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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 

H dispoziční tlak        [Pa] 

v (w) rychlost proudění       [m/s] 

R tlaková ztráta        [Pa/m] 

tp teplota přívodní vody       [°C] 

ts teplota vratné vody       [°C] 

Q výkon         [W] 

Mh hmotnostní průtok       [kg/h] 

l délka úseku        [m] 

d průměr potrubí       [mm] 

z  tlaková ztráta místními odpory     [Pa] 

ξ součinitel místních odporů      [-] 

Qm tepelná ztráta místnosti      [W] 

ti vnitřní teplota vzduchu      [°C] 

Qp potřebný výkon       [W] 

Qdop doplňkový výkon       [W] 

tu teplota pod podlahou       [°C] 

tm střední teplota topné vody      [°C] 

S  plocha topné zóny       [m2] 

L rozestup potrubí       [mm] 

tp povrchová teplota podlahy      [°C] 

qu měrný tepelný tok směrem dolů     [W/m2] 

q měrný tepelný tok směrem nahoru     [W/m2] 

Sc celková plocha okruhů      [m2] 

Qc celkový výkon podlahového vytápění    [W] 

∆t teplotní spád        [K] 

l-potr délka položeného potrubí v topném okruhu    [m] 

l-příp délka přípojky od rozdělovače po topný okruh   [m] 

l-celk celková délka potrubí       [m] 
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∆Pš tlaková ztráta škrcením ventilů     [Pa] 

∆Pdif zůstatkový dispoziční tlak      [Pa] 

Af vytápěná plocha       [m2] 

V  objem vzduchu       [m3] 

Fi,HL tepelné ztráty (tepelný výkon)     [kW] 

Fi,T tepelné ztráty prostupem      [kW] 

Fi,V tepelné ztráty větráním      [kW] 

Qt potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem   [kWh/a] 

Qv potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním   [kWh/a] 

Qs přibližný tepelný zisk ze slunečního záření    [kWh/a] 

Qi přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla   [kWh/a] 

Qh potřeba tepla na vytápění      [kWh/a] 

E1 měrná potřeba tepla       [kWh/m3,rok] 

U,em průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   [W/m2K] 

Uf součinitel prostupu tepla okenním rámem    [W/m2K] 

Ug součinitel prostupu tepla sklem     [W/m2K] 

Uw celkový součinitel prostupu tepla oknem     [W/m2K 

D tloušťka materiálu       [m] 

λ součinitel tepelné vodivosti      [W/mK] 

C měrná tepelná kapacita      [J/kgK] 

Ro objemová hmotnost       [kg/m3] 

Mi faktor difuzního odporu      [-] 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru    [m2K/W] 

Rse tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru    [m2K/W] 

Te návrhová venkovní teplota      [°C] 

Tai návrhová teplota vnitřního vzduchu     [°C] 

RHe návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu   [%] 

RHi návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu   [%] 

R tepelný odpor konstrukce      [m2K/W] 

U součinitel prostupu tepla konstrukce     [W/m2K] 

Tsi,p vnitřní povrchová teplota       [°C] 
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F,Rsip teplotní faktor        [-] 

Gd množství difundující vodní páry     [kg/m2s] 

Q1 teplo dodané ohřívačem do TV v čase t od počátku periody [kWh] 

Q2 teplo odebrané z ohřívače v TV v čase t od počátku periody [kWh] 

Q1p teplo dodané ohřívačem do TV během periody   [kWh] 

Q2p teplo odebrané z ohřívače v TV v době periody   [kWh] 

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

Q2z teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody  [kWh] 

∆Qmax největší možný rozdíl mezi Q1 a Q2     [kWh] 

Vz objem zásobníku teplé vody      [l] 

Φ1n jmenovitý tepelný výkon ohřevu     [kW] 

tpmax teplota teplonosné pracovní látky     [°C] 

hmax maximální dopravní výška teplonosné pracovní látky  [m] 

Pa2 konečný tlak        [kPa] 

Pp1 počáteční přetlak       [kPa] 

Pa1 počáteční tlak        [kPa] 

η součinitel využití       [-] 

∆v poměrné zvětšení objemu vody při ohřátí z 10°C na teplotu θm [dm3K/kgK] 

θm teplota otopné vody       [K] 

∆V zvětšení objemu vody       [l] 

Ve objem expanzní nádoby      [l] 
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ÚVOD 
 

 Bakalářská práce řeší návrh novostavby dvoupodlažního rodinného domu, určeného 

k trvalému bydlení jedné rodiny, včetně návrhu vytápění objektu.  

 

 Stěžejní část návrhu vytápění přestavuje výpočet tepelných ztát objektu a 

stanovení energetické bilance potřeby tepla. Od této části se dále odvíjí návrh teplovodního 

vytápěni a vlastní návrh otopných zařízení.  

 

Ohřev TV bude realizován plynovým kotlem. Bakalářská práce se zaobírá návrhem 

teplovodního podlahového vytápění doplněném o desková otopná tělesa. 

 

Bakalářská práce také řeší návrh přípravy teplé vody určené k mytí osob, koupání, 

umývání předmětů, vaření, úklidu. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

1. ÚČEL OBJEKTU 

 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu, který bude sloužit k trvalému bydlení jedné 

rodiny. V domě se nachází 4 obytné místností, kuchyň a provozní a hygienické zázemí. Dům 

je nepodsklepený, se dvěma podlažími, případně jedním podlažím se vstupním prostorem a 

garáží.  

 

 

2. ARCHITEKTONICKOURBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Z urbanistického hlediska je novostavba rodinného domu situována dle územního plánu 

obce v tzv. obytné zóně čisté, tedy v zóně určené výhradně k bydlení. Jedná se o lokalitu 

situovanou na severozápadním okraji obce v klidové poloze s vazbou na dopravní a 

technickou infrastrukturu obce na straně jedné, ale také s dobrým kontaktem s okolním 

přírodním prostředím na straně druhé. To vše vytváří vhodné předpoklady a podmínky pro 

klidné bydlení bez rušivých vlivů okolí. Velikost parcely a situování RD na ní také zaručuje, 

že novostavba nijak nebude rušit či obtěžovat sousední RD ať už stávající, či budoucí. Vlastní 

RD je dvoupodlažní, nepodsklepená stavba s garáží na obdélníkovém půdoryse. Je situována 

ve vzdálenosti 9,5m od místní komunikace a ve vzdálenosti 3,45m od jihovýchodní hranice 

pozemku. Objekt je v souladu s požadavky stavebníka koncipován jako moderní architektura. 

 

Rodinný dům je navržen jako jednobytový. Vstup do objektu je řešen ze severovýchodní 

a jihozápadní strany spojovací chodbou, na kterou navazuje z jedné strany garáž a z druhé 

strany obytná část. Tento prostor zároveň odděluju garáž a obytnou část. Přízemí obytné části 

je koncipováno jako typická obytná část, obsahující kromě, komunikačních a provozně 

sociálních prostor velkou obytnou místnost. Na něj se napojuje kuchyň a venkovní terasa. 
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2.NP rodinného domu obsahuje komunikační prostor, ložnici majitelů, 2 pokoje, koupelnu a 

samostatné WC. 

 

 

3. ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 
Plocha pozemku je 720 m2.  

Zastavěná plocha rodinného domu bude 121,2m2 

 

Dům je orientován podélnou osou hlavní obytné části ve směru severovýchod-jihozápad, 

se vstupem od severovýchodu, tedy od stávající přilehlé komunikace a z jihozápadu ze 

zahrady. Jednotlivé místnosti budou prosvětleny dostatečným počtem oken.  

 

 

4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 
Celý dům je navržen v tradičních technologiích při respektování požadavků technických 

norem, zejména ČSN 730540-2-„Tepelná ochrana budov, část 2:Požadavky“.  

 

Objekt bude zděný z konstrukčního systému POROTHERM, střecha bude plochá,  

jednoplášťová, nevětraná, stropy jsou tvořeny z nosníků Porotherm a vložek Miako. Schodiště 

je železobetonové monolitické s dřevěným obkladem stupňů. Příčky jsou zděné (systém 

Porotherm) a sádrokartonové. 
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5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

 
Obvodové zdivo z tepelně izolačních tvárnic Porotherm 44 P+D (U=0,30 W/m2.K) a 

tvárnic Porotherm 30 CB (U=0,5 W/m2.K) zateplené minerální vlnou Rockwool Fasrock tl. 

100 mm splňuje současné požadavky na tepelně technické vlastnosti materiálu. Hliníková 

okna zasklená izolačním trojsklem mají součinitel prostupu tepla nanejvýš U=1,5 W/m2.K 

(viz. příloha „Protokol hodnot U“). Střecha bude zateplena min. vlnou tl. 160mm, do podlah 

budou vloženy polystyrenové desky. Tyto materiály zajistí dostatečnou tepelnou izolaci 

objektu.  

 

 

6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO 

PRŮZKUMU 

 
Základová půda je tvořena písčitojílovými zeminami, které mají tuhou konzistenci. 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Výskyt radonu nebyl na základě měření na pozemku 

zjištěn. Základové pasy pod nosné zdivo budou provedeny z prostého betonu C20/25. 

Výšková úroveň základové spáry pod obvodovým a vnitřním nosným zdivem bude jednotná. 

 

 

7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

 
Z objektu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Jedná se o dům sloužící 

výhradně k bydlení jeho obyvatel. Součástí stavby není žádná provozovna nebo prostory k 

pronájmu. Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné veřejné kanalizace. Dům 
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bude vytápěn teplovodním ústředním topením, jehož zdrojem bude plynový kondenzační 

kotel. 

 

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je majitel stavby, který ji může 

smluvně přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve 

smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. 

Odpady vzniklé provozem objektu budou tříděny a odvoz bude zajištěn společností na 

základě smluvního vztahu mezi majitelem a organizací zajišťující odvoz odpadů. 

 

Objekt ani jeho užívání nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

 

 

8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
Přístup do domu bude řešen vydlážděným chodníkem navazujícím na stávající místí 

komunikaci, která se nachází na severovýchodní hranici stavebního pozemku RD. Na místní 

komunikaci  navazuje i zpevněná plocha vedoucí ke garáži. Pro příjezd automobilem do těsné 

blízkosti domu jsou v oplocení vedle branky pro pěší osazená vrata a v parkové úpravě před   

domem je vydlážděna příjezdová, resp. odstavná komunikace.   

 

 

9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 
Proti pronikání zemní vlhkosti do stavebních konstrukcí bude objekt chráněn 

hydroizolační PVC fólií, která bude vložena do podlah. Konstrukce střechy bude proti 

povětrnostním vlivům chráněna hydroizolačními pásy Sarnafil G 410-12. Při provádění těchto 

hydroizolací je nutno dodržet konstrukční a technologické předpisy a postupy předepsané 

výrobcem izolace. 
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10. NAPOJENÍ OBJEKTU NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 
Objekt bude na stávající inženýrské sítě, umístěné ve veřejné komunikace, napojen nově 

zřízenými přípojkami.  

Dešťové a splaškové vody budou svedeny do stávající revizní šachty umístěné na veřejné 

jednotné kanalizaci. 

Na vodovodní přípojce bude zřízena nová vodoměrná šachta, která bude umístěna 

v zeleném pásu před oplocením pozemku tak, aby byla veřejně přístupná pro potřeby 

pracovníka vodárenské společnosti odečítat spotřebu vody.  

 

Objekt bude připojen na nízkotlaký plynovod, HUP a plynoměr bude umístěn ve zděném 

pilíři umístěném v oplocení pozemku. 

 

Přípojka elektra o napětí 230/400V bude přivedena k nově zřízenému elektroměru 

umístěném ve zděném pilíři v oplocení pozemku. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

architektonicko-stavební řešení 

 
 

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 
Název: RODINNÝ DŮM 

Projektant: KATEŘINA HOLLEROVÁ 

Zastavěná plocha: 121,2m2 

Obestavěný prostor: 696m3 

Podlahová plocha celkem: 155,065m3  

 

 

2. ÚČEL OBJEKTU 

 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu, který bude sloužit k trvalému bydlení jedné 

rodiny. V domě se nachází 4 obytné místností, kuchyň a provozní a hygienické zázemí. Dům 

je nepodsklepený, se dvěma podlažími, případně jedním podlažím se vstupním prostorem a 

garáží.  

 

 

3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

3.1 Příprava území a zemní práce 

 

Před zahájením zemních prací bude z pozemku v rozsahu cca 60% sejmuta ornice 

mocnosti 0,3 m a následně bude odkopána zemina až na kótu -0,200 m, která bude přesunuta 

na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následujícím terénním úpravám pozemku. 

Území s ponechanou ornicí a stávajících stromů, které budou zachovány, bude chráněno 
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dočasným oplocením. Hlavní výkopová jáma bude svahovaná s max. spádem 1:1, výkopy rýh 

budou svislé nepažené do hloubky 1m od upraveného terénu. Zemina bude umístěna 

v blízkosti stavby k využití zásypů a následujícím terénním úpravám pozemku. Na hutněné 

zásypy podél základů u obvodového zdiva bude dovezen netříděný štěrkopísek. Z důvodu 

namrzání písčitojílovitých zemin nelze výkopy v zimním období nechat otevřené. 

 

 

3.2 Základy a podkladní betony 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu jsou 

podmínky pro zakládání nenáročné a jednoduché. Výskyt podzemní vody nebyl zjištěn. 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25. Do základů 

budou vloženy zemnicí pásky. Podkladní betony z betonu C20/25, tloušťky 200mm jsou 

navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 150mm. V místě uložení schodiště bude 

podkladní beton prohlouben o 400mm v šířce 450mm.  

 

 

3.3 Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové stěny obytné části budou zděné z cihelných tvárnic Porotherm 44 P+D na 

tepelně izolační maltu Porotherm TM, obvodová stěna vstupní části a garáže bude zděná 

z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Součástí 

systému jsou také doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové. Vnitřní nosné stěny budou 

vyzděny z cihel Porotherm 240 P+D na maltu Porotherm. Nadokenní a naddveřní překlady 

budou tvořeny překlady Porotherm 23,8. 

 

 Při zdění je nutné dodržovat podmínky zdění (viz. Wienerberger – podklad pro 

navrhování – 11. Vydání). 
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3.4 Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP budou tvořeny keramobetonovými nosníky Porotherm 

POT 160x230 a vložek MIAKO 23/62,5 a 23/50. V místě ztužujících věnců a nosných trámců 

jsou navrženy doplňkové vložky MIAKO 8/62,5, případně 8/50. Tloušťka stropních 

konstrukcí bude 270mm, bude zalitá betonem třídy C25/30. Železobetonový monolitický 

věnec bude výšky 270mm, po obvodě bude opatřen věncovkou Porotherm 23,8 s vloženou 

tepelně izolační deskou z PPS tl. 160mm u zdiva tl. 440mm a tl. 80mm u zdiva tl. 300mm. 

 

Při montáži stropů je nutné dodržovat podmínky pro montáž stropů (viz. Wienerberger – 

podklad pro navrhování – 11. Vydání). 

 

 

3.5 Schodiště 

 

Vertikální komunikace v objektu bude  řešena přímočarým jednoramenným schodištěm. 

Nosnou konstrukci schodiště tvoří železobetonová monolitická deska tl. 150mm, která bude 

v úrovni stropu kotvena do stropní konstrukce upravené pro uložení železobetonového 

schodiště. Stupně budou nebetonovány z betonu C20/25 s dřevěným obkladem. Zábradlí bude 

ocelové tyčové s prosklením a dřevěným madlem. Specifikace zábradlí je uvedena na výpise 

zábradelních prvků na konci této technické zprávy. 

 

 

3.6 Střecha 

 

Střecha nad jednopodlažní i dvoupodlažní částí bude řešena jako plochá, jednoplášťová, 

nevětraná s odvodněním do vnitřní vytápěné vpusti. Sklon střechy bude 1,75 až 6,99%. Po 

obvodu střechy bude vyzděna atika, která bude obložena titanzinkovým plechem pod sklonem 

5,24%.  
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Nosnou konstrukci střechy tvoří strop nad 2. NP, případně nad vstupním prostorem a 

garáží, na ni bude uložen spádová vrstva z perlitobetonu v tl. 50 až 200mm, která bude 

opatřena penetračním nátěrem, na který bude uložena parotěsná PE fólie, která bude vytažena 

až na horní hranu atikového zdiva. Na parotěsnou fólii budou položeny desky z minerální 

vlny Rockwool Monrock MAX, kterými bude také zateplená atika po vnitřním obvodě. Po 

obvodě atiky budou také vytvořeny spádové klíny z minerální vlny Rockwool pod sklonem 

45°. Na tepelnou izolaci bude uložena podkladní fólie a následně izolace proti vodě a 

povětrnostním vlivům Sarnafil G 410-12, který bude vytažen pod oplechování atiky. Dilatace 

mezi spádovou vrstvou z perlitobetonu a atikou bude provedena z minerální vlny Rockwool 

v tl. 20mm. 

 

U návaznosti střechy nižší části objektu a obvodového zdiva vyšší části objektu bude 

obvodové zdivo vyššího objektu opatřeno okenicovým titanzinkovým plechem, pod který 

bude vyvedeno zateplení stěny v tl. 100mm, a hydroizolační fólie Sarnafil G 410-12. 

 

 

3.7 Komíny 

 

Komín od plynového kotle bude proveden z kompletního systému Schiedel Absolut o 

rozměru 360/360mm a vnitřním průduchem Ø 140mm. 

 

Dimenzování komínu je uvedeno v příloze č. 2 projektové dokumentace. 

 

 

3.8 Příčky 

 

V objektu jsou navrženy příčky z cihelných tvárni Porotherm 11,5 AKU na maltu 

Porotherm. Dělící stěna mezi kuchyní a obývací místností bude ze sádrokartonu Rigips tl. 

75mm. V místnostech hygienického zařízení jsou navrženy pro zavěšení sanitárních předmětů 

a pro krytí zdravotně technických instalačních rozvodů sádrokartonové předsazené stěny tl. 

150mm na roštu z ocelových profilů. 
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3.9 Překlady 

 

Okenní a dveřní otvory budou opatřeny keramickými překlady Porotherm 23,5. Bližší 

specifikace překladů je uvedena na výkrese č. 002 – Půdorys 1.NP a č. 003 – Půdorys 2.NP. 

 

 

3.10 Podlahy 

 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora.  

 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností uvedené 

v půdorysech 1. a 2. podlaží, skladby podlah jsou vedeny na výkrese č. 006. 

 

U všech podlah v celé tloušťce podlahy bude po obvodu stěn izolační pásek Regupol tl. 

15mm. Před provedením podlah bodu osazeny všechny navržené instalace dle projektu 

jednotlivých profesí.  

 

 

3.11 Hydroizolace, parozábrany 

 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: 

PVC hydroizolační pás bude nalepen bodově na podklad, který je opatřen penetračním 

nátěrem. Izolace bude vytažena nad terén minimálně 300mm.  

 

b) Hydroizolace podlah: 

V 1. NP je hydroizolace podlahy tvořena izolací proti zemní vlhkosti. Jako separační 

vrstva mezi vyrovnávací betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací bude položena 

parotěsná PE fólie. 
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c) Střecha: 

Hydroizolace střechy bude tvořena hydroizolačním pásem Sarnafil G 410-12, který bude 

vytažen pod oplechování atiky. Parotěsná zábrana bude provedena z PVC fólie s penetračním 

nátěrem.  

 

 

3.12 Tepelná , zvuková a kročejová izolace 

 

V podlahách v 1. NP je navržena izolace z tvrzeného pěnového polystyrénu PSB-S tl. 

80mm. Podlahy v 1. NP budou tvořeny tvrzeným pěnovým polystyrénem PSB-S tl. 60mm. Po 

obvodu podél stěn bude podlaha opatřena izolačním páskem v tl. 20mm po celé výšce 

podlahy. 

 

Obvodové stěny budou zatepleny minerální vlnou Rockwool Fasrock v tl. 100mm, u 

terénu bude obvodové zdivo zatepleno extrudovaným polystyrénem tl. 80mm min. 300mm 

nad terén.  

 

Základy pod obvodovým zdivem budou zatepleny extrudovaným polystyrénem tl. 50mm, 

a to včetně základové desky v délce 1m od vnitřní hrany základového pasu. 

 

 

3.13 Omítky 

 

a) Vnitřní: 

Zdivo a strop Porotherm budou opatřeny omítkou Porotherm Universal. Sádrokartonové 

povrchy budou přetmeleny a přebroušeny. 

 

b) Vnější: 

Minerální vlna bude opatřena omítkou tenkovrstvou omítkou Terranova Weber.pas v tl. 

10mm – barva bílá. Omítka bude nanášena na výztužnou vrstvu se sklotextilní mřížkou. U 

terénu, min. 300mm nad terén bude extrudovaný polystyrén opatřen nátěrem Terranova 
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Weber.pas marmolit tl. 10mm – barva antracitově šedá. Tento nátěr bude nanášen na 

výztužnou vrstvu se sklotextilní mřížkou. 

 

 

3.14 Výplně otvorů v obvodové stěně 

 

Okna a dveře v obvodových konstrukcích jsou navrženy jako rámové hliníkové 

konstrukce z profilů Schüco AWS 75.HI S s přerušeným tepelným mostem, s hotovou 

povrchovou úpravou. Bližší specifikace těchto výrobků je uvedena ve výpise výplní otvoru, 

který je  přiložen v závěru této technické zprávy. 

 

Garážová vrata jsou navržena jako sekční, výklopná pod strop, tvořená tepelně izolačním 

panelem Kingspan tl. 40mm  s hotovou povrchovou úpravou. 

 

Rámy vnějších výplní otvorů budou z exteriéru zatepleny zateplovacím systémem, a to 

tak, že viditelnost rámů bude 40mm. Z interiéru bude přes rám přetažena vnitřní omítka, 

viditelnost rámů z interiéru bude 35mm. 

 

 

3.15 Vnitřní dveře 

 

Interiérové dveře jsou navrženy jako plné, polodrážkové, osazené do obložkových 

zárubní. Dveřní křídlo a zárubeň budou dřevěné, dýhované, v dekoru dubového dřeva. Dveře 

do místnosti 1.3 – Obývací pokoj jsou navrženy jako dvoukřídlé, posuvné před stěnou, 

zárubeň bude obložková. Dveře do místnosti 1.7 – garáž budou rámové, hliníkové, s profilů 

Schüco AWS 75.HI S s přerušeným tepelným mostem, s hotovou povrchovou úpravou. Bližší 

specifikace těchto výrobků je uvedena ve výpise výplní otvoru, který je  přiložen v závěru této 

technické zprávy. 
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3.16 Obklady parapetů 

 

Vnější okenní parapety budou provedeny jako hliníkové z parapetní profilů firmy 

Gutman s hotovou povrchovou úpravou. 

 

Vnitřní parapety budou dřevěné, dýhované, v dekoru dubového dřeva. 

 

 

3.17 Větrání místností 

 

Větrání je navrženo přirozené – bude zabezpečeno okny, které mají nastavitelnou 

ventilační štěrbinu. 

 

 

3.18 Venkovní úpravy 

 

Povrch venkovních zpevněných ploch bude z betonové (zámkové) dlažby. Dlažba 

pojížděných ploch bude tl. 60 mm, pochozí dlažba bude tl. 40 mm. Dlažba venkovní terasy a 

přístupové a příjezdové cesty k objektu bude vyspádována od objektu.  

 

Terén kolem objektu bude do vzdálenosti 1 m od objektu srovnán na jednotnou úroveň -

0,020 m pod podlahou 1.NP. Kolem objektu, bude vytvořen okapový chodníček z betonových 

dlaždic 500/500/40 mm kladených do pískového lože. Okapový chodníček bude proveden ve 

spádu 5% směrem od objektu.  

 

Po dokončení stavebních prací a odstranění zařízení stavby, budou na pozemku 

provedeny zahradnické úpravy.  

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

  

RODINNÝ DŮM OSTRAVA 2010 KATEŘINA HOLLEROVÁ                          
 
 

21 
 

4. BEZPEČNOST PRÁCE 
 

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků 

k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky  č.324/1990 

Sb.,  vyhlášky č.207/1991 Sb.,  a vyhl č.352/2000 Sb., včetně navazujících vyhlášek a 

nařízení. 

 

 

5. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

 Stavba bude zahájena po vydání ohlášení stavby a nabytí jeho právní moci. Vytýčení 

stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle schválené 

dokumentace a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

 Vlastní stavební práce budou prováděny dle nařízení vlády č. 591 ze dne 12. 12. 2006, 

v návaznosti na související normy, zejména: 

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3420 - Natěračské práce stavební 

ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 

ČSN 73 3630 - Zámečnické práce stavební 

ČSN 73 4505 - Podlahy 
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6. VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 
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7. VÝPIS ZÁBRADELNÍCH PRVKŮ 
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8. NÁVRH A VÝPOČET ROZMĚRŮ SCHODIŠTĚ 

  
Konstrukční výška: 

KV = 3000mm 

 

Navržená výška stupně: 

hnavr. = 180mm 

 

Počet stup ň ů v rameni: 

n = KV/hnavr = 3000/180 = 17 stupňů 

 

Skutečná výška stupně: 

hsk = KV/n = 3000/17 = 176,5mm 

 

Šířka stupně: 

b = 630 – 2*hsk = 630 – 2*176,5 = 277mm 

Navržená šířka stupně………….b = 280mm 

 

Sklon schodišťového ramene: 

tgα = h/b = tgα = 176,5/280 → α = 32,2° 

 

Délka schodišťového ramene: 

L = (n-1)*b = (17-1)*280 = 4480mm 

 

Šířka schodišťového ramene: 

B = 1200mm 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ústřední vytápění 

 
 

1. TEPELNÁ BILANCE 

 
Je stanovena na základě stavební části projektu. Při výpočtu topného příkonu byla 

respektována ČSN EN 12831: 2005 – Výpočet tepelných ztrát budov a soubor norem ČSN 73 

0540: 2007 -1 až 4 – Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. 

 

Objekt bude postaven ve lokalitě s výpočtovou venkovní teplotou -15°C. Z hlediska 

intenzity větru jde o krajinu normální, poloha budovy je nechráněná, provoz topení je 

předpokládán nepřerušovaný. Výpočtové vnitřní teploty jsou stanoveny dle ČSN EN 12831: 

2005. K výpočtu tepelných ztrát objektu byl použit výpočtový program Ztráty, výsledky jsou 

uvedeny v přílohách. 

 

Tepelná ztráta domu s garáží činí 5,459 kW.  

 

 

2. ZDROJ TEPLA 

 
Novým zdrojem tepla pro novostavbu rodinného domu je nástěnný plynový kondenzační 

kotel GEMINOX THRi 2-17C SET – 120. Kotel slouží pro ohřev topného systému a ohřev 

vnějšího zásobníku TV o objemu 120 l s modulací výkonu 15 až 100%. Kotel má jmenovitý 

tepelný výkon v rozsahu 2,5-17,4 kW a spotřebu zemního plynu 0,26 – 1,79 m3/hod. 
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2.1 Všeobecný popis kotle 

 

Kotel je s nuceným přívodem vzduchu a odtahem spalin a proto se řadí mezi uzavřené 

spotřebiče a lze ho instalovat ve všech místnostech bez zřetele na jejich velikost a větrání. 

Proudění přívodu vzduchu a odvodu spalin zabezpečuje vestavěný ventilátor.  

 

Odvod spalin od kotle je zabezpečen koaxiálním potrubím, které je vyvedeno do vložky 

v komínovém tělese, přívod vzduchu je zabezpečen komínovým tělesem (uzavřený spotřebič).  

 

Kotel je vybaven nerezovým výměníkem s modulovaným hořákem, který umožňuje 

udržovat požadovanou teplotu v topném systému takovým výkonem, který je nezbytně nutný. 

Řízení hořáku je zabezpečeno mikroprocesorovou řídící automatikou, jež zajišťuje optimální 

reakci kotle na požadavek natápění, registruje případné poruchy a vypíná kotel. Vestavěný 

displej slouží k indikaci provozního stavu.  

 

V kotli je instalováno oběhové čerpadlo Grundfos Uper 15 - 50.  

 

Obr. 1: Hydraulické charakteristiky čerpadla 
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Vývody pro připojení natápěcí a vratné větvě jsou umístěny na spodní části kotle.   

 

Kotel je vybaven pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 250 kPa a vestavěnou 

expanzní nádobou o objemu 8 litrů.  

 

Způsob odběru ionizačního proudu je vztažen k nulovému vodiči. Nesmí být proto 

zaměněn nulový vodič s fázovým v zásuvce pro připojení kotle. Zapojení zásuvky musí 

odpovídat ČSN 33 2180: 1979. Pokud tato zásada nebude dodržena, bude kotel nefunkční. 

 

 

2.2 Základní pokyny pro montáž kotle 

 

Montáž kotlů smí provádět kvalifikovaná odborná firma, přičemž je nutné dbát na 

všechny rady a upozornění v montážním návodu kotle. Montáž musí být provedena v souladu 

s platnými normami a předpisy viz. ČSN EN 1775: 1999, ČSN 33 20 00 – 7 – 701: 2006, 

ČSN 06 1008: 1998, TPG 70401: 2008, TPG 90502: 1999 a souvisejícími normami a 

předpisy. 

 

Místnost v níž je kotel umístěn, musí být dle ČSN 33 2000-3: 1995 prostředí obyčejné 

základní chráněné před mrazem s okolní teplotou v rozsahu +5 do +35 °C, s relativní vlhkostí 

do 80%. K obrysu kotle se nesmí přibližovat předměty ve smyslu ČSN 06 1008: 1997 na 

menší vzdálenost jak 100 mm z materiálů nesnadno až středně hořlavých, a 200 mm z lehce 

hořlavých hmot. 

 

 

2.3 Připojení kotle na teplovodní systém 

 

Před připojením kotle na teplovodní systém je nutné tento důkladně propláchnout pro 

odstranění případných drobných nečistot a kalů, které by se mohly následně usadit ve 

spalinovém výměníku a znehodnotit jeho funkci. Na zpátečce do kotle je instalován 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

  

RODINNÝ DŮM OSTRAVA 2010 KATEŘINA HOLLEROVÁ                          
 
 

29 
 

kombinovaný kulový kohout s filtrem, který je nutno pravidelně kontrolovat, min. 2x ročně a 

dle potřeby čistit. 

 

 

2.4 Odvod kondenzátu 

 

Kotel je vybaven sifonem, který je nutné před spuštěním kotle zavodnit cca 100 ml vody. 

Odvodní potrubí musí být vedeno se spádem min 5° od kotle do kanalizace a nesmí být 

jakkoli blokováno.  

 

 

2.5 Připojení kotle na plyn 

 

V daném případě je kotel připojen na plynovodní potrubí se zemním plynem o 

jmenovitém tlaku 2 kPa. Na vstupu plynu do kotle musí být v rámci plynoinstalace osazen 

kulový kohout s atestem pro plyn. 

 

 

2.6 Připojení na elektrickou síť 

 

Kotel je vybaven třížilovým pohyblivým přívodem s vidlicí, která se napojuje do síťové 

zásuvky instalované poblíž kotle tak, aby síťová vidlice byla po instalaci kotle přístupná. 

Zásuvka musí vyhovovat ochraně nulováním, nebo zemněním a její připojení musí být dle 

ČSN 22 2180: 1980 a ČSN 22 2000-4-46: 2002. Síťové napětí musí být 230 V ± 10%. 

 

Instalaci zásuvky, připojení prostorového termostatu, popř. čidla venkovní teploty pro 

ekvitermní regulaci a servis elektrické části kotle může provádět osoba s odbornou 

elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978. 
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2.7 Přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin  

 

Odtah spalin z kotle a přívod vzduchu ke kotli je zabezpečen koaxiálním potrubím 

vyvedeným do komína. Pro odtah spalin a přívod vzduchu ke kotli je navržen komínový 

systém SCHIEDEL ABSOLUT pro uzavřené spotřebiče typu C. Maximální dovolená tlaková 

ztráta systému odtahu spalin je 100 Pa. 

Parametry odtahu spalin a přívodu vzduchu pro uzavřený spotřebič GEMINOX THRi C 2-17:  

DN kouřovodu……………….80/125 

DN komínu………………......80 

Průměr komínu………...........140mm 

Účinná výška komínu………..5,86m (max. 27m) 

 

Obr. 2: Schéma odkouření a přívodu vzduchu do a z komínového tělesa:  

 

 
 

 

2.8 Plnění otopného systému 

 

Plnící tlak musí být při studeném systému min 100 kPa. Plnění musí probíhat pomalu, 

aby mohly unikat vzduchové bubliny příslušnými odvzdušňovacími ventily. Voda pro 
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naplnění musí být dle ČSN 07 7401: 1992 čirá, bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a 

chemicky agresivních příměsí.  

 

 

2.9 Regulace teploty topné vody 

 

Kotel je vybaven multifunkční řídící jednotkou SIEMENS LMU64, ve které je 

integrováno řízení spalovacího procesu, řízení výkonu, ekvitermní regulace topného okruhu a 

příprava TV. 

 

Pro kvalitní regulaci kotle je navržen inteligentní programovatelný prostorový regulátor 

SIEMENS QAA73.110, který pomocí komunikačního rozhraní OpenTherm průběžně 

komunikuje s mikroprocesorem v kotli. Dochází tak k přenosu informací nejen o požadované 

teplotě topného systému v závislosti  na prostorové a venkovní teplotě, ale i k zobrazování 

provozních informací o kotli.    

 

 

2.10  Regulace ohřevu teplé vody 

 

Ohřev zásobníku TV má přednost před topením. Ohřev začíná sepnutím termostatu 

zásobníku. Po té regulace kotle přepne trojcestný ventil a zvýší výkon pro ohřev vody na 

teplotu 65°C. Jednou za týden kotel přehřeje zásobník TV na teplotu 80°C v důsledku 

předcházení možného výskytu bakterie Legionelly. Po ohřátí na požadovanou teplotu rozepne 

termostat zásobníku a kotel automaticky přejde do režimu vytápění s ekvitermní teplotou 

topné vody. 
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2.11  Uvedení do provozu 

 

Kotel může uvést do provozu pouze servisní technik s oprávněním od výrobce. Ten je 

také povinen provést prokazatelné seznámení uživatele s kotlem, jeho jednotlivými částmi, 

bezpečnostními přístroji a způsobem ovládání  a vyplnit záruční list. 

 

Uživatel je povinen dbát na správné používání kotle v souladu s návodem, což je 

podmínkou pro přiznání záruky. 

 

 

3.  ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ÚT 
 

3.1 Pojistné zařízení 

 

Kotel je z výroby vybaven potřebným pojistným ventilem na straně ÚT s otevíracím 

přetlakem 250 kPa (2,5 bar). 

 

 

3.2 Expanzní zařízení 

 

Výpočet expanzního zařízení dle ČSN 06 0830: 2006: 

Množství vody v soustavě………………..90 l 

Teplota teplonosné pracovní látky……….tpmax = 45°C 

Maximální  výška………………………...hmax = 2,8m 

Konečný tlak……………………………...Pa2 = 350kPa 

 

Počáteční přetlak: 
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Počáteční tlak: 

 

Součinitel využití:  

 

Zvětšení objemu vody: 

 

 

Objem expanzní nádoby: 

 

Kotel je z výroby opatřen tlakovou expanzní nádobou o objemu 8 l, která  v daném 

případě stačí pro zabezpečení expanze. 

 

 

4. ÚRAVA VODY PRO ÚT 

 
Topná soustava bude napuštěna běžnou pitnou vodou z vodovodního řadu. Tvrdost vody 

by neměla být větší než 3,5 mval/l. Je zakázáno upravovat vodu v topném systému 

chemickými činidly, které nejsou pro tyto účely schváleny výrobcem.  

 

 

 

 

kPaPP Pa 45,12710045,2410011 =+=+=

636,0
350

45,127350

2

12
=

−
=

−
=

a

aa

P
PPη

Kttt p 3510450max =−=−=∆

lVvV 9,09001,0 =⋅=⋅∆=∆

ll
V

Ve 284,1
636,0
9,0

3,13,1 ≅=⋅=∆⋅=
η



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE    
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

  

RODINNÝ DŮM OSTRAVA 2010 KATEŘINA HOLLEROVÁ                          
 
 

34 
 

5. ROZVODNÉ POTRUBÍ 

 

Rozvody ÚT jsou instalovány dle výkresové dokumentace. Hlavní topný rozvod od kotle 

k rozdělovačům je proveden z měděných trubek IMI YORKSHIRE s chemickým složením 

dle ČSN EN 1057: 2006 a ČSN ISO 426/2: 1994. Spojování potrubí je prováděno pájenými 

fitinky. Při montáži je nutno důsledně dodržovat technologický postup stanovený výrobcem. 

 

Z rozdělovačů jsou jednotlivá otopná tělesa napojena plastovým potrubím RAUTHERM 

S, které je vedeno podlahou v ochranné trubce. 

 

Jako uzavírací armatury jsou na potrubí použity kulové kohouty Ramulti. Pro zajištění 

bezporuchového provozu otopné soustavy je nutné používat k výrobě a montáži čisté prvky, 

zejména trubky. Před vyzkoušením  a uvedením do provozu  musí být celý topný systém  

řádně propláchnutý,  aby nedocházelo  k provozním potížím při ucpávání radiátorových 

termostatických ventilů. 

 

 

6. OTOPNÁ PLOCHA 
 

6.1 Ocelová desková otopná tělesa 

 

Otopná tělasa jsou ocelová desková RADIK model PLAN VK  v provedení VENTIL 

KOMPAKT. Tělesa jsou vybavena vnitřním propojovacím rozvodem s ventilovou vložkou 

Heimeier č. 4326. Zaregulování průtoku topné vody přes jednotlivá tělesa je provedeno na 

ventilových vložkách dle hodnot uvedených za DN ventilu na montážním schéma. Vložky 

jsou osazeny termostatickými hlavicemi Oventrop UNI-LH. Připojení těles na rozvod bude 

provedeno přes L připojovací garnituru 17/250. Všechna šroubení budou naplno otevřena. 
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6.2 Podlahové vytápění 

 

6.2.1 Trubní materiál  

Podlahové vytápění je navrženo z kompaktního systému VARIONOVA firmy Rehau. 

Systém využívá trubky ze síťovaného polyetylénu RAUTHERM S. 

Trubky RUTHERM S odpovídají dle DIN 4726 použití pro teplotu vody na přívodu do 

70°C a provoznímu přetlaku 3 bary. Koextrudovaná závěrná vrstva pro kyslík 

z etylvinylalkoholu (EVAL) zajišťuje dle DIN 4726 nároky na nepropustnost pro kyslík. 

 

 

6.2.2 Uložení podlahového systému 

Před zahájením pokládky systémových desek podlahového vytápění je nutno na 

vyrovnanou nosnou konstrukci stropu provést kvalitní hydroizolaci. Následně jsou položeny 

systémové desky opatřených nakašírovanou polystyrenovou deskou s roztečí nopků 50mm, 

do kterých je uložena topná trubka. Připravenost pro pokládku podlahového topení se 

systémovou deskou je na kótě –120 mm. Polystyrénová systémová deska je vysoká 50 mm  se 

započitatelnou tepelnou izolací 30mm. V rámci této výšky se uloží potrubí. Nad horní hranu 

polystyrenu se v tloušťce  50 mm provede zálivka anhydritovým litým potěrem Maxit plan 

470. Před vlastní zálivkou se systém natlakuje na 1.5 násobek provozního tlaku na 24 hod. 

Plastifikátor nemá dle provedených měření firmy Rehau  vliv na topný výkon podlahy a jeho 

užití je zcela v kompetenci stavební firmy. 

 

Trubní část tvoří polyetylenová síťovaná trubka RAUTHERM S 17x2 a 14x1,5.  

Propojení na topný rozvod musí být provedeno adaptéry  se správným rozměrem podle 

použité trubky.  K propojení správného spojení je nutné uříznout trubku kolmo na osu. Při 
pokládání trubky je nezbytné provádět ohyby s minimálním poloměrem větším než je 5-ti 

násobek venkovního průměru trubky v případě ohybu 90° a 5,5 násobek v případě ohybu 

180°. Pro  provedení ohybu s nižším poloměrem je třeba použít profilový zpevňující ohyb, 

který zamezí zploštění trubky. Trubky jsou uloženy spirálovým způsobem s roztečí, která je 

uvedena na jednotlivých půdorysech. Minimální vzdálenost potrubí od stěn je 150 mm. 
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Obr. 3: Zznázornění základních způsobů kladení smyček podlahového systému 

 

 

 

 

 

 

 

Při přechodu dilatací stavebních konstrukcí je nutno dávat polyetylenovou chráničku s 

přesahem 0,25m na každou stranu. To platí i pro průchody z místnosti do místnosti a pro 

přechody podlaha – stěna.  

 

Při montáži topných smyček je nutno důsledně  dbát všech požadavků stanovených 

výrobcem  tak, aby byla zabezpečena dlouhá trvanlivost a funkčnost podlahového systému. 

 

 

6.2.3 Povrchová vrstva podlahy 

 

Dlažby a laminátové podlahy je vhodné lepit na trvale pružné tmely s nepřiznáním, nebo 

u větších ploch naopak s přiznáním, dilatací v topné desce. Velmi důležité je však 

oddilatování nášlapných vrstev od zdí a dodatečné nalepování soklíku a lišt umožňujících 

zasunutí nášlapné vrstvy. 

 

U pokládky všech druhů krytiny je potřebná konzultace s pokladačem podlahové krytiny. 

 

 

6.2.4 Rozdělovače podlahových smyček  

 

Rozdělovače jsou dodány jako zkompletované s regulačními ventily pro každou topnou 

smyčku. Zaregulování průtoku jednotlivými topnými smyčkami je provedeno dle montážního 

schéma podlahového vytápění.  Sběrač je rovněž standardně vybaven ventily, tyto však v 
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provozu zůstávají plně otevřené a jako regulační se užívají ventily jen na rozdělovači. 

Součástí kompletu jsou rovněž uzavírací kulové kohouty na přívodu a odvodu, automatické 

odvzdušńovací ventily a vypouštěcí kohouty. Rozdělovač je opatřen termostatem na vratném 

potrubí každého okruhu. 

 

Rozdělovače jsou instalovány na stěnu pomocí konzol s hlukovými izolačními vložkami 

1000mm nad čistou podlahu. Před rozdělovač bude provedena sádrokartonová předstěna 

s dvířky pro přístup k rozdělovači. SDK předstěna bude umístěna 150mm před stěnu. Výška 

dvířek bude 800mm nad čistou podlahou.  

 

 

6.2.5 Regulace topných smyček 

 

V základním provedení je regulace výkonu otopné plochy řízena centrálně příslušným 

termostatickým ventilem v rozdělovači. V případě nutnosti je možno jednotlivé okruhy 

doplnit termopohony s prostorovým termostatem v regulované místnosti. 

 

 

6.2.6 Uvádění do provozu 

 

Při napouštění podlahového systému je nutné jednotlivé smyčky podlahového topení 

napouštět zvlášť z důvodu vytěsnění vzduchových bublin.  

 

Uvedení do provozu musí být postupné, aby se trubka mohla zformovat. Teplota topné 

vody se zvedá po 24 hod vždy o 3°C z výchozí teploty 25°C. Rychlejší zvedání teploty může 

mít za následek  vznik trhlin v podlaze. 
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7.  NÁTĚRY A IZOLACE 

 

Vzhledem k použitým matriálům nebudou nátěry prováděny. 

 

Topné rozvody vedené mimo vytápěný prostor  budou zaizolovány izolačními trubicemi 

MIRELON POLAR s tl. stěny 20 mm, které jsou laminované hliníkovou fólií. Veškeré spoje 

budou pečlivě přelepeny samolepící hliníkovou páskou Mirelon, která je součástí izolačního 

systému.   

 

 

8. TECHNICKÁ DATA TOPNÉHO SYSÉMU 
 

Název Hodnota Jednotka 

Jmenovitý výkon zdroje tepla    2-17  [kW] 

Potřebný tepelný příkon pro vytápění 5,459 [kW] 

Tepelný spád topného média pro otopná tělesa 45/35 [°C] 

Vodní objem soustavy 90 [l] 

Objem expanzní nádoby 8 [l] 

Nejvyšší dovolený přetlak soustavy 350 [kPa] 

Nejvyšší provozní přetlak 300 [kPa] 

Nejnižší dovolený přetlak 100 [kPa] 

Otevírací přetlak pojistného ventilu na kotli 250 [kPa] 

 

 

9. OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 

 
Pro ohřev teplé užitkové vody je navržen zásobník GEMINOX MS 120 o objemu 120 l 

určený k propojení s kotlem GEMINOX THRi C 2-17 a který je umístěn pod kotlem. 
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Návrh velikosti zásobníku dle ČSN 06 0320: 2006: 

Teoretická potřeba tepla na ohřev vody pro 1 osobu: 

 

V objektu je předpokládám trvalý pobyt 4 osob. 

 

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci vody: 

Teplo dodané ohřívačem: 

 

Množství vody odebrané z ohřívače během dne: 

5 až 17hod…………35% 

 

17 až 20hod………..50% 

 

20 až 24hod………….15%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kWhQ t 2,176,802,615,02,175,02 =++=⋅=

kWhQ t 2,1743,42 =⋅=

kWhzQQ tz 6,85,02,1722 =⋅=⋅=

kWhQQQQ ztPP 8,252221 =+==

kWhQ t 02,62,1735,02 =⋅=

kWhQ t 62,1402,66,82,175,02 =+=⋅=

kWhQ t 3,42 =
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Obr. 4: Křivka dodávky a odběru tepla z ohřívače: 

 

Velikost zásobníku: 

 

 

Tepelný výkon ohřevu: 
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10. BEZPEČNOST PRÁCE 
 

10.1 Ochrana zdraví a zajištění bezpečnosti při práci 

Při montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavků 

k zajištění bezpečnosti práce – viz vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky  č.324/1990 

Sb.,  vyhlášky č.207/1991 Sb.,  a vyhl č.352/2000 Sb., včetně navazujících vyhlášek a 

nařízení. 

 

Po skončení montáže topného systému musí být provedeno odzkoušení zabezpečovacího 

zřízení dle ČSN 06 0830: 2006, o čemž musí být učiněn zápis. Dále musí být provedena 

zkouška těsnosti, zkouška provozní, dilatační a topná. V průběhu topné zkoušky musí být 

prověřena funkce automatické regulace včetně simulace poruchových a havarijních stavů 

topného systému. O těchto zkouškách musí být učiněn zápis, který musí obsahovat všechny 

údaje této normy.  

 

Veškeré tyto úkony, zkoušky a revize musí být prokazatelné, tzn. musí být o nich učiněn 

zápis, který musí obsahovat všechny údaje dle příslušných norem, zejména pak zda je zařízení 

těsné a schopné bezpečného provozu. 

 

 

10.2  Související normy a předpisy 

 

Při provádění nutno dodržet související předpisy a ČSN: 

ČSN 06 1008:1997 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla 

ČSN 06 0310: 2006 Ústřední vytápění. Projektování a montáž 

ČSN 06 0830: 2006 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 

ČSN 38 6405: 1988 Plynová zařízení - zásady provozu 

ČSN EN 1775: 2005 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 

5 bar – Provozní požadavky 
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ČSN EN 625:1997 Kotle na plynná paliva pro ÚT. Zvláštní požadavky na kombinované kotle 

do 70 kW , provozované za účelem TUV 

ČSN EN 677:1999 Kotle na plynná paliva pro ÚT. Zvláštní požadavky na kondenzační kotle 

do 70 kW 

ČSN 73 0831-50: 2002 Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 4210: 2005 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

TP G 70401: 2009 Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

 

Předpisy pro instalaci, seřízení a údržbu plynových kotlů GEMINOX THRi C 2-17 SET - 

120. 
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ZÁVĚR 
 

 V bakalářské práci byl řešen návrh novostavby dvoupodlažního rodinného domu, 

určeného k trvalému bydlení jedné rodiny, včetně návrhu vytápění objektu.  

 

 Návrh rodinného domu byl realizován s ohledem na co možná nejnižší energetickou 

náročnost, a to volbou vhodných konstrukčních materiálů. 

 

Na základě výpočtu tepelných ztrát objektu byl zjištěn potřebný tepelný výkon      

5,459 kW a měrná potřeba tepla na vytápění 20,04 kWh/m3,rok, což objekt řadí do kategorie 

nízkoenergetických.  
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SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 
 

Normy: 
ČSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování 

ČSN 06 0830: 2006 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN EN 12831: 2005 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 

ČSN 730540 – 2/2007 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

CVIČENÍ Z POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ učebnice pro 1. a 2. Ročník, Jan Novotný, 

Sobotáles 2007 

 

Technické podklady: 
Technické podklady Schüco 

Technické podklady Porotherm 

Technické podklady Rehau 

Technické podklady Geminox 

Technické podklady Schiedel Absolut 

Technické podklady Rockwool 

Technické podklady Weber Terranova 

 

www stránky: 
www.toors.cz, garážová sekční vrata 

www.sapelli.cz, interiérové dřevěné dveře 

www.rehau.cz, podlahové vytápění 

www.korado.cz, otopná tělesa 

www.geminox.cz, kondenzační kotle THRi 

www.schiedel.cz, komínové systémy 

www.rockwool.cz, tepelné, zvukové, protipožární izolace 

www.terranova.cz, kontaktní zateplovací systémy 
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PŘÍLOHY 
 

Seznam příloh: 
Příloha A Protokol hodnot U 

Příloha B Základní komplexní tepelně technické posouzení stavební konstrukce 

Příloha C Výpočet tepelných ztrát objektu, potřeby tepla na vytápění a průměrného 

součinitele prostupu tepla 

Příloha D Energetický štítek obálky budovy 

Příloha E Technické parametry plynového kotle Geminox THRi 2-17 SET 120 

Příloha F Dimenzování teplovodního potrubí 

Příloha G Návrh a výpočet podlahového vytápění 

Příloha H Dimenzování komínů Schiedel Absolut, diagram 

 

Seznam výkresů: 
Část: 1. Stavební část 
Výkres č. 001  Situace 

Výkres č. 002  Základy 

Výkres č. 003  Půdorys 1. NP 

Výkres č. 004  Půdorys 2. NP 

Výkres č. 005  Půdorys střechy 

Výkres č. 006  Řez A-A 

Výkres č. 007  Skladba stropu nad 1. NP 

Výkres č. 008  Skladba stropu nad 2. NP 

Výkres č. 009  Pohledy 

 

Část: 2. Vytápění 
Výkres č. 101  Půdorys 1. NP 

Výkres č. 102  Půdorys 2. NP 

Výkres č. 103  Schéma ÚT 


























































































































































