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1. Úvod 
 

Předmětem práce bylo navrhnout rodinný dům a vypracovat jeho realizační dokumentaci. 
V druhé části práce je řešen návrh vnitřního vodovodu ,ohřev teplé užitkové vody a ohřev 
bazénové vody v období léta. 

Objekt se nachází v obytné zóně s nízkou zástavbou, převážně s rodinnými domy, 
v mírně svažitém terénu. Jedná se o dvoupatrový nepodsklepený dům s dvojgaráží a stanovou 
střechou. Je určen k celoročnímu bydlení pro 5 osob. Nosný systém byl zvolen zděný 
obousměrný. Hlavním stavebním materiálem jsou broušené keramické cihly (tvárnice), z 
nich jsou vytvořeny veškeré nosné stěny a nenosné stěny (příčky). Veškeré materiálové 
skladby byly zvoleny tak, aby splňovaly současné standardy z hlediska tepelně technických 
požadavků na výstavbu a zároveň měly dlouhou životnost, díky které se mohou navrátit 
zvýšené investice do tepelných izolací a technologií k ohřevu vody a vytápění domu. Tomu 
zároveň přispívá využití obnovitelných zdrojů energie v podobě solárních kolektorů 
využívajících sluneční energii k ohřevu teplé vody a k podpoře vytápění bazénové vody 
v letních měsících, kdy jsou využity solární přebytky v daném období. 
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2. Průvodní zpráva 
 
Akce:  RODINNÝ DŮM 
  Batorova 36, Ostrava-Bartovice, 719 10 
 
Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
Objebnatel: JAN NOVOTNÝ, Výškovická 321/11, Ostrava-Zábřeh, 700 30 
 
Projekt: 
 
Zodp. projektant:  Jan Orlík 
 
Archivní číslo: 01/15 

2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

Obsah: 
2.1 Identifikační údaje 
2.2 Údaje o stávajících poměrech staveniště 
2.3 Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
2.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 
2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
2.6 Údaje o splnění územních regulativů 
2.7 Věcné a časové vazby 
2.8 Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 
2.9 Orientační statistické údaje o stavbě 
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2.1     Identifikační údaje 

Název akce: Rodinný dům 

Místo stavby: Batorova 36, Ostrava-Bartovice, 719 10 

Parcela číslo: 427/8 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad: Ostrava-město 
Objednatel: Jan Novotný 

Výškovická 321/11, Ostrava-Zábřeh, 700 30 

Dodavatel stavby: SRD a.s. 

Projektant:    Jan Orlík 

Spolupráce na projektu 

Stavební část: 

Statika: 

Technika prostředí staveb: 

Požární ochrana: 

Elektro: 

2.2 Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Stavební parcela č. 427/8 o celkové výměře 1282 m2 v katastrálním území Bartovice 
(okres Ostrava-město) se nachází v obytné zóně Bartovic. Vjezd na pozemek je z ulice 
Batorova (asfaltová komunikace šíře 5,6m). Parcela je situována v rovném území,bez většího 
převýšení. Pozemek je zarostlý 2 ovocnými stromy,průměr kmenů je od 15-25cm (stáří cca 10 
let), 1 borovicí,průměr kmenů je od 10-20cm a je zatravněn. Základová půda je tvořena 
písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V 
rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3m pod terénem. 
Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána šířky 3 m. 
U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z 
uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné 
kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Batorova nebo v přilehlých pozemcích (viz 
příloha stavební části –koordinační situace 1.01). 

2.3 Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 
- katastrální mapa 1:2000, 
- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 
- inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

Ostatní podklady: 
- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 
- požadavky investora, 
- zákon č.  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 
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- energetický audit. 

2.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé požadavky  dotčených   orgánů  jsou  zapracovány  v dokumentaci   (Energetický  audit  
budovy  viz samostatná část projektové dokumentace: D - Dokladová část), případně budou 
na základě jejich požadavků následně doplněny. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

2.6 Údaje o splnění územních regulativů 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

2.7 Věcné a časové vazby 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

2.8    Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby březen 2010 
Zahájení stavby květen 2010 
Ukončení stavby březen 2011 

Postup výstavby: 

 

 

 

2.9      Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 162,6 m2 
Obestavěný prostor: 1067,8 m3 
Podlahová plocha celkem: 256,7 m2 

Celkové náklady stavby: 6,5 mil. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 21.1.2010      Vypracoval: Jan Orlík 
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3. Souhrnná technická zpráva 

Akce:  RODINNÝ DŮM 
  Batorova 36, Ostrava-Bartovice, 719 10 
 
Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Objednatel: JAN NOVOTNÝ, Výškovická 321/11, Ostrava-Zábřeh, 700 30 

Projekt: 

Zodp. projektant: Jan Orlík 
 
Archivní číslo: 01/15 

3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Obsah souhrnné technické zprávy: 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 a) Zhodnocení staveniště 
 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 c) Technické řešení 
 d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 f) Vliv stavby na životní prostředí 
 g) Bezbariérové řešení okolí stavby  
 h) Průzkumy a měření 

i)  Geodetické podklady 
j)  Členění stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
i)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 
3.3  Požární bezpečnost 
3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
3.5 Bezpečnost při užívání 
3.6 Ochrana proti hluku 
3.7 Úspora energie a ochrana tepla 
3.8 Bezbariérové řešení stavby 
3.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
3.10 Ochrana obyvatelstva 
3.11 Inženýrské stavby (objekty) 
  a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
 b) Zásobování vodou 
 c) Zásobování energiemi 
 d) Řešení dopravy 
  e) Povrchové úpravy okolí stavby 
 f) Elektronické komunikace 
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3.1  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Stavební parcela č. 427/8 o celkové výměře 1282 m2 v katastrálním území Bartovice 
(okres Ostrava-město) se nachází v obytné zóně Bartovic. Vjezd na pozemek je z ulice 
Batorova (asfaltová komunikace šíře 5,6m). Parcela je situována v rovném území,bez většího 
převýšení. Pozemek je zarostlý 2 ovocnými stromy,průměr kmenů je od 15-25cm (stáří cca 10 
let), 1 borovicí,průměr kmenů je od 10-20cm a je zatravněn. Základová půda je tvořena 
písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V 
rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3m pod terénem. 
Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána šířky 3 m. 
U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z 
uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné 
kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Batorova nebo v přilehlých pozemcích (viz 
příloha stavební části –koordinační situace 1.01). 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt RD je situován v obytné zóně: Ostrava-Bartovice. Poloha budovy je určena 
regulační uliční čarou. Vjezd na pozemek navazuje na garáž, která je částí RD. Pěší vstup je 
od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Příležitostné parkovací stání pro 2 osobní 
automobily je navrženo před vjezdem do garáže. 

Půdorys objektu RD je nepravidelného tvaru, 2NP je čtvercového tvaru. Budova je 
dvoupodlažní . V objektu se nachází pracovna, schodiště, obývací pokoj, kuchyňský kout, 
zádveří, wc, garáž, technická místnost, sklad potravin, pokoj 1,2,3, koupelnu 1,2, ložnici, 
chodbu, terasu 1,2. Objekt je zastřešen stanovou střechou. 

c) Technické řešení 

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 
betonu – C16/20. Podkladní beton (C16/20 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný 
štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm. 
Konstruk ční systém 

Obvodové stěny zděné z tvárnic POROTHERM 40 CB DF na PUR pěnu 
POROTHERM.  Vnitřní nosné stěny z tvárnic POROTHERM 30 CB DF na PUR pěnu 
POROTHERM. V celém objektu jsou navrženy příčky zděné z tvárnic POROTHERM 11,5 
CB DF na PUR pěnu POROTHERM.  

Stropy 

Stropní konstrukce je provedena ze systému POROTHERM, je výšky 250mm. Skládá 
se z standardních stropních nosníků POT 175 ,které jsou v osové vzdálenosti 500mm, ty jsou 
doplněny stropními vložkami POROTHERM MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 15/50 PTH. 
Celá stropní konstrukce je zalita betonovou zálivkou C25/30 s vyztuží. Železobetonový 
monolitický věnec výsky 250 mm (po obvodu s věncovkou POROTHERM VT 8/23,8 
s tepelnou izolací.polystyren EPS tl. 100mm) je navržen v rámci stropů 1NP, v místě teras je 
výška žb. věnce snížena na 190 mm. 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Zábradlí ocelové tyčové. 
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Zastřešení 

Střecha stanová, sklon střechy 20°. Konstrukce krovu je vaznicová soustava. Střešní 
krytinu tvoří střešní šindele Idoly SKRAA, barva rustikální červená. 

Vnější plochy 

Vjezd na pozemek navazuje na garáž, která je se nachází v levé části RD. Pěší vstup je od 
mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Příležitostné parkovací stání pro 2 osobní 
automobily je navrženo před garáží. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a 
drobnou architekturou. Celé okolí stavby bude osázeno půdokryvnou, nízkou i vzrostlou zelení 
a keři. Vjezd na pozemek, parkovací stání a pěší komunikace je provedena z betonové dlažby. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťová a splašková kanalizace bude napojena do jednotné kanalizační sítě PVC DN 300 
v ulici Batorova. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád HDPE 100 SDR SR11-
63x3,8 v majetku SmVaK. Plynovodní přípojka je napojena k STL plynovodu HDPE 100 SDR 
SR11-90x5,2. Na hranici pozemku je umístěna skříň s HUP a regulátorem tlaku STL/NTL. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace 
na ulici Batorovu. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Příležitostné 
parkovací stání pro 2 osobní automobily je navrženo před garáží. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domku bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 24kW 
.Dešťové a splaškové vody budou odvedeny do jednotné kapitační sítě. Stavební suť,  
stavební materiály apod.  budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných 
předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena 
ochrannými nátěry.K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v 
rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci.Při dodržení projektu, všech souvisejících 
norem a správném provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na 
životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
Neřeší se. 
 

h) Průzkumy a měření 
Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j)  Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO01 – NOVOSTAVBA 

SO02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO03 – KANALIZACE 

SO04 – PŘÍPOJKA PLYNU 

SO05 – PŘÍPOJKA VODY 

SO06 – PŘÍPOJKA NN 
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k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

I)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 
výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální 
pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 
vykonávat. 

Pro 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.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

3.3 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky hodnocení 
jsou přiloženy v příloze č. 1 Souhrnné technické zprávy. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 
káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 
17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpadů 
• separovat jednotlivé druhy odpadů 
• uplatňovat zásady maximální recyklace 
• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání odpady 
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Kategorie odpadu (t/rok) ke 
17 01 01 Beton 1,0t O 

17 02 01 Dřevo 3,5t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

Odpady vzniklé provozem 

(t/rok) kategorie odpadu nakládání 
  s odpadem 

  

20 03 01 Směsný komunální odpad       0,5t O  OZO 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 
oplocení staveniště. Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

3.6 Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní 
zvukovou izolací. V 1NP bude provedena zvuková izolace proti kročejovému hluku 
ROCKWOOL STEPROCK ND. 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

3.8 Bezbariérové řešení stavby 

Neřeší se. 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
Dešťové vody a splašková kanalizace bude svedena do jednotné kanalizační sítě. 
Spotřeba odpadních vod viz. Technická zpráva Kanalizace 
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b) zásobování vodou 
Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád HDPE 100 SDR SR11-63x3,8 v 

majetku SmVaK. 
Spotřeba vody viz. Technická zpráva Vodovod 
c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 
Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 
d) řešení dopravy 
Napojení   na   veřejnou   komunikaci   bude   provedeno   pomocí  sjezdu   z chodníku 

(součástí akce oprava chodníku na ulici Batorova), není součástí této PD. 
e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 
Plocha   mezi   vjezdem   na   pozemek   a   zpevněnou   plochou   před   garáží   bude 

vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou. 
f) elektronické komunikace 
Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne 21.1.2010      Vypracoval : Jan Orlík 
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4.1  Charakteristika staveniště 

Stavební parcela č. 427/8 o celkové výměře 1282 m2 v katastrálním území Bartovice 
(okres Ostrava-město) se nachází v obytné zóně Ostrava-Bartovice. Vjezd na pozemek je 
z ulice Batorova (asfaltová komunikace šíře 5,6 m). Staveništěm objektu je venkovní prostor 
po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. 
Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových 
příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové 
komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen 
mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení 
staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 
na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 

4.2 Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

4.3 Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 
elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 
součásti zápisu o převzetí staveniště. 

4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je 
nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby a seznámí s 
nimi všechny nájemníky. Mezi prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do 
těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného staveniště. 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 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. 

4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

4.6 Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňka, 
chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 
vyhrazené ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami tak, aby 
nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze 
krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným 
zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna v uzamykatelné 
místnosti v suterénu, kterou určí správce objektu. Tato místnost bude po dokončení stavby 
uvedena do původního stavu. 
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4.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující základy 
(nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. Uvedené 
stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení. 

4.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni vdaném oboru a musí být 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 
zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 
Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

4.9 Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 
technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 
je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 
skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 
znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, 
musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 
pálením gumy, ropných produktů apod. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 
12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 
2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 
13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

4.10 Orientační lhůta výstavby 

Lhůta výstavby je 24 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle 
finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je dodavatel 
povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
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5.1 Technická zpráva pozemní objekty 
 
5.1.1 Účel a popis objektu 
 

Stavební parcela č. 427/8 o celkové výměře 1282 m2 v katastrálním území Bartovice 
(okres Ostrava-město) se nachází v obytné zóně Bartovic. Vjezd na pozemek je z ulice 
Batorova (asfaltová komunikace šíře 5,6m). Parcela je situována v rovném území,bez většího 
převýšení. Pozemek je zarostlý 2 ovocnými stromy,průměr kmenů je od 15-25cm (stáří cca 10 
let), 1 borovicí,průměr kmenů je od 10-20cm a je zatravněn. Základová půda je tvořena 
písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V 
rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3m pod 
terénem. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána 
šířky 3 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je 
napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sítě 
jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Batorova nebo v přilehlých 
pozemcích (viz příloha stavební části –koordinační situace 1.01). 
 
5.1.2 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
 
Urbanistické řešení 

Objekt RD je situován v obytné zóně: Ostrava-Bartovice. Poloha budovy je určena 
regulační uliční čarou. Vjezd na pozemek navazuje na garáž, která je částí RD. Pěší vstup je od 
mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Příležitostné parkovací stání pro 2 osobní 
automobily je navrženo před vjezdem do garáže. 
 
Architektonické a dispoziční řešení      

Půdorys objektu RD je nepravidelného tvaru, 2NP je čtvercového tvaru. Budova je 
dvoupodlažní . V objektu se nachází pracovna, schodiště, obývací pokoj, kuchyňský kout, 
zádveří, wc, garáž, technická místnost, sklad potravin, pokoj 1,2,3, koupelnu 1,2, ložnici, 
chodbu, terasu 1,2. Objekt je zastřešen stanovou střechou. 
5.1.3 Orientační statistické údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha celkem: 162,6 m2 
Obestavěný prostor:  1067,8 m3 
Podlahová plocha celkem: 256,7 m2 
 
5.1.4 Technické a konstrukční řešení 
 

Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM), střecha stanová - krov dřevěná 
vaznicová soustava, v 1. NP strop POROTHERM z stropních nosníků POT 175 a vložek 
POROTHERM MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 15/50 PTH v místě teras. Schodiště je řešeno 
jako železobetonové monolitické. Příčky zděné POROTHERM 11,5 CB DF . Součástí 
realizace objektu je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy ke 
kolaudaci stavby. 
  
5.1.4.1 Příprava území a zemní práce 
 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,3 
m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 
rekultivacím. Území s ponechanou ornicí (v oblasti 2 ovocných stromů), bude chráněno 
dočasným oplocením. (Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu 
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stávajících podzemních inženýrských sítí). Výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,15 
m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na 
skládku určenou stavebním úřadem v Ostravě. Protože písčitojílovité hlíny v rozsahu výkopů 
jsou namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy v zimním období. (Svislé výkopy hlubší než 
1,5 m se paží - uvažováno příložné nebo záporové roubení). 

 
5.1.4.2 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 
- C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální hloubka 
základové spáry 1,15 m od upraveného terénu. Pásy v prostoru garážových vrat a otvorů jsou 
armovány (viz statická a výkresová část). Podkladní betony (C16/20 tloušťky 150 mm) jsou 
navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v ti. 150 mm.  

 
5.1.4.3  Svislé nosné konstrukce 
 

Obvodové stěny zděné z tvárnic POROTHERM 40 CB DF na PUR pěnu POROTHERM.  
Vnitřní nosné stěny z tvárnic POROTHERM 30 CB DF na PUR pěnu POROTHERM. 

 
5.1.4.4  Stropní konstrukce 
 

Stropní konstrukce je provedena ze systému POROTHERM, je výšky 250mm. Skládá se 
z standardních stropních nosníků POT 175 ,které jsou v osové vzdálenosti 500mm, ty jsou 
doplněny stropními vložkami POROTHERM MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 15/50 PTH. Celá 
stropní konstrukce je zalita betonovou zálivkou C25/30 s vyztuží. Železobetonový monolitický 
věnec výsky 250 mm (po obvodu s věncovkou POROTHERM VT 8/23,8 s tepelnou 
izolací.polystyren EPS tl. 100mm) je navržen v rámci stropů 1. NP, v místě teras je výška žb. 
věnce snížena na 190 mm. 

 
5.1.4.5 Schodiště 
 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Zábradlí ocelové tyčové. 

 
5.1.4.6 Krov 
 

Střecha jehlanová (čtvercového půdorysného tvaru, sklon 22°). Konstrukce krovu je 
vaznicová soustava s maximálním rozpětím vazníku 14,5m. Konstrukce krovu viz Výkres 
krovu č. 1.10. Použité řezivo smrk. Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2x 
ochranným nástřikem 10% roztoku Bochemit QB. Ocelové prvky opatřeny 2x základním 
antikorozním nátěrem. 

 
5.1.4.7 Střecha 
 

Střešní plášť stanové střechy je navržen ve skladbě: střešní šindele Isola SKRAA ,barva 
rustikální červená, OSB desky tl. 25mm. Střešní krytina je přilepena těsnícím tmelem Isola a 
doplněna těsnícími střešními doplňky. Provětrání střešního pláště je zajištěno hřebenáčem 
s odvětráním a střešními větráky. Ve spodní části střechy jsou ve dvou řadách sněholamy. 
Vyústění technického zařízení budovy a vzduchotechniky střešním krytinou je pomocí 
ukončujících typových hlavic (větrák pro zdravotní techniku). Střecha je opatřena 
hromosvodnou soustavou (tvarovky + připevnění viz projekt silnoproud). 
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5.1.4.8 Půdní prostor 
 

Půdní prostor vzhledem k nedostatečné podchodné výšce nebude využíván. Z 
technických důvodů je navržen přístup mechanicky stahovacími dřevěnými skládacími 
půdními schody TERMO+ 1125x570 mm s podhledovým tepelně izolačním poklopem z 
místnosti 209 CHODBA. V půdním prostoru je navržena lávka š. 600 mm z fošen ti. 35 mm. 
 
5.1.4.9  Komíny 
 

Komín od krbu bude proveden z Schiedel ABSOLUT typ 20. V nadstřešní části bude 
z vláknitého betonu systém Schiedel, barva vandyck hnědá. Vytápění objektu je řešeno 
kondenzačním kotlem Buderus LOGAMAX PLUS GB152-16 v technické místnosti 108. 
Přívod vzduchu pro potřebu kotle je zajištěn přes komín, odvětrání technické místnosti je 
zajištěno větrací mřížkou ve dveřích 300x200mm. 
 
5.1.4.10 Příčky 
 

V celém objektu jsou navrženy příčky zděné z tvárnic POROTHERM 11,5 CB DF na 
PUR pěnu POROTHERM. 

 
5.1.4.11 Překlady 
 

Výplňové otvory jsou překryty překlady POROTHERM a železobetonovými překlady 
v místě rohových oken viz výkres č. 103, 104. U příček jsou použity nenosné překlady 
POROTHERM.   
 
5.1.4.12  Podhledy a opláštění 
 

V 2NP je podhled tvořen dřevěnými vazníky, tepelnou izolací ROCKWOOL 
ROCKMIN, ocelovou konstrukcí Rigips, parozábranou JUTAFOL N140 a doplňen 
sádrokartonovými protipožárními deskami. (podrobný popis skladby a konstrukce zateplení viz 
výkres 109). 
 
5.1.4.13 Podlahy 
 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Jednotlivé našlápne  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce  místností (viz  půdorysy podlaží, 
výkres č. 103, 104).   Podrobná specifikace vrstev podlah včetně podlahových lišt a soklových 
pásků podél stěn jsou specifikovány na výkresu č. 106. Dilatační spáry v betonových 
mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno 
osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová 
specifikace koberců, parketové vlysy a dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem 
interiérů. 
 
5.1.4.14   Hydroizolace, parozábrany, geotextilie a tepelné izolace 
 
a) Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizolační fólie 2x ELESTOBIT  ST S. Spojování se 
provádí svařením horkým klínem nebo horkým vzduchem. Izolace vytažena nad upravený 
terén minimálně 300 mm 



- 18 - 

b) Hydroizolace podlah - koupelna (místnost č. 206,208): hydroizolační stěrka Mapelastic 
+ síťovina ze skelných vlákem a bandážovací rohový pás Mapeband. 
 Hydroizolace teras – hydroizolační stěrka Mapelastic  + síťovina ze skelných vláken a 
bandážovací rohový pás Mapebanda a polyetylenový pás Schluter Ditra 
c) Podhled 2NP : parotěsná zábrana JUTAFOL N 140 tl. 3,0mm 
d) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Podlahy v přízemí: v celé šíři 1 NP bude provedena izolace 2x Rockwool Dachrock tl. 60 
(celkové tl. 120 mm)  
Podlahy v 2NP: kročejová izolace ROCKWOOL SPEPROCK tl. 50mm 
Zateplení podhledu: ROCKWOOL ROCKMIN tl. 160mm + tl. 60mm v Rigips ocelové 
konstrukci 
Zateplení fasády: Bauxit EPS polystyren  tl. 100 mm, přichycené pomocí kotev: Taliřové 
hmoždinky, průměr 8mm, kovový trn, systém BAUMIT 
Zateplení základů: Vnější zateplení po celé výšce základu EPS-POLYFOAM C ULTRAGRIP 
SE tl. 100mm.  (viz výkres č.106). Do výškové kóty -1,450. 
 
5.1.4.15  Omítky 
 
a) vnitřní - zdiva a stropů POROTHERM: omítka POROTHERM Universal tl. 10mm 
(nutnost dodržet technologický postup POROTHERM, příruby ocelových nosníků -překladů 
obalit pletivem KERAMID, materiálové přechody opatřit perlinkou v min. šíři 150mm), 
štuková omítka tl. 2mm 
b) vnější skladba vrstev: Bude provedena fasádní silikátová omítka BAUMIT Nanopor tl, 
barva červená, na umělé pletivo zatřené Baumit omítkovou stěrkou Extra tl. 2mm . Před 
aplikací pohledové omítky bude provedena Baumit penetrace LF Plus, na podklady s vyšší 
nasákavosti se penetrují 2x(nutno dodržet technologický postup). Omítka ukončena na kótě 
0,000. 
 
5.1.4.16  Obklady 
 
a) vnitřní - v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické obklady 
(poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení 
barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 
b) vnější - po obvodu budovy od kóty 0,000 k upravenému terénu -0,300, navržen obklad 
soklu pásek Klinker PR 5.2 glazovaný, barva hnědá.  
 
5.1.4.17  Truhlá řské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
Okna a dveře dřevěné eurookna SOLID COMFORT s hotovou povrchovou úpravou (barva 
hnědá), zasklena izolačním trojsklem, (součinitel prostupu tepla okna Uw = 0,88 W.m-2.K-1). 
Součásti dodávky oken jsou i vnitřní parapety, vnitřní parapety z laminátové dřevotřísky, 
venkovní z titanzinku. 
Vstupní dveře do objektu budou dřevěné v profilu euro SOLID COMFORT SC78,s požární 
odolností dle požárně bezpečnostního řešení EW 30 DP3. Zasklené izolačním trojsklem 
(součinitel prostupu tepla dveří Ud = 0,98 W.m-2.K-1). 
Vnitřní dveře budou dřevěné hladké typové do ocelových zárubní.U vstupu nesmí vzniknout 
schodek větší než 20 mm (včetně prahu dveří).  
 
5.1.4.18  Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky budou provedeny z Rheinzinku tloušťky 0,7 mm. Jedná se o oplechování 
parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu. Střešní žlaby a svody Isola. 
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5.1.4.19  Malby a nátěry 
 
a) vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK - 2x SÁDROMAL, nátěry výrobků 
viz specifikace. Odstín bude určen architektem interiérů. 
b) vnější – barevný odstín viz vnější omítky. 
 
5.1.4.20 Větrání místnosti 
 

Je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno opatřené mikroventilací nebo 
ventilací). Poloha větracích mřížek bude upřesněna po konzultaci s architektem interiérů. 
 
5.1.4.21 Venkovní úpravy 
 

Podél objektu (mimo navazující terasu a přilehlé komunikace) je navržen okapový 
betonový chodník šíře 500 mm s betonovým obrubníkem. 
Přístupový chodník je vydlážděn betonovou dlažbou BMM 500x500x50mm uloženou do 
kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť. 
Chodník je lemován zahradním obrubníkem. 
 
5.1.5  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu 
bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2009 a měrnou 
energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 
 
5.1.6  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 
– C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální hloubka 
základové spáry je 1,0 m od upraveného terénu. Pás v prostoru garážových vrat a základové 
rámy v místě přechodu k suterénní části jsou armovány (viz statická část). Podkladní beton 
(C16/20 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm.  

 
5.1.7  Vliv stavby na životní prostředí 
 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 
káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 
17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 
nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 
• minimalizovat vznikání odpadů 
• separovat jednotlivé druhy odpadů 
• uplatňovat zásady maximální recyklace 
• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
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Kategorizace odpadů 
Stavební a demoliční odpady- předpokládané množství a způsob nakládání 
 
    (t/rok) kategorie odpadu 
17 01 01 Beton  1,01  O 
17 02 01 Dřevo  3,5t  O 
17 02 02 Sklo   0,5t  O 
17 02 03 Plasty  0,2t  O 
17 04 05 Železo a ocel 1,0t  O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
Odpady vzniklé provozem 

(t/rok)  kategorie odpadu nakládání s odpadem 
20 03 01 Směsný komunální odpad     0,8t  O   OZO 
 
5.1.8  Dopravní řešení 
 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 
stávající pěší komunikaci. Vjezd na pozemek je napojen na místní komunikaci a navazuje na 
garáž, která je ve severo-západním křídle budovy. Pěší vstup je od mobilní komunikace 
oddělen pruhem zeleně. Příležitostné parkovací stání pro 2 osobní automobily je navrženo před 
garáží. 
 
5.1.9  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Zůstávají stávající a nemění se. 
 
5.1.10 Obecné požadavky na výstavbu 
 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat 
při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 
 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaným osobám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 21.1.2010       Vypracoval : Jan Orlík 
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5.2 TZ Technika prostředí staveb 
 
5.2.1    Zdravotně technické instalace 
 
Vnit řní vodovod 
 
Úvod : 

 
Projektová dokumentace řeší návrh zásobování rodinného domu pitnou vodou a vnitřní 

rozvody studené i teplé vody. 
 

Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení : 
 
Jedná se o jednopodlažní rodinný dům osazený v rovinatém terénu. Objekt RD je 

situován v obytné zóně: Ostrava-Výškovice. Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. 
Vjezd na pozemek navazuje na garáž, která je situována v severo-zapadní části pozemku. 
Příležitostné parkovací stání pro 1 osobní automobil je navrženo před garáží. Půdorys objektu 
RD je obdelníkového tvaru. V objektu se nachází zádveří, WC, technická místnost, obývací 
pokoj, kuchyňský kout, koupelna, šatna, pokoj 1, pokoj 2, pracovna a garáž. Objekt je 
zastřešem plochou střechou.  

Objekt je navržen jako zděný v systému POROTHERM, založen na základových 
pásech. 
 
Technické řešení vodovodních rozvodů, materiály 
 
Materiál 
 

Veškeré vnitřní rozvody vodovodu jsou kompletně navrženy v trubním systému 
GEBERIT MAPRESS (materiál potrubí je NEREZOVÁ OCEL, spoje jsou lisované).  
 
Vnit řní vodovod 

Vnitřní rozvod studené vody bude napojen na vodovodní přípojku a přiveden do domu 
v technické místnosti 108 v 1NP domu. Odtud pokračují rozvody do jednotlivých místností 
objektu. Horizontální rozvody potrubí jsou vedeny podél zdi, zavěšeny na konzolách 
s objímkami a schovány za předstěnové instalace, které budou provedeny až po montáži TZB 
rozvodů. Veškeré zařizovací předměty kromě pračky a výtokového ventilu jsou napojeny 
pomocí rohových ventilů a pancéřových hadic. 
 Ohřev teplé vody je zajištěn plynovým nástěnným kondenzačním kotlem Buderus 
Logamax Plus GB152-16 a termosifonového zásobníku Buderus Logalux SL400-2 objemu 380 
l (výpočet viz.příloha Výpočet objemu zásobníkového ohřívače) umístěných v suterénu domu 
v technické místnosti 108, odkud je rozvedena teplá voda ke všem zařizovacím předmětům 
s potřebou teplé vody. Přívodní potrubí studené vody k ohřívačům stejně jako rozvody teplé a 
cirkulační vody jsou osazeny armaturami dle instrukcí výrobce. 
 Minimální teplotu teplé vodu na výtoku u zařizovacích předmětů 55 ± 3 °C zajišťuje 
rozvod cirkulačního potrubí o třech cirkulačních větvích. Ty jsou vedeny v instalačních 
šachtách nebo podél zdí. 

Ležaté potrubí je vyspádováno k vypouštěcím ventilům ve spádu 0,05%. Veškeré 
potrubí teplé i cirkulační vody je izolováno tepelnou izolací MIRELON pro ø30 mm tl. 30 mm 
pro všechny ostatní minimálně tl. 20 mm. Pro rozvody studené vody tl. 20mm. 
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 Dimenze potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace, návrh dimenzí byl proveden dle 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů – viz. příloha „Výpočet tlakových ztrát 
vodovodního potrubí,“. 
 
Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování : 
 
Nepředpokládá se. 
 

Uložení potrubí vodovodní přípojky :  
 
Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze na pískovém loži tl. 100 mm a obsypáno týmž 
materiálem do výše 300 mm nad povrch potrubí. Nad potrubím bude uložena  výstražná fólie z 
PVC. Zásyp rýhy se provede zhutněný. 
 
Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce : 

 
Vodovodní přípojka ani její realizace neohrozí životní prostředí v lokalitě 

navrhovaného bytového domu. 
 
Závěr:  
 

Při provádění budou dodržovány požadavky dle ČSN 73 3050- Zemní práce  . Při 
křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 a podmínky 
správců sítí. 
 
Výpis zařizovacích předmětů, výtokové armatury 
 
DŘEZ -UNIVERSO 1B 1D, LESIA NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE S KULATÝM   OTOČNÝM RAMÍNKEM   1 ks 
UMYVADLO -TALYA 50CM, UMYVADLOVÁ KOHOUTKOVÁ BATERIE  XENI     3 ks 
         -GRAND DVOJUMYVADLO, UMYVADLOVÁ KOHOUTKOVÁ BATERIE XENI   1 ks 
VANA -RAVAK LOVESTORY, VANOVÁ KOHOUTOVÁ BATERIE XENI     1 ks 
WC- ZÁCHOD ZAVĚŠENÝ –BABEL         4 ks 
MYČKA NÁDOBÍ -WHIRLPOOL ADG 9840        1 ks 
SPRCHA -SPRCHOVÁ KOHOUTOVÁ BATERIE XENI, TITANIC (MAGNUM) SPRCHOVÁ MASÁŽNÍ HLAVICE 1 ks 
AUTOMATICKÁ PRAČKA-WHIRLPOOL AWO/D 6102/D       1 ks 
 

Výpis armatur  

 
VÝTOKOVÝ VENTIL DN 20          2 ks 
KULOVÝ KOHOUT DN 20          1 ks 
KULOVÝ KOHOUT DN 25          5 ks 
VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 20        1 ks 
VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT DN 25        1 ks 
ZPĚTNÝ VENTIL DN 20          1 ks 
ZPĚTNÝ VENTIL DN25          1 ks 
POJISTNÝ VENTIL DN 25          1 ks 
MANOMETR 0-0,6 MPa          1 ks 
RP -REGULÁTOR PRŮTOKU DN 20         1 ks 
Č-CIRKULAČNÍ ČERPADLO, GRUNDFOS ALPHA2       1 ks 
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA HAWLE DN25        1 ks 
VODOMĚR Qn=2,5 l/s          1 ks 
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6.1 - TZ PŘÍPOJKA VODOVODU  

 
 
6.1.1 Úvod : 

 
Projektová dokumentace řeší návrh zásobování rodinného domu pitnou vodou a 

napojení na vodovodní. 
 

6.1.2 Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 

Stavební parcela č. 427/8 o celkové výměře 1282 m2 v katastrálním území Bartovice 
(okres Ostrava-město) se nachází v obytné zóně Bartovic. Vjezd na pozemek je z ulice 
Batorova (asfaltová komunikace šíře 5,6m). Parcela je situována v rovném území,bez většího 
převýšení. Pozemek je zarostlý 2 ovocnými stromy,průměr kmenů je od 15-25cm (stáří cca 10 
let), 1 borovicí,průměr kmenů je od 10-20cm a je zatravněn. Základová půda je tvořena 
písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V 
rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3m pod 
terénem. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána 
šířky 3 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je 
napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sítě 
jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Batorova nebo v přilehlých 
pozemcích (viz příloha stavební části –koordinační situace 1.01). 
 
6.1.3 Technické řešení vodovodní přípojky 
 
6.1.3.1 Materiál 
 

Vodovodní přípojka je navržena z lineárního polyethylenu HDPE 100 SDR 11 dimenze 
40x3,7 (DN32). 
 
6.1.3.2 Přípojka vodovodu 
 

Zásobování pitnou vodou pro RD je navrženo navrtávkou navrtávacím pásem 
(HAWEX PMP02 s litinovým šoupátkem, zákopovou soupravou s ventilovým poklopem – 
výrobce HAWLE) stávajícího vodovodního řadu HDPE 100 SDR SR11-63x3,8, který je  
veden pod zatravněným pásem podél  místní komunikace ul. Batorova  v hloubce 1,0-1,2 m. 
přetlak ve vodovodním řádu je 0,40 MPa. Vodovodní přípojka bude  vedena jihovýchodním 
přímým směrem kolmo k domu. Při prostupu základem a přilehlou podlahovou konstrukcí 
bude opatřena chráničkou z hladkého PE 50x3,0 a bude zapěněna na obou koncích. Délka 
přípojky k vodoměrné šachtě je 3,95m. Délka přípojky od vodoměrné šachty k objektu RD 
bude 18,85m. Po prostupu do vodoměrné šachty Tran-Sig-Ma bude osazena vodoměrnou 
soupravou HAWLE DN25, opatřenou fakturačním vodoměrem. 
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6.1.4 Technické parametry :   

Výpočet potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428 / 2001 Sb.: 
průměrná denní potřeba vody     100 l / os.den 
počet osob        5 osoby 
Qd  =    5 lidí x 100 l / os.den  = 500 l / den 
Qdmax  = 500  x  1,5    =  750 l / den 
Qh  = 600  :  16    =  37,5 l / hod 
Qhmax  = (750 : 16) x  1,8    =  84,4 l / hod 
Qs  = 84,4  :  3600    =  0,0234 l / s 
Roční potřeba vody 5 osob po 46 m3   230 m3 

 
6.1.5 Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování : 
 
Nepředpokládá se. 
 
6.1.6 Uložení potrubí vodovodní přípojky :  
 
Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze na pískovém loži tl. 100 mm a obsypáno týmž 
materiálem do výše 300 mm nad povrch potrubí. Nad potrubím bude uložena  výstražná fólie z 
PVC. Zásyp rýhy se provede zhutněný. 
 
6.1.7 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce : 

 
Vodovodní přípojka ani její realizace neohrozí životní prostředí v lokalitě 

navrhovaného rodinného domu. 
 
6.1.8 Zemní práce : 
 
Před začátkem zemních prací zajistí investor vytýčení veškerých inž. sítí včetně přípojek 
v zájmovém území. 

Při veškerých činnostech budou dodrženy bezpečnostní předpisy dané ČÚBP a ČBÚ - 
zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
6.1.9 Závěr:  
 

Při provádění budou dodržovány požadavky dle ČSN 73 3050- Zemní práce  . Při 
křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 a podmínky 
správců sítí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 22.3.2010       Vypracoval : Jan Orlík 
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7.1 Úvod 
 

Dokumentace řeší návrh solárních kolektorů, které budou přednostně používány pro 
ohřev teplé vody a v letních měsících pro ohřev venkovního bazénu. Ten lze také dotápět 
pomocí kondenzačního kotle. Poloha kolektorů je v nezastíněném prostoru, orientace je 
jihozápadní. 

Pro návrh jsou použity naměřené hodnoty meteorologických dat získané na pobočce 
ČHMÚ v Ostravě-Porubě 

 

Základní údaje navrhovaného systému 

 

 Místo stavby:   Ostrava-Bartovice 

 Zeměpisná šířka:  49°49'33.594'' 

 Zeměpisná délka:  18°20'3.617'' 

 Nadmořská výška:  237 m.n.m. 

 Orientace kolektorů:  30° jihozápadně 

 Sklon kolektorů:  45° 

 Navrhovaný solární podíl: 60% 

 

7.2 Potřeba tepla 
ČSN 38 3350 Zásobování teplem 

Potřeba tepla na vytápění QVYT,měsíc , QVYT,rok      

 

Tepelná ztráta objektu        Qc =10,4 kW 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota       tis = 20 °C 

Jmenovitá teplota venkovního vzduchu  tev  = -15 °C, 

Teplota vnitřního vzduchu        tiv  = 20 °C, 

Průměrná denní venkovní teplota            tep = dle tabulky 

Návrhová denní vnitřní teplota       tip = 20 °C 

Počet dní v měsíci         d 

Vytápěcí denostupně 

d...229 dní 

D = d . (tis – tes)= 3664 K.dny 

 

Opravné součinitele a účinnosti systému 

ei = 0,85  ei... nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem 

et = 0,90  et... snížení teploty v místnosti během dne respektive noci 

ed = 1,00  ed... zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu 

ηo = 1,00  ηo... účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy  

ηr = 0,98  ηr... účinnost rozvodu vytápění 
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Opravný součinitel ε 

ε = ei . et . ed  = 0,765 

QVYT,rok = ε . 24 . Qc . D . 3,6 . 10-3 / ηo . ηr . (tis – tes) = 73,4 GJ/rok 

           = 20,4 MWh/rok 

 

QVYT,měsíc = ε . 24 . Qc . (tip – tep) .d / ηo . ηr . (tiv – tev)  

 
Průměrná teplota za měsíc ( °C)  

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

-1,5 -0,2 3,6 8,2 13,0 16,6 18,2 17,7 13,5 8,8 3,6 -0,2 

 

Potřeba tepla (kWh/měs) 

 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

3710 3261 2830 1970 1208 568 311 397 1085 1933 2739 3486 

 

Potřeba tepla na ohřev TV QTV,den , QTV,rok  

 

t1 ... teplota studené vody [10 °C] 

t2 ... teplota ohřáté vody [55 °C] 

V2p  ... celková potřeba teplé vody za 1 den [m3/den] 

z  ... koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody 

ρ ... měrná hmotnost vody [1000 kg/m3] 

c ... měrná tepelná kapacita vody [4186 J/kgK] 

Teplota studené vody v létě   tsvl  = 15 °C 

Teplota studené vody v zimě   tsvz = 15 °C 

Počet pracovních dní soustavy v roce N = 365 [dny] 

 

QTUV,d = (1+z) . ρ . c . V2p . ( t2 . t1 ) / (3600) = 27,9 kWh  

 

QTUV,r  = QTUV,d . d + 0,8 . QTUV,d . ( t2 . t1 ) . ( N – d ) / ( t2 . t1 )  

 

QTUV,r  = 31,7 GJ/rok 

    8,8 MWh/rok 

 

Tabulka potřeby tepla pro ohřev TV (kWh/měs) 

 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

422 381 422 408 422 408 422 422 408 422 408 422 
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7.3 Volba typu kolektoru a jeho vlastnosti 
 

Navrženy jsou kolektory Buderus Logasol SNK3.0 

 

7.3.1 Konstrukce a funkce komponentů 

 
Kolektorová vana opláštění deskového kolektoru Logasol SKN3.0 je tvořena lehkým 

vysoce odolným profilem ze skelných vláken. Zadní stěna je vyrobena z ocelového plechu o 
tloušce 0,6 mm potažená vrstvou ze sloučeniny hliníku se zinkem. Kolektor je pokrytý 3,2 mm 
silným celistvým bezpečnostním sklem. Toto odlévané sklo s nízkým obsahem železa má 
vysokou světelnou prostupnost (92 % světelná propustnost), ochranu proti odrazu a je 
extrémně zatížitelné. Velmi dobrou tepelnou izolaci a vysoký stupeň účinnosti zaručuje 
minerální vata o tloušťce 55 mm. Je odolná vůči teplotním změnám a proti exhalacím plynů. 
Absorbér (pohlcovač) je tvořen jednotlivými černě chromovanými pásky s vysokou citlivostí. 
Pro zvlášť dobrý přenos tepla je absorbér svařován ultrazvukově ve tvaru vějíře. Pro 
jednoduché a rychlé hydraulickému připojení má kolektor Logasol SKN3.0 čtyři hadicové 
vsuvky. Solární hadice lze nainstalovat bez nářadí, pouze pomocí pružných páskových spon. 
Tyto jsou ve spojení s kolektory dimenzovány pro teploty do 170 °C a pro tlaky do 6 bar.  

 
7.3.2 Rozměry a technické údaje deskových kolektorů Logasol SKN3.0 
 
způsob instalace:     svislá 
vnější plocha (btto):      2,37 m2 
aperturní plocha (plocha dopadu světla)  2,26 m2 
absorbční plocha (netto):    2,23 m2  
objem absorbéru:     0,86 l 
selektivita -citlivost  stupeň absorpce  95±2 % 
         stupeň emise   12±2 % 
hmotnost      41 kg 
stupeň účinnosti η0      77 % 
efektivní součinitel prostupu tepla k1  3,6810 W/(m2 · K) 

        k2  0,0173 W/(m2 · K) 
tepelná kapacita c      2,96 kJ/(m2 · K) 
korekční faktor úhlu oslunění IAMdir 

τα (50 )  0,911 
 IAM dfu

 τα  0,900 
jmenovitý objemový průtok V    50 l/h 
stagnační teplota      188 °C 
max. provozní přetlak (zkušební tlak)   6 bar 
max. provozní teplota     120 °C 
energetický zisk kolektoru  
(průkaz minimálního využití1)    >525 
od 525 kWh/(m2 · a) pro BAFA) 
registrační číslo DIN     011-7505 F 
 
1) Průkaz minimálního využití pro BAFA (Spolkový úřad pro hospodářství a vývozní kontrolu, Eschborn) v 
souladu s DIN EN 12975 při pevném podílu pokrytí 40 % a denní spotřebě 200 l ve Würzburgu 
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7.4 Návrh plochy kolektoru  
Energie slunečního záření HT dopadající na rovinu o sklonu 45° [kWh/m2] 

 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

32.2 53.65 93.9 114.3 145.7 154.5 156.2 140.7 112.8 70.1 53.65 93.9 
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Průměrná hodnota intenzity slunečního záření GT na rovinu o sklonu 45° [W/m2] 

 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
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Potřeba tepla QVYT (kWh/měs)     

Potřeba tepla QTV (kWh/měs) 

Potřeba tepla celkem QPOTŘ (kWh/měs) 

Energie slunečního záření Qs (kWh/m2) 

Účinnost kolektorů ηK 

 

Kolektorová plocha potřebná pro pokrytí potřeby tepla 

 

AK = QTV / Qs . ηK   

 

Potřebná plocha (m2)    

 

Navržená plocha:  AK = 9,04 m2 ���� 4 x kolektor Buderus Logasol SNK3.0  

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

3710 3261 2830 1970 1208 568 311 397 1085 1933 2739 3486 

422 381 422 408 422 408 422 422 408 422 408 422 

4575 4042 3695 2807 2073 1405 1176 1262 1922 2798 3576 4351 

32.2 53.65 93.9 114.3 145.7 154.5 156.2 140.7 112.8 70.1 53.65 93.9 

0.2 0.3 0.39 0.44 0.49 0.52 0.54 0.54 0.51 0.43 0.29 0.18 

65.53 23.67 11.52 8.11 5.91 5.08 5.00 5.55 7.09 14.00 26.22 24.97 
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7.5 Roční energetická bilance navržené soustavy 

 
Energie zachycená kolektory QK (kWh/měs) 

 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

48 116 265 370 519 592 616 556 417 218 72 29 

 

Potřeba tepla pro ohřev TV QTV (kWh/měs) 

 
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

422 381 422 408 422 408 422 422 408 422 408 422 
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Celkový měrný energetický zisk  za rok Qs,u [kWh/rok] 

 

Celková kolektory zachycená energie:   3819 kWh/rok 

Celková využitelná energie Qs,u:     3200 kWh/rok 

Přebytky energie v letním období:       618 kWh 

Měrný energetický zisk ze solární soustavy qss,u:    354 kWh/m2.rok 

Solární pokrytí (podíl soustavy) f:        64 % 
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7.6 Návrh prvků solární soustavy 

 
7.6.1 Technické údaje kolektoru Buderus Logasol SNK3.0 

 

viz 7.3.2 

Skupina 4 kolektorů Logasol SNK3.0 bude zapojena sériově 

 

7.6.2 Technické údaje termosifonového zásobníku Logalux SL400-2 

 

Průměr zásobníku s izolací/bez izolace   850/650 mm 

Výška H       1670 mm 

Celkový objem zásobníku     380 l 

Pohotovostní objem zásobníku    180 l 

Objem solárního výměníku tepla    1,4 l 

Hmotnost       197 kg 

Max. provozní přetlak (sol. okruh/topná/teplá voda) 8/25/10 bar 

Max. provozní teplota (sol. okruh/topná/teplá voda) 135/160/95 

 

Výpočet objemu zásobníkového ohřívače ČSN 060320 

 
Zásobníkovým ohřevem bude dodávaná TV do RD s 5 osobami. 
Teoretická potřeba tepla na ohřev užitkové vody pro 1 osobu za den E2t=4,3 kWh. 
Celková potřeba tepla na ohřev užitkové vody pro 5 osoby bude: 
 

E2t = ni . 4,3 =  5 . 4,3 =  21,5 kWh 
 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV se předpokládá během dne rovnoměrně a stanoví se 
podle vztahu (8), přičemž součinitel poměrné ztráty se uvažuje o hodnotě z = 1: 
 

E2z = E2t  . z = 21,5 . 1 = 21,5 kWh 
 
Teplo dodané ohřívačem do TV během periody se stanoví podle vztahu (9): 
 

E1p = E2p  = E2t + E2z  = 21,5 + 21,5  = 43 kWh 
 
Z celkového množství ohřáté užitkové vody se odebere v době: 
 

- od 5 do 17 hodin 35 %, to představuje potřebu tepla E2t = 0,35 . 21,5 = 7,525 kWh 
-  
- od 17 do 20 hodin 50%, to představuje potřebu tepla E2t = 0,5 . 21,5 = 10,75 kWh 

 
to je od počátku ohřevu 7,525 + 10,75  =  18,275 kWh 
 
- od 20 do 24 hodin 15%, to představuje potřebu tepla E2t = 0,15 . 21,5 = 3,225 kWh 
 
to je od počátku ohřevu 18,275 + 3,225 =  21,5 kWh 
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Do grafu v příloze je zakreslená křivka tepelných ztrát E2z , ke které jsou přičteny hodnoty dané 
křivkou odběru tepla v jednotlivých fázích odběru TV E2. Dále je zakreslená křivka dodávky 
tepla E1 , což je v tomto případě přímka procházející počátkem a bodem o souřadnicích 24 
hodin a 43 kWh. Největší pořadnice mezi křivkami E1 a E2 : 
 
∆Emax =10,75 kWh  
 
Velikost zásobníku dle vztahu (10): 
 
Vz = ∆Emax / (c.(t2 – t1)) = 10,75 / (1,163.(55 – 10)) =  0,2054 m3 = 205,4 l 
 
Jmenovitý výkon ohřevu dle vztahu (11): 
 
Q1n = E1p / Tp = 43 / 24 = 1,792 kW 

 

7.6.3 Kompletní stanice Logasol KS0105 technické údaje a návrh expanzní nádoby 

 

Rozměry skříně (HxBxT)     355x290x235 mm 

Připojovací rozměr měděných trubek   15x1,0 mm 

Připojení expanzní nádoby     3/4" (DN20) 

Elektrické napájení      230 V 

Kmitočet       50 Hz 

Max. příkon       60 V 

Rozsah nastavení omez. Průtoku    0,5-6 l/m 

Hmotnost       7,1 kg 

Pojistný ventil       6 bar 

Oběhové čerpadlo Grunfos Solar 15-40 

Klapka samotíže 

Tlakoměr na výstupu a zpátečce 

Kulový kohout s integrovaným teploměrem 

Omezovač průtoku 
 
Výpočet velikosti expanzní nádoby pro solární kolektory 
 
-2 řady solárních kolektorů Buderus Logasol SNK3.0 
-Cu potrubí: ø15mm, délka = 2x23,45 m 
-statická výška: H=7,8m 
-objem výměníku tepla zásobníku a solární stanice: 

VA = VK · nK+VWT+VKS+VR 

VA = 0,86 . 4 + 1,4 + 1 + 2 . 23,45 . 0,133 = 12,07 l 
VA   ...objem náplně zařízení 
VK   ...objem jednoho kolektoru (solárního okruhu)  
 nK   ...počet kolektorů 
VWT...objem výměníku tepla solárních zásobníků  
VKS ...objem kompletní stanice Logasol KS01 (cca 1,0 l) 
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VR   ...objem potrubí  
 

VNenn ≥(VA · 0,1+VDampf · 1,25)· DF 

VNenn ≥(12,07 · 0,1+5,04 · 1,25)· 2,652 
VNenn ≥ 19,9 l 
����Zvolí se velikost expanzní nádoby 25 l 
 
VNenn  ...jmenovitá velikost expanzní nádoby 
VA      ...plnicí objem zařízení (obsah celého solárního okruhu) 
VDampf...objem kolektorů a potrubí ležících nad spodní hranou kolektoru 
DF      ...tlakový faktor 
 
Stanovení množství solární kapaliny 
 
VVorlage = VNenn · faktor vodní předlohy  
VVorlage = 25 . 0,0794 =  1,985 l 
 
Výpočet potřebného množství solární kapaliny 
 
Vges = VA + VVorlage 

Vges = 12,07 + 1,985 = 14,05 l 
 
Výsledek 
 
Expanzní nádoba o objemu 25 l je dostatečná. Předtlak MAG činí 2,48 baru, provozní tlak 2,78 
baru a obsah solární kapaliny je 14,05 l. 

7.6.4 Ochrana regulace proti přepětí 

Teplotní čidlo kolektoru v řídicím kolektoru může vzhledem ke své exponované poloze 
na střeše zachytit během bouřky přepětí. Toto přepětí je schopno zničit čidlo. Ochrana proti 
přepětí není bleskosvod. Tato ochrana je koncipována pro případ, že do širšího okolí solárního 
zařízení udeří blesk, a tím dojde k přepětí. Ochranné diody omezují toto přepětí na hodnotu 
neškodnou pro regulaci. Připojovací zásuvka musí být v dosahu délky kabelu teplotního čidla 
kolektoru FSK 

7.6.5 Solární kapalina 

Solární zařízení se musí chránit před zamrznutím. K tomuto účelu je použit ochranný 
protimrazový prostředek solární kapalina Solarfluid L. 

Solární kapalina Solarfluid L 

Solarfluid L je směs k okamžitému použití z 50 % PP-glykolu a 50 % vody. Bezbarvá 
směs je potravinářsky snášenlivá a biologicky rozložitelná. Solarfluid L chrání zařízení před 
mrazem a korozí. Solarfluid L nabízí ochranu před zamrznutím až do venkovní teploty –37 °C. 

 
Stanovení množství solární kapaliny 
 
VVorlage = VNenn · faktor vodní předlohy  
VVorlage = 25 . 0,0794 =  1,985 l 
 
Výpočet potřebného množství solární kapaliny 
 
Vges = VA + VVorlage 

Vges = 12,07 + 1,985 = 14,05 l 
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7.6.6 Regulace solárního a topného okruhu 

Navržen modulární, digitální regulační přístroj Buderus Logamatic 4121 a regulací FM443 

I . Solární okruh a II . solární okruh 

Bivaletní zásobník pitné vody Logalux SL400-2 se nabíjí v závislosti na teplotním 
rozdílu mezi čidlem teploty solárních kolektorů a čidlem teploty v zásobníku. Jestliže již není 
možné dále nabíjet zásobník vody, nabíjí se bazén pomocí výměníku tepla pro bazén a 
sekundárního čerpadla vytápěcího okruhu v závislosti na teplotním rozdílu mezi čidlem teploty 
solárních kolektorů a čidlem teploty v bazénu. V krátkých intervalech se kontroluje možnost 
nabíjení zásobníku vody. 

III . Dotápění pitná voda 

Požadovaná teplota vody se v závislosti na čidle teploty v zásobníku vody v případě 
potřeby dohřívá. 

IV . Bazén-dotápění 

Nástěnný kondenzační kotel Buderus Logamax PLUS GB152-16 vytápí bazén vytápěcím 
okruhem s výměníkem tepla.  

-přesné schéma zapojení viz. výkres  č. 2.04 

Technická data 

Rozměry š/v/d     360/360/160 mm 

Provozní napětí(pro 50 Hz +- 4%)   230 +- 10% V 

Příkon        8 VA 

Jištění regulačního přístroje    10 A 

Maximální spínací proud  

Výstup pro nabíjecí čerpadlo zásobníku  5 A 

Výstup pro cirkulační čerpadlo   5 A 

Výstup pro čerpadlo otopného okruhu   5 A 

Napětí pohonu regulačního členu    230 V 

Doba chodu servomotoru    120 (nastavitelná 10-600) sec 

Druh regulátoru     3-bodový krokrový regulátor(PI regulace) 
 
7.6.7 Návrh potrubí a izolace 
 
Připojovací potrubí k jednotlivým kolektorům bude Cu 18x1,0 (DN15) 
 
Izolace PIPO ALS 
 

Kašírované potrubní izolační pouzdro PIPO ALS je tepelněizolační výrobek z kamenné 
vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Výrobek PIPO ALS je opatřen 
povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). 
Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé 
uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje.  
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Vlastnosti kamenné vlny 
 

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. 
Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – pouzdro je v celém objemu 
hydrofobizované. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 
 
7.6.8 Tlaková ztráta v potrubí solárního okruhu a v solárním zásobníku 
 
4 x SNK3.0 zapojené v sérii 
 
Tlaková ztráta kolektorového pole 
 
VK = VK,Nenn · nReihe 
VK = 50 l/h · nReihe = 50 l/h · 1= 50 l/h 
∆pFeld = 6,5 mbar 
 
Tlaková ztráta v potrubí solárního okruhu 
 
Počet kolektorů   4 
Objemový průtok   200 l/h 
Průměr trubky   18x1,0 
Rychlost proudění   v=0,28 m/s 
Pokles tlaku    R=0,82 mbar/m 
Délka potrubí   23,45 m 
Celkový pokles tlaku  R=23,45x2x0,82=38,5mbar 
 
Tlaková ztráta v solárním zásobníku Logalux SL400-2 
 
Počet kolektorů   4 
Objemový průtok   200 l/h 
Pokles tlaku    R=11 mbar/m 
 
Celková tlaková ztráta 
 
R = 6,5 + 38,5 + 11 = 56 mbar ���� kompletní stanice Logasol KS0105 
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8.1 - TZ OHŘEV BAZÉNU  

 
 
8.1.1 Úvod : 

 
Projektová dokumentace řeší ohřev bazénové vody pomocí solárních přebytků a 

topných okruhem z kondenzačního kotle. 
 

8.1.2 Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 

Stavební parcela č. 427/8 o celkové výměře 1282 m2 v katastrálním území Bartovice 
(okres Ostrava-město) se nachází v obytné zóně Bartovic. Vjezd na pozemek je z ulice 
Batorova (asfaltová komunikace šíře 5,6m). Parcela je situována v rovném území,bez většího 
převýšení. Pozemek je zarostlý 2 ovocnými stromy,průměr kmenů je od 15-25cm (stáří cca 10 
let), 1 borovicí,průměr kmenů je od 10-20cm a je zatravněn. Základová půda je tvořena 
písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V 
rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3m pod 
terénem. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána 
šířky 3 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je 
napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sítě 
jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Batorova nebo v přilehlých 
pozemcích (viz příloha stavební části –koordinační situace 1.01). 
 
8.1.3 Technické řešení 
 
Materiál 
 

Vnitřní rozvody vodovodu jsou kompletně navrženy v trubním systému GEBERIT 
MAPRESS (materiál potrubí je NEREZOVÁ OCEL, spoje jsou lisované). Bazénová přípojka 
je navržena z lineárního polyethylenu HDPE 100 SDR 11 dimenze 32x3,0 (DN25). 
 
Dotápění 
 
 Ohřev topné vody je zajištěn plynovým nástěnným kondenzačním kotlem Buderus 
Logamax Plus GB152-16. Vlastní ohřev bazénové vody je zajištěn pomocí dvou výměníků 
tepla, pro topný a solární okruh, kde ohřev zajišťují deskové kolektory Logasol SKN3.0. Tyto 
okruhy jsou osazeny zpětnými klapkami, oběhovými čerpadly a kulovými kohouty pro možné 
odstavení okruhu. 
 U bazénu je zřízena technická šachta, v ní bude umístěn pískový filtr SF 500/ SILEN 
50, který je napojen na bazénový okruh vratný a poloautomatický dávkovač chemie.  
 
Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování : 
 
Nepředpokládá se. 
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Uložení potrubí přípojky :  
 
Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze na pískovém loži tl. 100 mm a obsypáno týmž 
materiálem do výše 300 mm nad povrch potrubí. Nad potrubím bude uložena  výstražná fólie z 
PVC. Zásyp rýhy se provede zhutněný. 
 
Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce : 

 
Přípojka ani její realizace neohrozí životní prostředí v lokalitě navrhovaného rodinného 

domu. 
 
Závěr:  
 

Při provádění budou dodržovány požadavky dle ČSN 73 3050- Zemní práce  . Při 
křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 a podmínky 
správců sítí. 
 
 

Výpis armatur  

 
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT R+S DN15         2 ks 
ROZDĚLOVAČ RS90x102x932          1 ks 
SBĚRAČ RS90x102x932          1 ks 
KULOVÝ KOHOUT DN 25                          10 ks 
FILTR DN25           2 ks 
MANOMETR 0-600 kPa DN25          6 ks 
TEPLOMĚR 0-120 °C DN25          6 ks 
REGULAČNÍ VENTIL 3V DN10         2 ks 
POHON – BEZ HAVARIJNÍ FUNKCE 220V        2 ks 
ČIDLO TEPLOTY Ni1000          2 ks 
ČERPADLO – BAZÉN (75-55 °C) 0,58A DN15        1 ks 
ČERPADLO – BAZÉN (75-55 °C) 0,38A DN15        1 ks 
ZPĚTNÝ VENTIL DN25          2 ks  
TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ        1 ks 
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8.2 Ohřev bazénové vody-potřeba tepla 
 
Stanovení tepelné ztráty a potřeby tepla bazénu 
 
Návrhová teplota bazénové vody  tw = 20 °C 
Doba provozu     květen – září 
Plocha bazénu     S = 32 m2 
 
Tepelná ztráta přestupem z vodní hladiny 
 

 
 
αcelk = 15 W/m2.K .......je celkový součinitel přestupu tepla z vodní hladiny 
S [m2] je plocha vodní hladiny bazénu 
 
Květen  Červen  Červenec Srpen      Září 
13,0  16,6  18,2  17,7      13,5 
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tw = 20 °C ..... je teplota vody v bazénu 
tv [°C] je teplota okolního vzduchu 
 
 
Celkový součinitel přestupu tepla z vodní hladiny 
 

 
αcelk = 5 + 10 = 15 W/m2.K 
 
αs = 5 W/m2.K ........je součinitel přestupu tepla sáláním 
αk = 10 W/m2.K ......je součinitel přestupu tepla konvekcí 
αv  = 0 W/m2.K .......je součinitel přestupu tepla při vypařování vody z hladiny bazénu 
Tepelný zisk a ztráta  pohlceného slunečního záření vodní hladinou 
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Bilance potřeby tepla ve dne 
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tv [°C]....... průměrná venkovní teplota 
 
Květen  Červen  Červenec Srpen      Září 
16,6  20,6  22,5  22,6      19,4 
 

τd [h/měsíc]......doba se slunečním svitem 
 
Květen  Červen  Červenec Srpen      Září 
191   191   183   193       138 
 
Hden [kWh/m2] ...je denní dávka slunečního ozáření vodní hladiny 
 
Květen  Červen  Červenec Srpen      Září 
4.68  5.27  5.11  4.31      3.12 
 
ηa = 0,85.....pohltivost slunečního záření vodní hladinou 
 
Bilance potřeby tepla v noci (bazén mimo provoz) 
 

 
tv [°C]....... průměrná venkovní teplota v době bez slunečního svitu  
 
Květen  Červen  Červenec Srpen      Září 
13,0  16,6  18,2  17,7      13,5 
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Celková potřeba tepla pro ohřev bazénové vody 
za den 

 
p = 0,05 ..... přirážka na tepelné ztráty topné soustavy 
za jednotlivé  měsíce 
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Průběh potřeby tepla pro ohřev bazénu a solární zisk z kolektorů 
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Průběh pot řeby tepla na oh řev bazénu a solární zisk z kolektor ů
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Celkový měrný energetický zisk  za rok Qs,b [kWh/rok] 

Celková potřeba tepla pro ohřev bazénu:   2954 kWh/rok 

Celková kolektory zachycená energie:   3819 kWh/rok 

Celková využitelná energie Qs,b:       619 kWh/rok 
Solární pokrytí (podíl soustavy) f:        21,7 %
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9. Závěr 
 
Celková potřeba tepla na ohřev teplé vody je 4967 kWh/rok  
Celková potřeba tepla pro ohřev bazénu je 2954 kWh/rok 
Celková kolektory zachycená energie je 3819 kWh/rok 
Přebytky energie v letním období 619 kWh/rok využité pro ohřev bazénové vody 
Celková využitelná energie z kolektorů je 3200 kWh/rok  
 

Solární kolektory významně pokryjí potřebu tepla pro ohřev teplé vody a to z 64%. 
Zbytek tepla dodává kondenzační kotel a to především v zimních měsících kdy intenzita 
slunečního záření je příliš slabá. Z přebytků solární energie je v letních měsících vytápěn 
bazén, kde celkové solární pokrytí je z 21,7 %. V měsících červen-srpen je solární pokrytí 
nejúčinnější a to z 77%, v měsících květen a září je bazén vytápěn především kondenzačním 
kotlem. 

 
Návratnost investice 
 
Celková potřeba tepla se solárním ziskem je 27600 kWh/rok 
Celková potřeba tepla bez solárního zisku je 31419 kWh/rok 
Cena za zemní plyn je 1180kč/MWh 
Cena za solární technologii včetně instalace je 188000 Kč 
 
Celková úspora za rok je 4507 Kč ,návratnost investice je za cca 42 let 
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