Součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. Celý pozemek bude oplocen. 

Příjezdová komunikace k pozemku i příležitostné stání pro osobní automobily bude 

provedeno z betonové dlažby. 

 

D)        Napojení stavby ne dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dešťové i splaškové vody budou napojeny do jednotné městské kanalizační stoky. 

Přípojka kanalizace bude z litiny DN 1000. Revizní šachta bude umístěna 2,56 m v podélném 

směru od severozápadního rohu budovy. 
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Vodovodní přípojka je napojena z uličního řádu do vodoměrné šachty v budově. 

Napojení elektrické sítě bude provedeno přes zásuvkovou skříň, umístěnou 

v betonovém pilíři při vjezdu k budově. 

Středotlaký plynovod nebude na objekt napojen. 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno sjezdem na ulici Uliční v jižní části 

pozemku. 

 

F)        Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Vytápění objektu bude probíhat pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda o výkonu 

5,4 kW při -10 °C dle [10]. Napájení tepelného čerpadla je elektrické. 

Splaškové i dešťové vody budou odvedeny do jednotné, městské kanalizační sítě. 

Stavební suť, stavební materiály a jiné odpady ze stavby budou odvezeny na řízenou 

skládku dle příslušných předpisů. O zajištění odvozu se postará dodavatelská firma. 

Protikorozní ochrana kovových částí bude opatřena příslušnými nátěry. 

K ukládání odpadů bude sloužit odpadní nádoba a odpady budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správného provedení všech prací 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Během výstavby bude v okolí stavby zvýšena hladina hluku. Bude dodržen noční klid. 

 

G)       Bezbariérové řešení stavby 

 

Nebyl požadavek zadavatele. 

 

H)       Průzkumy a měření 

 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

I)         Geologické podklady 

  

Katastrální mapa M 1:20000, výškopisné a polohopisné měření M 1:500. 
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J)         Členění stavby 

 

Stavba je členěna na následující stavební objekty. 

SO 01        Novostavba objektu 

SO 02        Zpevněné plochy 

SO 03        Vodovodní přípojka 

SO 04        Kanalizační přípojka 

SO 05        Napojení elektřiny 

 

K)        Vliv stavby na okolí        

 

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby. 

 

L)        Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při realizaci stavby musí být dodržen projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technické předpisy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 

vykonávat. 

Při zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 

Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/197 Sb. v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

 

 

2.2.2   Mechanická odolnost a stabilita 

 

Není předmětem této práce. 
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2.2.3   Požární bezpečnost    

 

Není předmětem této práce. 

 

 

2.2.4   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Stavba nebude mít žádný vliv na životní prostředí ani na okolní stavby. Během 

výstavby budou použity stavební materiály a výrobky, které neovlivňují životní prostředí. 

Technologie nebudou ohrožovat životní prostředí. Vzniklé odpady budou ukládány do nádoby 

a likvidovány v závislosti na druhu odpadu, např. recyklací. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Při 

realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle 

vyhlášky č. 380/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

 

2.2.5   Bezpečnost při užívání 

 

Při dodržení předepsané technologie při výstavbě nebude stavba při užívání 

nebezpečná.  

 

 

2.2.6   Ochrana proti hluku 

 

Hluk z komunikace bude dostatečně eliminován novými okny REHAU CLIMA – 

DISING s hlukovou izolací 32 dB. 

 

 

2.2.7   Úspora energie a ochrana tepla 

 

Tepelné izolace splňují požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Vnější obálka budovy 

splňuje požadavky novely normy ČSN 730540 – 2 (8) z roku 2002 dle ČSN 73 0540 a 

měrnou energetickou spotřebu dle vyhlášky č. 291/2001 Sb. (viz. přílohy 2 a 3). 
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2.2.8   Bezbariérové řešení stavby 

 

Detailní řešení a požití výrobků a materiálů bude při realizaci odpovídat ustanovením 

příloh vyhlášky č. 369/2001 Sb. 

 

 

2.2.9   Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

 

V dané lokalitě nevznikají žádné vnější škodlivé vlivy ohrožující stavbu. 

 

 

2.2.10   Ochrana obyvatelstva 

 

Ochrana obyvatelstva bude zajištěna oplocením stavby. 

 

 

2.2.11   Inženýrské stavby (objekty) 

 

A)        Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

 

Dešťové i splaškové vody budou napojeny do jednotné městské kanalizační stoky. 

Přípojka kanalizace bude z litiny DN 100. Revizní šachta bude umístěna 2,56 m v podélném 

směru od severozápadního rohu budovy. 

 

 

B)        Zásobování vodou 

 

Vodovodní přípojka je napojena z uličního řádu do vodoměrné šachty v budově. 

 

 

C)        Zásobování energiemi 

 

Napojení elektrické sítě bude provedeno přes HDS, umístěnou v betonovém pilíři při 

vjezdu k budově. Budova nebude zásobována plynem. 
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D)        Řešení dopravy 

 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno sjezdem na ulici Uliční v jižní části 

pozemku. 

 

 

E)        Povrchové úpravy okolí stavby 

 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby do štěrkopískového podloží. 

Plocha určená pro vjezd na pozemek a stání pro auta budou provedeny z betonové dlažby. 

Zahrada bude rekultivována dle projektu zahradního architekta. 
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2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A)        Účel a popis objektu 

 

Stavební parcela č. 401/9 o celkové výměře 1728 m2 se nachází v zastavěné části obce 

Ostravice. Vjezd na pozemek je z ulice Uliční. Vjezd je z asfaltové silnice o šířce 4 m. Parcela 

je rovinatá. Pozemek je částečně zatravněn. Z části je vydlážděn. Základová půda je tvořena 

jílovými hlínami pevné konzistence. Pozemek je ve vlastnictví investora Karla Suchého.        

V rámci geologického průzkumu nebylo na pozemku zjištěno pronikání radonu. Nebyla 

zjištěna ani hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen. Vjezdová brána se nachází v jižní 

části pozemku. U vjezdu na pozemek je v betonovém pilíři osazena zásuvková skříň 

elektrické instalace. Vodovod je napojen z uličního řádu do vodoměrné šachty v budově. 

Kanalizační přípojka je napojena na jednotnou stoku. Pozemek není napojen na plynovod, ani 

na telefonní síť. 

 

 

B)        Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

 

Urbanistické řešení 

 

Rodinný dům je situován v obytné zóně obce Ostravice. Podélná osa objektu je 

rovnoběžná s osou komunikace. Parcela sousedí s parcelami č. 401/2, 401/3, 401/6, 401/7. 

Pěší vstup na pozemek je zajištěn asfaltovou komunikací, která slouží i jako vjezd pro 

automobily. Stání pro osobní automobil je navrženo v garáži. Příležitostné stání pro dva 

osobní automobily je navrženo před garáží na jižní části pozemku. Objekt splňuje závazné 

pokyny zadané regulačním plánem. 

 

 

Architektonické a dispoziční řešení 

 

Objekt je navržen ve tvaru obdélníku s výklenkem směrem na východ. Budova je 

dvoupodlažní, nepodsklepená se sedlovou střechou. Vstup do objektu je orientován na jih.   

V 1.NP  se nachází zádveří, chodba, kuchyň, spíž, jídelna, obývací pokoj, WC, garáž a 
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technická místnost. 2.NP je podkrovní a nachází se v něm chodba, schodiště, 3 pokoje, WC a 

koupelna. Součástí 2.NP je balkon, který je přístupný z místnosti č. 203 a 204. Balkon je 

situovaný směrem na západ. 

Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava a oplocení. 

 

 

C)        Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha celkem:                                     166,14 m2 

Obestavěný prostor:                                               813,74 m3 

Podlahová plocha celkem:                                     144,17 m2 

 

 

D)        Technické a konstrukční řešení 

 

Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM), střecha sedlová z keramických 

tašek Bramac. Stropy jsou ze stropních vložek MIAKO, kladených na stropní nosníky POT 

stropního systému POROTHERM. Schodiště je dřevěné z masivu. Příčky jsou zděné 

z příčkovek POROTHERM. Součástí realizace je zahradní úprava a zpevněné plochy 

z betonové dlažby. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

 

D1)   Příprava území a zemní práce 

 

Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice z cca 60% pozemku o mocnosti 20 cm, 

která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Území s ponechanou ornicí bude chráněno dočasným oplocením. 

Výkopy rýh jsou svislé, nepažené do hloubky -1,270 m. Zemina bude z části 

deponována v blízkosti stavby. Zbytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem 

v Ostravici. 
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D2)   Základy a podkladní betony 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20. Základová spára se nachází v hloubce -1,270 m. Do základů budou vloženy 

zemnící pásky. 

Prostupy pro zdravotně-technické instalace jsou navrženy na jižní straně objektu. 

 

 

D3)   Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny konstrukčním systémem POROTHERM EKO+ 

o tloušťce 440 mm s prostupem tepla U=0,22 W/m2K dle [8]. Cihelné bloky jsou zděny na 

maltu POROTHERM TM. První tři vrstvy jsou tvořeny tvárnicemi ztraceného bednění od 

firmy TRITREG Třinec, s.r.o. s rozměry 500x300x220 mm. Tvárnice jsou zality prostým 

betonem C 16/20. Nosné příčky jsou provedeny z konstrukčního systému POROTHERM 

P+D o tloušťkách 240 a 300 mm na maltu M10. 

 

                                    
Obr. 1. POROTHERM 440  EKO+                                          Obr. 2. POROTHERM 300 P+D   

  

Obvodová stěna je navržena ve skladbě: 

- POROTHERM TO vnitřní omítka                                                                                10 mm 

- POROTHERM EKO +                                                                                                440 mm 

- TI systém Stomix THERM alfa II (viz příloha 2.)                                                      109 mm       
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Vnitřní nosná stěna je navržena ve skladbě: 

- POROTHERM TO                                                                                                       15 mm 

- POROTHERM P+D                                                                                                   300 mm 

- POROTHERM TO                                                                                                       15 mm     

 

Vnitřní nosná stěna je navržena ve skladbě: 

- POROTHERM TO                                                                                                       15 mm 

- POROTHERM P+D                                                                                                   240 mm 

- POROTHERM TO                                                                                                       15 mm      

 

D4)   Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce 1.NP je provedena z keramických stropních nosníků 

POROTHERM POT 250, 400, 425, 450. Stropní vložky MIAKO 19/62,5 POROTHERM o 

rozměrech 525/250/190 a se zmenšenou výškou 80 mm. Stropní vložky MIAKO 19/50 

POROTHERM o rozměrech 400/250/190 mm dle [8]. Stropy jsou zality železobetonovou 

zálivkou  C 20/25 o tloušťce 60 mm.  

Ztužující věnec je součástí stropů po obvodu stavby. Z exteriéru je izolován 

věncovkami POROTHERM VT 8/238 a TI XPS tloušťky 80 mm.     

 

                              
Obr. 3. Vložka MIAKO na nosníku POT                                 Obr. 4. Věncovky POROTHERM       
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D5)   Schodiště 

 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným pravotočivým 

schodištěm. Konstrukce schodiště je dřevěná o rozměrech 17x170x291. Výpočet schodiště 

viz. příloha 1. 

 

 

D6)   Střecha 

 

Střecha je sedlová se sklonem 37°. Střešní krytina je keramická taška Bramac 

položena suchým způsobem za použití kovových a plastových upevňovacích a těsnících 

střešních doplňků dle [9]. Provětrání střešní krytiny je řešeno u žlabu mřížkami Bramac. U 

hřebenu je provětrání zajištěno lištou a větracími taškami, rozmístěnými v každém poli 

v druhé řadě pod hřebenem. Rozměry tašky jsou 365x480 mm. Barva hnědá. 

 

Střešní plášť je navržen ve skladbě: 

- Střešní taška Bramac Max                                                                             38 mm 

- Pojistná hydroizolace Jutafol D 110 special                                               0,22 mm 

- TI Isover TDPT mezi krokvemi                                                                  200 mm 

- TI Isover TDPT v dřevěném roštu                                                                 50 mm 

- Parozábrana Jutafol N 110 special                                                              0,25 mm 

- Palubky                                                                                                          10 mm 

 

Střecha je opatřena hromosvodovou soustavou napojenou na uzemnění. Napojení ZTI 

pomocí větracích hlavic HT HR110. Střecha je odvodněna okapovou soustavou RAINLINE 

firmy LINDAB dle [11], (viz. výkresy S/13 a S/14). 

 

 

D7)   Komíny 

 

V objektu se nenachází komínové těleso. 
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D8)   Příčky 

 

Vnitřní příčky jsou provedeny z cihel POROTHERM 115 P+D a POROTHERM 80 

P+D na maltu M10. Příčky jsou omítnuty omítkou POROTHERM TO tloušťky 15 mm. 

                                
Obr. 5. POROTHERM 8 P+D                                           Obr. 6. POROTHERM 11,5 P+D    

 

 

D9)   Překlady 

 

 Otvory výplní jsou překryty orginálními překlady POROTHERM PTM 23,8 a 

POROTHERM PTM 11,5 dle [8]. Překlady v obvodovém zdivu jsou tepelně izolovány EPS 

tloušťky 90 mm. Uložení překladů a tepelné izolace je následující: z interiéru 3x PTM 23,8, 

1x EPS, 1x PTM 23,8. 

               
 

Obr. 7. POROTHERM  PTM  23,8                        Obr. 8. POROTHERM  PTM  11,5 (v pravo) 
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D10)   Podhledy a opláštění    

 

Podhledy tvoří v 1. NP omítnutý bílý strop omítkou POROTHERM TO dle [8]. V 2. 

NP tvoří podhledy dřevěné palubky v barvě dřeva. 

 

 

D11)   Podlahy 

 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulce místností příslušného podlaží. Na 

betonovou desku je uložen TI EPS P Perimetr tloušťky 200 mm. V místnostech s podlahovým 

vytápěním je na EPS uložena systémová deska VARIO o tloušťce 23 mm ve které je vložen 

otopný had podlahového vytápění RAUTHERM S 17x2 mm dle [12]. Roznášecí vrstvu tvoří 

Anhidrytový lítý potěr Mxit Plan 470 o tloušťce 52 mm. V místnostech bez podlahového 

vytápění je na EPS poveden Anhidrytový lítý potěr Mxit Plan 470 o tloušťce 35 mm. 

Před provedením podlah je nutné osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých 

profesí. 

 

Skladby podlah: 

 

Podlaha 1 (obytné místnosti 1.NP) 

- Keramická dlažba                                                                                          5 mm 

- Stavební tmel                                                                                                 3 mm 

- Anhydritový litý potěr Maxit plan 470                                                        52 mm 

- Systémová deska VARIO REHAU                                                             23 mm     

- Jutafol N 110 special                                                                                0,22 mm  

- Rigips EPS P Perimetr                                                                              200 mm     

 

Podlaha 2 (obytné místnosti 1.NP) 

- Dřevěná plovoucí podlaha                                                                            5 mm 

- Mirelon                                                                                                          2 mm 

- Anhydritový litý potěr Maxit plan 470                                                       52 mm 

- Systémová deska VARIO REHAU                                                             23 mm     

- Jutafol N 110 special                                                                                0,22 mm  



                                                                                                                                  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

-  21 - 
 

- Rigips EPS P Perimetr                                                                              200 mm    

 

Podlaha 3 (Obytné místnosti 2.NP) 

- Keramická dlažba                                                                                          5 mm 

- Stavební tmel                                                                                                 3 mm 

- Anhydritový litý potěr Maxit plan 470                                                        52 mm 

- Systémová deska VARIO REHAU                                                             23 mm     

 

Podlaha 4 (Obytné místnosti 2.NP) 

- Dřevěná plovoucí podlaha                                                                             5 mm 

- Mirelon                                                                                                          2 mm 

- Anhydritový litý potěr Maxit plan 470                                                        52 mm 

- Systémová deska VARIO REHAU                                                             23 mm     

 

Podlaha 5 (Garáž, Technické místnost 1.NP) 

- Anhydritový litý potěr Maxit plan 470                                                       35 mm 

- Jutafol N 110 special                                                                                0,22 mm 

- Rigips EPS P Perimetr                                                                              200 mm 

 

Podlaha 6 (Balkon 2.NP) 

- Keramická dlažba                                                                                        10 mm 

- Anhydritový litý potěr Maxit plan 470                                                       30 mm 

- Rigips EPS P Perimetr                                                                                50 mm 

 

 

D12)   Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

 

Izolace proti zemní vlhkosti: 2x vrstva nataveného živičného pásu IPA. Nataven na 

podklad s penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený terén minimálně 300 mm, 

spoje překládané minimálně 100 mm. 

Pojistná hydroizolace Jutafol D 110 special, parozábrana Jutafol N 110 special. 
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D13)   Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

 

Tepelná izolace: 

Podlahy 1.NP Rigips EPS P Perimetr tloušťky 200 mm. 

Strop pod balkonem Rigips EPS P Perimetr tloušťky 50 mm.  

Opláštění budovy TI systém Stomix THERM alfa II tloušťky 100 mm skladba (viz. 

příloha č.2). 

Ostění, nadpraží, parapety TI 20 – 40 mm. 

Překlady nad otvory zatepleny EPS 90 mm (viz. bod D9) 

 

 

D14)   Omítky 

 

Vnitřní omítky POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm. Omítka je přírodně bílá 

vápenocementová s jemným povrchem pro ruční i strojní zpracování. Omítka se nanáší 

v jedné vrstvě. 

Vnější omítky POROTHERM TO tloušťky 30 mm, POROTHEM UNIVERSAL 

tloušťky 5 mm. POROTHERM TO je minerální tepelně izolační perlitová omítka. Omítka se 

nanáší na cementový postřik a na 5 mm vrstvu omítky POROTHERM UNIVERSAL. 

 

 

D15)   Obklady 

 

Vnitřní obklady – navrženy v místech hygienických zařízení (poloha – viz výkresy 

typických podlaží). V hygienických místnostech obklad do výšky 1500 mm. Přesné určení 

barevného řešení obkladů bude určeno bytovým architektem. 

Vnější obklady – od upraveného terénu do výšky 300 mm nad ním je navržen sokl 

v imitaci kamene. 
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D16)   Výplně otvorů 

 

Okna jsou plastová REHAU Clima – Desing, v bílém odstínu. Jsou dvoukřídlová a 

jednokřídlová a podle způsobu otvírání jsou otvíraná a sklápěcí. Okna jsou vybaveny 

pětikomorovým systémem. Součinitel prostupu tepla je Uf=0,7 W/m2K. Zasklení je tepelně 

izolačním trojsklem dle [12]. Zasklívací jednotka Heat mirror double s Uw=0,4 W/m2K. 

Venkovní dveře jsou rovněž REHAU Brilliant – Desing, v bílém odstínu. Dveře jsou 

jednokřídlové se součinitelem prostupu tepla Uf=0,8 W/m2K. Dveře i okna firmy REHAU 

jsou certifikovány pro pasivní domy. 

Vnitřní dveře jsou z masivu, plné, osazeny do dřevěných obložkových zárubní. Okna i 

dveře viz. výkresy S/11 a S/12. 

 

 

D17)   Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

 

Zábradlí schodiště z masivu. Podrobnější informace budou určeny příslušným 

odborníkem. Výpisy truhlářských výrobků viz. výkresy S/11 a S/12. 

 

 

D18)   Klempířské výrobky 

 

Venkovní parapety budou provedeny ze žárově zinkované oceli firmy HELOTOP. 

Okapový systém Railine firmy LINDAB viz. výkresy S/13 a S/14. 

 

 

D19)   Malby a nátěry 

 

Vnitřní nátěry stěn a stropů budou provedeny nátěrem PRIMALEX. Odstín bude určen 

bytovým architektem. 

Vnější fasádní nátěr BetaDEKOR SF/SD v barvě bílé. 
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D20)   Větrání místností 

 

Větrání je navrženo přirozené skrz okna s přirozenou ventilací. 

 

 

D21)   Venkovní úpravy 

 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby, do štěrkopískového podloží, 

podkladní štěrk frakce 16 – 32 mm. Zpevněné plochy jsou lemovány zapuštěným betonovým 

obrubníkem. 

 

 

E)        Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů   

 

Tepelné izolace splňují požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Vnější obálka budovy 

splňuje požadavky novely normy [4] a měrnou energetickou spotřebu dle vyhlášky č. 

291/2001 Sb. (viz přílohy 2 a 3). 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je Uem=0,27 W/m2K. 

  

 

F)        Způsob založení objektu 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20. Základová spára se nachází v hloubce -1,270 m. Základy jsou provedeny 

z prostého betonu o mocnosti 300 mm. Do základových pásů budou vloženy zemnící pásky. 

 

 

G)       Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba nebude mít žádný vliv na životní prostředí ani na okolní stavby. Během 

výstavby budou použity stavební materiály a výrobky, které neovlivňují životní prostředí. 

Technologie nebudou ohrožovat životní prostředí. Vzniklé odpady budou ukládány do nádoby 
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a likvidovány v závislosti na druhu odpadu, např. recyklací. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Při 

realizaci stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle 

vyhlášky č. 380/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

 

H)       Dopravní řešení stavby 

 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno sjezdem na ulici Uliční v jižní části 

pozemku. Pěší vstup je současně se sjezdem. Příležitostné parkovací stání pro dva osobní 

automobily je navrženo před garáží. 

 

 

J)         Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

V dané lokalitě nevznikají žádné vnější škodlivé vlivy ohrožující stavbu. 

 

 

K)       Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV           

č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení bezpečnosti práce ve výškách a nad velkou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací 

a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 

uvedených předpisů.   
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3. TEORIE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 

 
3.1   Základní rozdělení 

 

Podlahové vytápění je druh sálavého vytápění, kdy jsou otopné plochy zabudované do 

stavební konstrukce. Teplovodní podlahové vytápění lze rozdělit podle druhu konstrukce do 

tří skupin:  

1. Soustava s trubkami v roznášecí vrstvě: Jedná se o systémy s mokrou 

technologii provádění. Soustava s trubkami je úplně nebo částečně zalita 

v roznášecí vrstvě. Roznášecí vrstva roznáší zatížení a vede teplo. Většina 

firem na trhu používá vlastní materiály a technologie pro roznášecí vrstvy. 

2. Soustava s trubkami ve vrstvě vyrovnávací: Vyrovnávací vrstva je oddělena 

od vrstvy roznášecí. 

3. Soustava s trubkami pod roznášecí vrstvou: Otopné trubky leží v tepelně 

izolační vrstvě pod vrstvou roznášecí. V praxi se jedná o suché systémy. 

Potrubí je vloženo do profilových hliníkových plechů nebo jiných materiálů, 

které zvětšují předávací plochu a vedou teplo. 

  
Obr. 9. Soustava s trubkami pod RV                                 Obr. 10. Soustava s trubkami v RV 

 

U všech tří skupin se pod potrubím nachází tepelná izolace, která má za úkol chránit 

potrubí před ochlazováním směrem od zeminy. Tepelná izolace by měla mít hodnotu 

tepelného odporu větší než 1,25 m2K/W dle [3]. 
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3.2   Výhody podlahového vytápění 

 

Velmi dobré rozložení teploty vzduchu v místnosti. Ze všech druhů a umístění 

otopných těles je právě podlahové vytápění nejideálnější z hlediska rovnoměrnosti rozložení 

teploty vzduchu v místnosti. Díky tomuto rovnoměrnějšímu rozložení teplot vzniká pocit 

dobré tepelné pohody. Nutno dodat, že právě příjemný pocit teplých nohou přispívá k tepelné 

pohodě. 

Nízká povrchová teplota. U jiných druhů otopných těles dochází na povrchu často ke 

spékání prachu. U podlahového vytápění k tomuto problému dojít nemůže. Podlahovému 

vytápění postačuje nižší teplota přiváděné vody hlavně z důvodu velké plochy.  

Bezprašný provoz. Teplý vzduch stoupá od podlahy jen velmi pomalu vzhůru. 

Nedochází proto k cirkulaci vzduchu v takové míře jako u radiátorového topení. Tento systém 

je výhodný pro alergiky a astmatiky. 

Estetická stránka. Radiátory a jiná konvenční otopná tělesa zabírají ve vytápěné 

místnosti část prostoru. Podlahové vytápění není vidět, nezabírá žádné místo a tím nenarušuje 

interiér. 

 

 

3.3   Nevýhody podlahového vytápění 

 

Vysoká pořizovací cena. Mnoho lidí se rozhodne pro konvenční otopná tělesa právě 

z důvodu nižší pořizovací ceny. Podlahové vytápění je mnohokrát dražší než vytápění 

radiátory. Je to způsobeno použitými materiály a technologiemi. 

Riziko poruchy a její složitá oprava. Pokud by došlo k protržení potrubí přímo 

v podlaze, bude oprava daleko složitější a nákladnější než u konvenčních soustav. 

 

 

3.4   Shrnutí 

 

I přes vysoké pořizovací náklady je podlahové vytápění správná volba. Myslím si, že 

klady převyšují zápory a podlahové vytápění je nejlepší způsob topení. Navíc v kombinaci 

s nízkopotenciálním zdrojem tepla vytváří perfektní otopný systém. 
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4. SOUSTAVA S TRUBKAMI V ROZNÁŠECÍ VRSTVĚ 
 
4.1   Materiál potrubí 

 

Jednotlivé teplovodní podlahové systémy se liší v požitém materiálu trubek a jejich 

struktuře i ve vlastní skladbě podlahové topné konstrukce. Mezi nejčastěji používané základní 

trubní materiály podlahového vytápění patří síťovaný polyetylen – PEX, polybuten a 

polypropylen typ 3. Topné trubky jsou většinou vrstvené. Mimo základní vrstvu tvoří jejich 

strukturu vrstva zabraňující pronikání kyslíku, vrstva zpevňující a ochranná. Dalším 

materiálem je měď. 

 

 

4.2   Způsoby upevňování a druhy kladení potrubí 

 

 Do systémových desek s výstupky pro uchycení potrubí, s integrovanou 

tepelnou izolací a izolací proti zemní vlhkosti. 

 Do systémových rolí s folií s vyznačením vzdálenosti roztečí pomocí úchytek 

z plastu. 

 Do montážních lišt kladených na folii. 

 Do nosných rohoží nad folií, ke kterým se připevní úchytkami z plastů nebo 

přivážou izolovaným drátem. 

 

 Topné okruhy lze klást do způsobu meandru nebo spirály. Meandrový způsob je 

technologicky jednodušší. Přívod topné vody je nejprve veden k ochlazované vnější straně a 

pak dovnitř vytápěného prostoru. Ochlazování je tak kompenzováno vyšší teplotou přívodní 

vody. Tohoto způsoby se používá při kladení v okrajových zónách.  

U spirálového způsobu kladení trubek se pravidelně střídá přívodní potrubí a zpátečka. 

Teplota nášlapné vrstvy je rovnoměrně stejná po celé místnosti. Spirálové kladení se zase 

využívá v pobytové zóně místnosti. 
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Obr. 11. Pokládka způsobem meandru (z leva) a způsobem spirály(z prava). 

 

 

4.3   Technické zásady při návrhu  

 

Z hygienického hlediska musí být při navrhování dodržena podmínka maximální 

povrchové teploty podlahy. Normová maximální hodnota pro okrajové zóny je 35 °C. Pro 

obytné prostory 29 °C. Dále se tyto hodnoty dají upřesnit: 

 26 – 27 °C   místnosti a pracovní prostory, kde osoby převážně stojí  

 28 – 29 °C   obytné místnosti, administrativa 

 30 °C           chodby, předsíně, galerie 

 33 °C           koupelny, kryté bazény 

 35 °C           okrajové zóny, oblasti s řídkou návštěvností 

 

Nejnižší tepelný odpor izolačních vrstev pod soustavou podlahového vytápění pro 

oblast s výpočtovou venkovní teplotou -12 a -15 °C je: 

 R≥0,75         je-li spodní místnost vytápěna  

 R≥1,25         je-li spodní místnost nevytápěná, podlaha leží na zemině 
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Od stěny odděluje topnou plochu okrajový dilatační pás. Plochy větší jak 40 m2 se 

rozdělují dilatační spárou. Maximální délka jedné strany topné plochy je 8 m. Dilatační spáry 

oddělují prvky v celém průřezu a umožňují rozpínání podlahy. 

 

Každá místnost nebo jednotlivá otopná plocha bývá vytápěna samostatným trubním 

okruhem. Maximální délka trubky jednoho okruhu je 120 m. Topné trubky se kladou 

v roztečích 50 nebo 75 mm dle použitého systému. V obytných místnostech většinou 

postačuje rozteč 200 m, v koupelnách pak 100 – 150 mm. U ochlazovaných stěn se klade 

trubka s menší roztečí a vytvářejí se okrajové zóny. Vzhledem k tomu, že v těchto místech 

osoby trvale nepobývají, je zde dovolena vyšší povrchová teplota podlahy.  

 

Výkon jednoho metru čtverečního otopného potrubí je závislý na rozteči, materiálu, 

profilu, teplotním spádu a teplotě vody. Výkon podlahového vytápění musí pokrýt očištěnou 

tepelnou ztrátu místnosti. Pokud tomu tak není, navrhuje se doplňkové otopné těleso. 

 

Rozdělovací stanice se umísťují většinou do středu dispozice a to do místností 

podřadnějšího charakteru jako například chodby, šatny, WC. U vícepodlažních budov je 

rozdělovač v každém podlaží s podlahovým vytápěním. Rozdělovače se vyrábí pro 2 až 12 

okruhů. Zabudovávají se do skříně k tomu určené. Skříň může být umístěna ve zdi. Dvířka 

skříně musí být z čelní plochy vždy přístupné.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Obr. 12. Sada rozdělovač/sběrač s průtokoměrem 

 

Potěry a krytí topného potrubí jsou většinou betonová mazanina, cementový potěr 

nebo anhydritové mazaniny.                           
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5. ČÁST TZB – VYTÁPĚNÍ 
 
5.1   Vstupní parametry 

 
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním činí 5,894 kW. Objekt se nachází 

v lokalitě Ostravice s vnější návrhovou teplotou vzduchu -15 °C (viz příloha č. 3.1). Budova 

je navržena pro 4 osoby a splňuje podmínky pro bydlení. 

Budova se nachází v nadmořské výšce 352 m.n.m, průměrná roční teplota venkovního 

vzduchu je 8,2 °C, průměrná vnitřní teplota je 17,2 °C. 

Protože budova není napojena na plyn, bude vytápěna pomocí nízkoteplotního zdroje 

tepla. Zdrojem tepelné energie bude částečně venkovní teplota a částečně elektrická energie. 

Toto řešení je velice úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Soustava vytápění bude také 

nízkoteplotní. 

 

 

5.2   Technická zpráva vytápění 

 

5.2.1   Úvod 

 

Projekt řeší vytápění rodinného domu v 1. NP a 2. NP. 

 

 

5.2.2   Vytápění objektu 

 

Jako zdroj vytápění objektu bylo zvoleno tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA 

EasyMaster EM17Z v provedení split od firmy EasyTherm dle [10].  

Tepelné čerpadlo je umístěno v místnosti 101. Odtud jsou rozvody řešeny pomocí 

rozdělovače RZ 1. 

Vytápění objektu je řešeno dvoutrubkovou soustavou s nuceným oběhem vody. 

V soustavě je napojeno otopné těleso a podlahové vytápění. Správné teploty otopné vody je 

zajištěno soustavou tří rozdělovačů. Systém pracuje při teplotním spádu 46/35 °C. 

Expanzní nádoba o objemu 8 litrů není součástí tepelného čerpadla a vyhovuje (viz 

příloha č. 4.2). 
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Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 dle [13] je součástí tepelného čerpadla a 

vyhovuje (viz příloha č. 4.3). 

Pojistný ventil IVAR.PV KD  1 ” x 3 ”  dle [14] vyhovuje (viz příloha č. 4.2). 

 

 

5.2.3   Tepelná bilance objektu 

 

Tepelná bilance celého objektu byla stanovena dle [6] pro oblastní výpočtovou teplotu 

-15°C (Frýdek – Místek) v programu ZTRÁTY 2009 [17]. Celková ztráta prostupem 

konstrukcemi a větráním činí 5,894 kW (viz příloha č. 3.1).  

Roční potřeba tepla je 19,89 kWh/m3rok. 

 

 

5.2.4   Potrubí, armatury, otopná tělesa, regulace, nátěry, tepelné izolace 

 

Potrubí: 

 

Rozvodné potrubí ke hlavnímu rozdělovači je z trubek RAUTITAN flex. Jedná se o 

trubku ze síťovaného polyetylenu (PE – Xa). Potrubí od hlavního rozdělovače RZ1 

k rozdělovačům RZ2, RZ3 a otopnému tělesu je z trubek RAUTHERM S. Jednotlivé dimenze 

(viz příloha č. 4.1). 

 

 

Armatury: 

 

 Kulové uzavírací kohouty pro topnou vodu. Pojistný ventil IVAR.PV KD  1 ” x 3 ”  

dle [14] (viz příloha č. 4.2).  

Otopné těleso – Uzavírací šroubení G 1  přímé, na trubku RAUTHERM S, kolenová 

připojovací garnitura 17/250, ventilová vložka HEIMIER DN15, termostatický ventil TRV 

15/6. 
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Otopná tělesa: 

 

Ocelové, panelové otopné tělesa VKU RADIK typ 22 – výrobce RADIK s.r.o. 

Systém podlahového vytápění a příslušenství REHAU s.r.o. dle [15]. Výpočet 

otopného tělesa viz. příloha č. 5. 

 

 

Regulace: 

 

Regulace průtokového množství vody do jednotlivých okruhů bude nastavena na 

rozdělovačích nastavením ventilů. Regulace výkonu tepelného čerpadla je ekvitermní.  

 

 

Nátěry: 

 

Otopná tělesa jsou opatřena nátěrem od výrobce (odstín bílá). 

 

 

Uložení potrubí: 

 

 Potrubí bude uloženo v podlaze a v drážkách ve zdi. Přívodní potrubí k jednotlivým 

místnostem bude tepelně izolováno izolací MIRELON tloušťky 5 mm. Prostupy potrubí skrz 

zdivo budou provedeny v plastové chráničce DN 30.  

 

 

Výpočty: 

 

Veškeré výpočty jsou součástí tohoto projektu a jsou v samostatných přílohách. 
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5.3   Zdroj tepla 

 

Jako zdroj tepla je použito tepelné čerpadlo VZDUCH – VODA EasyMaster EM17Z 

split od firmy EasyTherm dle [10]. Toto tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí.  

Vnější část - výparník tepelného čerpadla. Umisťuje se do vnějšího prostředí. 

Proudění vzduchu přes výparník je zajištěn osovým ventilátorem. Součástí výparníku je 

termostatický škrtící ventil.  

 Vnitřní část – obsahuje zbývající části tepelného čerpadla. Umisťuje se do vnitřního 

prostředí. Obsahuje kompresor a kondenzátor. 

Obě části tepelného čerpadla jsou propojena primárním okruhem. Primární okruh je 

potrubí nesoucí nizkopotenciální teplo do tepelného čerpadla. 

 

                     
Obr. 13. Vnitřní díl TČ                                Obr. 14. Vnější díl TČ – se dvěma ventilátory  

 

 

Tepelné čerpadlo EM17Z má proměnlivý tepelný výkon v závislosti na venkovní 

teplotě. Při teplotě -10°C má výkon 5,4 kW. S tímto výkonem nepokryje při nižších teplotách 

100% tepelné ztráty budovy. Proto je součástí tepelného čerpadla i elektrokotel s výkonem 4,5 

kW. Součástí tepelného čerpadla je oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA 2 (viz příloha č. 

4.3). 

 

Vnější část tepelného čerpadla vytváří hluk. Konkrétně je to ventilátor. S rostoucí 

vzdáleností od ventilátoru se hluk snižuje. V našem případě bude vnější část umístěna 1 m od 

obvodového zdiva a ve vzdálenosti asi 3 m od nejbližšího okna. Ve vzdálenosti 1 m činí 

hladina hluku 53 dB dle [10]. Obvodové zdivo je z cihel POROTHERM EKO+, jejichž 

neprůzvučnost Rw= 49 dB dle [8]. Ve vzdálenosti 3 m činí hladina hluku 45 dB. Okna 

REHAU mají neprůzvučnost 35 dB dle [12]. 
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5.4   Příslušenství zdroje tepla 

 

 

5.4.1   Pojistné zařízení 

 

Expanzní nádoba 

 

Součástí tepelného čerpadla není expanzní zařízení. Proto byla navržena expanzní 

nádoba o objemu 8 litrů. Expanzní nádoba N 8/3 je od firmy REFLEX. Tlaková expanzní 

nádoba vyhoví požadavkům systému (viz. příloha 4.2). 

 

 

Pojistný ventil  

 

Byl navržen pojistný ventil IVAR.PV KD 1 ” x 3 ” dle [14], ventil vyhoví 

požadavkům systému (viz příloha č. 4.2).  

 

 

 

                                             

 

  Obr. 15. Expanzní nádoba                                                    Obr. 16. Pojistný ventil  

 

 

5.4.2   Regulace 

 

Tepelné čerpadlo EM17Z je vybaveno systémem MaR s regulátorem Carel PCOxs 

s ekvitermním řízením, který řídí spouštění kompresoru, přepínání elekrtokotle a odtávání. 
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5.5   Topný okruh 

 

5.5.1   Podlahové topení 

 

Systém podlahového vytápění je od firmy REHAU včetně veškerého příslušenství. 

Otopné registry jsou instalovány v místnostech 101, 102, 103, 105, 106, 107, 201, 203, 204, 

205, 206 a 207. 

Pod otopné registry je umístěna systémová deska VARIO. 

Deska VARIO je základní součástí podlahového vytápění. 

VARIO je vyrobena z polystyrénové pěny. Vrchní strana desky 

obsahuje výstupky, které umožňují instalaci otopného potrubí ve 

vzdálenosti 5 cm a jeho násobků.  

Trubka RAUTHERM S 17x2.0 je vyrobena z vysokotlace 

zesíťovaného PE. Vnitřní průměr potrubí je 13 mm. 

V otopném systému jsou umístěny tří                         Obr. 17. Systémová deska VARIO          

rozdělovače REHAU HKV. V 1. NP je umístěn rozdělovač REHAU HKV se třemi okruhy a 

REHAU HKV se šesti okruhy. V2. NP je umístěn rozdělovač REHAU HKV se šesti okruhy. 

Rozdělovače jsou osazeny ve skříních pro rozdělovače, které jsou umístěny pod omítkou. 

Nastavení ventilů na rozdělovačích (viz. příloha č. 4.1).   

Návrh podlahového vytápění včetně hydraulického výpočtu a dimenze přívodního 

potrubí byl proveden v programu Microsoft EXEL dle [18] (viz. příloha č.4). Skladba 

systému podlahového vytápění viz. výkresy V/01, V/02 a V/03. 

 

 

5.5.2   Otopná tělesa    

 

V topném systému je navrženo otopné těleso firmy KORADO RADIK VKU typ 33. 

Otopné těleso je umístěno v místnosti 109. Těleso je umístěno pod okny na střed okna. 

Připojení otopného tělesa je spodní pravé uzavírací šroubením G 1  na trubku RAUTHERM 

S, kolenová připojovací garnitura 17/250. 

Otopné těleso je osazeno termostatickým TRV 15/6. 

Povrchová úprava otopného tělesa je řešena dvouvrstvým lakem s barevným odstínem 

bílá dle [15]. Návrh otopného tělesa dle [19], (viz. příloha č. 5). 
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6. ZÁVĚR 

 
Výsledkem této bakalářské práce je projekt rodinného domu, který splňuje dle 

prostupu tepla obálkou budovy energetickou třídu B – úsporná třída (viz. příloha č.3.3). 

Stavba je navržena v konstrukčním systému POROTHERM. Tvar budovy je jednoduchý 

s přehlednou dispozicí. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou.  

Projektová dokumentace je provedena v souladu s normami [3], [5]. 

Objekt je vytápěn alternativním zdrojem tepla a to tepelným čerpadlem vzduch – voda 

EasyMaster EM17Z, které přispívá k ekonomičtějšímu a ekologičtějšímu provozu budovy. 

Otopná soustava je snadno regulovatelná díky jednoduchému zapojení potrubí do 

rozdělovačů. Podlahové vytápění vytváří podmínky pro tepelnou pohodu. 

 

Zpracování této práce byla pro mne veliká zkušenost. Vyzkoušel jsem si sám 

navrhnout vytápění rodinného domu, dozvěděl jsem se spoustu nových věcí a přiučil jsem se 

novým dovednostem. Myslím si, že zpracování této práce bude mít velký přínos pro mou 

budoucí práci. 
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