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Anotace k bakalářské práci 

Tomáš Skyba.: Rodinný dům –vytápění, Bakalářská práce, VŠ – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta stavební, 2010, 54 str. 

Zadáním mé bakalářské práce je vypracovat projekt vytápění na můj zvolený typ 

domu. Jedná se o novostavbu jednopodlažního rodinného domu o relativně velké rozloze, 

který se nachází v oblasti Mařatice, obce Uherské Hradiště. Projekt se skládá ze dvou 

samostatných celků. V prvním celku se jedná o stavební část rodinnému domu a v druhém o 

vytápění rodinného domu. Obě tyto části jsou vypracovány v rozsahu pro realizaci tohoto 

objektu. Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit architektonicky zajímavý 

jednopodlažní dům pro šest obyvatel, který by se dal vhodně situovat do svažitého terénu a 

přitom byl účelný a pokud možno nízkonákladový. 

Primární zdroj vytápění jsem si zvolil tepelné čerpadlo od firmy Alpha – Inno Tec. 

Jako bivalentní zdroj vytápění volím krbovou vložku Focus, druh  EMIFOCUS. Druh 

vytápění tohoto domu jsem zvolil jako vytápění pomocí otopných těles. 

 

The Annotation to The Bachelor thesis 

 

 The submission to my becheor thesis is to develop a project for a heating of my 

choosen single family house. It is a new building with single – level floor  but its relatively 

large size  of this floor, witch is situated in area Mařatice is part of town Uherské Hradiště. 

The project consist of two separand units. The first unit it’s about  documentation of 

construction of the single family house and the second unit is rating about of documentation 

of heating this house. The main wiev of my bachelor thesis is to create architecturally 

interesting building with single level floor for six inhabitants that would be able to situated to 

sloping terrain withal the effective and economic. 

 The primary source for this house i have choosen the heat pump by company Alpha – 

Inno Tec. As a secondary source i have choosen fireplace by company Focus type 

EMIFOCUS. Heating of this house I choose as a hating with radiators. 
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1. Seznam použitých značek 

 

Značka Veličina Jednotka 

v rychlost [m/s] 

Q tepelný výkon [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 Výsledná potřeba tepla na vytápění [kWh/a] 

Fi,HL součet tepelných ztrát budovy (tep. výkon) [kW] 

Fi, T tepelná ztráta prostupem [kW] 

Fi, V celková ztráta větráním [kW] 

E1 roční spotřeba energie na vytápění [kWh/m3,rok] 

Rj tepelný odpor při prostupu j-té vrstvy konstrukce [(m2.K)/W] 

Rse tepelný odpor při přestupu na vnější straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] 

S plocha konstrukce [m2] 

U součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uj součinitel prostupu tepla j-té konstrukce [W/(m2.K)] 

UN Normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Delta U 

Uem 

Tepelné vazby                                                

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou 

[--] 

[W/(m2.K)] 

V Objem [l] 

Z tlakové ztráty třením [Pa/m] 

c měrná tepelná kapacita  [kJ/kg.K] 

d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

dv minimální průměr pojistného potrubí [mm] 

d0 minimální průměr sedla pojistného ventilu [mm2] 

m hmotnostní průtok  [kg/h] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 
Rodinný dům - vytápění 

 

 9 

Značka  

V 

Veličina 

součinitel spárové průvzdušnosti 

Jednotka 

[m3/(s.m.Pa0,67)] 

l délka [m] 

λ součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

Mi návrhová hodnota faktoru difuzního odporu [--] 

M.teplo návrhová jednotka měrné tepelné kapacity [J/Kg.K] 

Te venkovní teplota stanovená dle konkrétní oblasti [oC] 

Ti výpočtová teplota v interiéru [oC] 

Tai návrhová teplota vnitřního vzduchu [oC] 

Rhe maximální teplota v otopné soustavě [%] 

RHi 

Z 

návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  

ztráta okruhu 

[%] 

[Pa] 

δ.t jmenovitý teplotní rozdíl  [K] 

Δt teplotní rozdíl [oC] 

Δv poměrné zvětšení objemu vody [dm3/kg] 

w rychlost proudění topného média [m/s] 

ρ hustota [kg/m3] 

∑ξ součinitel místních odporů [--] 

  
 

Eps - Z expandovaný polystyren vhodný do podlah  

Eps - S expandovaný polystyren vhodný do střešních plášťů 

TČ tepelné čerpadlo 

NP nadzemní podlaží 

KR krokev  

PO pozednice 

VA vaznice 
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2. Úvod 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je vypracovat projekt na vytápění na můj vybraný 

specifický typ domu. Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného rodinného 

domu o relativně velké rozloze, který se nachází v oblasti Mařatice, obce Uherské Hradiště. 

Projekt se skládá ze dvou samostatných celků. V prvním celku se jedná o stavební 

část rodinnému domu a v druhém celku o vytápění rodinného domu. Obě tyto části jsou 

vypracovány v rozsahu pro realizaci objektu. Dalším neméně zajímavým úkolem této práce 

bylo vytvořit architektonicky zajímavý jednopodlažní objekt pro pět obyvatel, který by se dal 

vhodně situovat do svažitého terénu a přitom byl účelný a pokud možno nízkonákladový.  

 

Primární zdroj vytápění jsem si zvolil tepelné čerpadlo od firmy Alpha – Inno Tec 

systému země – voda (tepelná centrála WZ S 80 H). Rozhodl jsem se na základě stálých 

tepelných výkonů tohoto druhu čerpadla a absence hlukových projevů (jako u systému vzduch 

- voda), ale na úkor vyšších pořizovacích nákladů. Jako bivalentní jednotku vytápění volím 

krbovou vložku Focus, druh  EMIFOCUS. Vytápění domu jsem zvolil prostřednictvím 

otopných těles.  

 

Bakalářské práce se dělí do tří částí a to textová, grafická a přílohy.  

 

Textová část obsahuje obecný úvod o použití tepelných čerpadel, jejich princip a 

využití. seznam použitých jednotek, textové zprávy pro stavební část a vytápění. Technická 

zpráva pro stavební část popisuje technické, konstrukční a materiálové řešení stavebních 

prvků, údaje o místních poměrech a o lidech zainteresovaných do realizace. Technická zpráva 

pro vytápění obsahuje detailní popis matriálů, tech. místnosti a otopných těles. 

 

Grafická část obsahuje výkresy pozemního stavitelství a výkresy vytápění nutné pro 

realizaci stavebního díla. Tyto výkresy jsou rozepsány v obsahu výkresové dokumentace. 

 

V přílohách se nacházejí výpisy stavebních prvků, výstupy z programů a výpočty 

důležité pro zpracování projektu.  
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3. Obecná část – něco málo o tepelných čerpadlech 

 

3.1. Historie a vývoj tepelných čerpadel 

Princip tepelného čerpadla popsal před více než 150 lety W. T. Kelvin, ale k jeho 

praktickému využití dochází v Evropě převážně až kolem roku 1980. V tomto období se 

v důsledku ropné krize hledaly alternativy k tehdy rozšířenému vytápění fosilními palivy, 

především olejem. Článek popisuje historický vývoj počtu instalací tepelných čerpadel 

v České Republice i v Evropě, praktické problémy spojené s jejich instalací i vývojové.  

Pro rozvoj instalací tepelných čerpadel sehrály hlavní roli dvě skutečnosti. Technicky 

nebyly vyřešeny všechny provozní stavy, které musí tepelné čerpadlo zvládnout. Je to 

prakticky chladicí zařízení, které z jednoho prostředí přenáší tepelnou energii do druhého 

prostředí, přičemž vstupní a výstupní parametry se průběžně mění. První tepelná čerpadla tyto 

požadavky dostatečně nezvládla, byla poruchová a nesplnila očekávání svých majitelů. 

Druhým významným faktorem, který negativně ovlivnil provozní zkušenosti s tepelnými 

čerpadly, byla jejich instalace. Tepelné čerpadlo totiž nelze zapojit do stávajícího otopného 

systému, který dobře fungoval s olejovým kotlem, a předpokládat, že systém bude vytápět 

objekt stejně. To si samozřejmě tehdy instalatéři neuvědomovali, a proto nevědomky přispěli 

k tomu, že tepelná čerpadla neplnila očekávání. Pro uživatele byla tepelná čerpadla 

ekonomicky efektivní z hlediska vytápění a ohřevu vody a z hlediska přírodního snižovala 

emise skleníkových plynů. 

 

3.2. Vývoj instalací v ČR  

Před rokem 1990 bylo u nás nainstalováno jen několik kusů tepelných čerpadel, a to 

zejména z propagačních či demonstrativních důvodů. Teprve po roce 1990 se začaly 

objevovat skutečná tepelná čerpadla, převážně importovaná ze zemí, kde už s nimi měli své 

zkušenosti: ze Švédska, Německa a Rakouska. Následně se svojí produkcí připojili i tuzemští 

výrobci, kteří získávali své první zkušenosti. Prakticky se jednalo jen o desítky instalací 

ročně, později to již byly stovky. Skutečný rozvoj instalací však nastal až po roce 2000 (obr. 

1). Důvody, proč byl rozvoj v prvních deseti letech tak pomalý, souvisejí s ekonomikou 

provozu, která je navázána na cenu paliv a energií. 
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 Obr. 1: Vývoj počtu instalací tepelných čerpadel v ČR v minulých letech(1) 

 

Situace po roce 2000 

            Tento rok se z hlediska instalací tepelných čerpadel u nás zpravidla označuje jako rok 

0. V tomto období se podařilo nastartovat podpůrné mechanizmy: Vznikla Asociace pro 

využití tepelných čerpadel, která byla iniciátorem jejich podpory a partnerem při jednání 

s orgány státní správy. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) stanovil podmínky dotační 

politiky na instalace tepelných čerpadel. Pro tepelná čerpadla v rodinných domech (D55) 

a v podnikatelských objektech (C55) byly zavedeny speciální sazby za elektrickou energii. 

Některá města, jako například Praha a Plzeň, poskytovala na tepelná čerpadla dotace. 

 Zpočátku stavební úřady byly neinformované o tom, co to je tepelné čerpadlo a co je 

nutné pro jeho provoz v horninách udělat, prakticky nic nevyžadovaly, což pak ve svém 

důsledku vedlo k dodatečným problémům. Proto se zpřísnily podmínky provádění těchto 

prací a stavební povolení se začalo vydávat až na základě projektové dokumentace a kladných 

vyjádřeních dotčených úřadů – tento postup značně zkomplikoval realizaci a posunul start 

zbudování vrtů. 
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3.3. Podstata tepelného čerpadla (převážně o systému země - voda) 

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie. Odnímají teplo z okolního 

prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně 

umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. 

 Tepelná čerpadla ze země využívají energii, která je uložena v horních vrstvách 

zeminy. Tato energie zachycena hlavně vodními srážkami a zářením slunce. Přísun tepla z 

vnira země je nepatrný a činí pouze cca 0,05 – 0,15 W/m2 (je zanedbatelný). Díky schopnosti 

akumulace zemského povrchu kolísá teplota zeminy podstatně méně, než teplota vzduchu. 

Rovněž v zimě se teplota zemského povrchu snižuje, od hloubky asi 1 m zpravidla nikoliv 

pod hodnotu 0 °C. Při správně projektované soustavě tepelného čerpadla nepovede ani odběr 

tepla ze země k tomu, aby klesla teplota zdroje tepla zřetelně pod bod mrazu. Tepelná 

čerpadla se solankou, která využívají zeminu jako zdroj tepla, pracují proto s dobrými 

topnými faktory, a mohou dosahovat vysokých ročních vytápěcích dob.  

Tepelná energie se  odebírá  ze  zeminy  pomocí  zemních plošných kolektorů (výkony 

lze vidět v tab. 2) nebo zemních vrtů (výkony lze vidět v tab. 1). Přitom se energie zachycuje s 

použitím pomocného okruhu (solankový okruh), který přenáší energii na pracovní prostředek 

tepelného čerpadla (Obr. 2).  

Akumulování tepla a jeho transport v zemině jsou určovány v podstatě obsahem vody. 

Tepelná vodivost zeminy se s vlhkostí zlepšuje. Čím je zemina vlhčí, o to větší je možný 

odebíraný výkon. Pevné, vlhké zeminy se hodí jako zdroj tepla lépe, než suché a písčité 

zeminy. Zemina se regeneruje především vnikajícími vodními srážkami. 

Množství energie, které je možno získávat, je zřetelně vyšší, když voda, obsažená v 

zemině, zledovatí. Skupenské teplo tání vody je s hodnotou cca 0,09 kWh/kg velmi vysoké.  

Musí se však bezpodmínečně zamezit tomu, aby se vrstvy ledu okolo trubek kolektoru 

navzájem propojily. Tím by byla ohrožena tepelná regenerace zeminy. Teplota zeminy by tím 

mohla trvale klesnout, a tím se sníží roční vytápěcí doba. 
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Tab. 1 – podklad pro odebíraný výkon z hloubkového vrtu (2) 

 
Tab. 2 – podklad pro odebíraný výkon z plošného kolektoru (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Princip tepelného čerpadla (4) 
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3.3.1. Zemní kolektory -  technologicky pracuje s energií slunce, pro tento typ je zapotřebí 

mít k dispozici nezastavěný pozemek přibližně 2 – 3 krát větší než je vytápěná obytná 

plocha, což je nevýhoda. Plastové hadice se ukládají do hlouby 1,2 – 1,5 m. Plocha 

zeminy, určená  pro  zemní  plošné  kolektory  nebo zemní vertikální vrty, musí být 

rostlá a nikoliv jednostranně nasypaná. Zemní plošné kolektory se ukládají do země 

naplocho. Tomu odpovídá potřeba rovné plochy. Zemní plošné kolektory mají oproti 

sondám tu přednost, že je lze poměrně jednoduše uspořádat, a pro povolení stačí 

ohláška na stavebním úřadě. Viz obr. 3.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr.3a: Tepelná čerpadla země/voda – kolektor (5a)                               Obr3b: Uložení kolektoru (5b) 

 

 

3.3.2. Zemní vrty (geotermální vrt) - zde je zapotřebí mít proveden dostatečně podrobný 

průzkum podloží, vzhledem k návrhu hloubky a počtu vrtů. Plastové nebo měděné 

sondy naplněné pracovním médiem se ukládají do vrtu, který je zaplněn suspenzí 

cementu a bentonitu pro lepší vodivost tepla mezi zdrojem a jímacím zařízením. 

Výhodou je stabilní teplota zdroje a vysoký topný faktor. Nevýhodou jsou vyšší 

pořizovací náklady spojené se zemními pracemi a geologickými průzkumy. Viz obr. 4. 

Zemní vertikální vrty podléhají schvalovací povinnosti, a musejí být provedeny 

speciálními vrtařskými firmami. Jsou zapotřebí svislé vrty do země. Jako přednost je 

zde možno uvést poměrně malou potřebnou plochu a vyšší teploty zdroje tepla. 



Bakalářská práce 
Rodinný dům - vytápění 

 

 16 

 
Obr. 4: Tepelná čerpadla země/voda – vrt(6) 

 

3.4. Volba typu tepelného čerpadla 

 

3.4.1. Výpočet ztrát domu 

 Základním krokem pro výběr optimálního druhu čerpadla je určení tepelných ztrát 

domu. Je to množství tepla v kWh, které ztratí dům při venkovní teplotě ( -12°C pro Uherské 

Hradiště, -15°C pro Ostravu). Výpočet lze provést pouze dle platné legislativy(, ČSN 730340, 

ČSN EN 12831 a vyhlášky č.291/2001 Sb.), tento výpočet lze provést například v programu 

Ztráty 2008, který je založen dnes na platné legislativě. 

 Výkon tepelného čerpadla navrhujeme na 80 % tepelných ztrát posuzovaného domu. 

Minimálně se doporučuje navrhnout na 60 % tepelných ztrát domu. 

 

3.4.2. Druh tepelného čerpadla 

Prvním zdrojem tepla je okolní vzduch. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu 

a předávajícího jej do vody (radiátorů, podlahového vytápění apod.) se označují názvem 

vzduch – voda. Je možné je instalovat všude. V našich klimatických podmínkách, zejména v 

nižších polohách (do 500 m nadmořské výšky) jsou schopna uspořit ( při výstupní teplotě do 

50°C) asi 55 až 60% nákladů na vytápění. Náklady na pořízení tohoto typu čerpadla jsou 

zpravidla nižší než u ostatních typů tepelných čerpadel. Proto bývá návratnost investice v 

některých případech nejkratší (především u větších domů). Systém vzduch – voda je v našich 

podmínkách problematický z důvodu kolísání teplot. 

 

Výhody : 

+ Poměr cena/výkon 

+ Univerzálně použitelné 
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+ Jednoduchá instalace 

 

 Nevýhody : 

− Za silných mrazů nižší účinnost 

− Hlučnost venkovní jednotky 

− Nutnost bivalentního zdroje 

 
Dalším zdrojem tepla může být zemský povrch. Tepelná čerpadla odebírající teplo ze 

zemského povrchu se označují názvem země – voda. Jsou schopna ušetřit (při výstupní 

teplotě do 50°C) cca 65 až 70% nákladů na teplo (viz str. 13). 

 

Výhody : 

1. Systém vrt země - voda 

+ Vysoká účinnost 

+ Nízké provozní náklady 

+ Malá půdorysná plocha 

+ Relativní nezávislost na počasí 

2. Zemní kolektor 

+ Nižší náklady na v porovnání s vrtem 

 

          Nevýhody : 

1. Systém vrt země – voda 

− Poměrně vysoké investiční náklady 

2. Zemní kolektor 

− Negativní vliv na půdní prostředí v případě nesprávné realizace 

− Omezené možnosti zemních pracích na pozemku 

 
Posledním zdrojem tepla mohou být spodní vody. Tepelná čerpadla odebírající teplo 

ze spodní vody se označují názvem voda - voda. Odebírají teplo z vody z čerpané studny. Po 

ochlazení vrací vodu do druhé, vsakovací studny. Studny se většinou vrtají do hloubky 10 – 

25 m. 4erpadla voda – voda je vhodné navrhovat tam, kde jsou příznivé hydrogeologické 

podmínky – vysoký průtok vody, propustné podloží atd. Tento typ tepelného čerpadla má 

nejlepší ekonomické výsledky. 
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      Výhody : 

+ Vysoká účinnost (topný faktor v rozmezí 6-7) kvůli stálé teplotě ve studně 

+ Nízké provozní naklady 

+ Nezávislost na počasí a teplotě vzduchu 

 

Nevýhody : 

− Nutnost dostatečného vodního zdroje 

− Zdrojová a vsakovací studna musí být od sebe vzdáleny aspoň 10 m 

− Relativně vyšší náklady na zřízení studní 

− Nutnost dodržení podmínek pro ochranu podzemních vod 

 

3.4.3. Volba otopné soustavy 

             Ekonomiku provozu tepelného čerpadla výrazně ovlivňuje výstupní teplota 

z tepelného čerpadla do otopné soustavy (čím nižší výstupní teplota, tím lepší). Proto se 

doporučuje volit u nových systémů co nejnižší tepelný spád – podlahové vytápění (úspora až 

10 % proti normálním systémům). 

 

Je nutné dodat, že tepelné čerpadlo nešetří pouze náklady na vytápění. V případě 

pořízení tepelného čerpadla, jak již bylo zmíněno, získáte výhodnou elektrickou sazbu D55 

pro rodinné domy a C55 pro podnikatelské objekty. 

 

3.4.4. Topný faktor tepelného čerpadla 

Topný faktor čerpadla je nejdůležitějším parametrem pro výběr konkrétního tepelného 

čerpadla. Je to bezrozměrné číslo. Ukazuje nám jeho účinnost = je to poměr mezi příkonem a 

výkonem. (čím je topný faktor vyšší, tím je topení s daným čerpadlem levnější).Topný faktor 

se stanovuje dle normy EN 255-2. V případě mnou zvoleného tepelného čerpadla od firmy 

Alpha Inno-Tec udává výrobce největší hodnotu topného faktoru při u 0°C na vstupu do 

tepelného čerpadla a 35°C na výstupu z tepelného čerpadla. Důležitou roli pro teplotní faktor, 

zejména u systému vzduch voda, sehrává odtávání výparníku. Při ochlazování vzduchu na 

výparníku kondenzuje vzdušná vlhkost, která při nízkých teplotách vymrzá a tím negativně 

ovlivňuje topný faktor.  

                        (1.1) 

 - topný faktor 
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Q –energie vyprodukovaná tepelným čerpadlem (výkon) [kWh] 

E – energie spotřebovaná pro pohon tepelného čerpadla (příkon)[kWh] 

 

3.5. Dotace na tepelná čerpadla  

Jak jsem již uvedl, SFŽP poskytuje na tepelná čerpadla dotace. Kritéria se každoročně 

mění podle toho, kolik bylo vyčleněno finančních prostředků na dotování tohoto segmentu. 

Kritéria jsou přísná, ale dá se říct, že nějaká dotace může být. 

Program zelená úsporám byl zpočátku koncipován tak, že získat podporu bylo 

prakticky nemožné. Ale kvůli málo žádostem na tepelná čerpadla se podmínky upravili. Na 

tepelné čerpadlo země – voda lze získat dotaci 75000 kč. Dotace na tepelné čerpadlo země – 

voda je o 50 % vyšší než na čerpadlo vzduch – voda. (vyšší topný faktor – viz výše). Od 

1.1.2011 musí dům splňovat podmínku měrné spotřeby tepla maximálně 55 kWh/m2. Tepelné 

čerpadlo i jeho dodavatel musí být zapsáni v rejstříku výrobků a dodavatelů, který posuzuje 

Státní fond životního prostředí. Při zateplení objektu s podlahovou plochou 200 m2 a instalaci 

tepelného čerpadla země/voda, tak můžete získat dotaci například až 355 000 Kč. 

 

3.6. Na co si dát pozor při výběru tepelného čerpadla 
Jak jsem již zmínil, jednom z nejdůležitějších parametrů pro výběr tepelného čerpadla je 

výkon a topný faktor. 

Dále je zapotřebí ověřit, jestli je v ceně zahrnuto vše potřebné k instalaci: 

a) Regulace 

b) Bivalentní zdroj 

c) Elektrorozvaděč 

d) Zásobník na teplou a užitkovou vodu 

e) Akumulační nádrž 

f) Expanzní nádrž 

g) Čerpadlo pro nucený rozvod vody v objektu 
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4. Průvodní zpráva 

 

4.1. Identifikační údaje a charakteristika stavby 

 

Název akce  : Rodinný dům manž. Skybových 

Místo stavby  : Uherské Hradiště, část Mařatice   

Parcela číslo  : 272/39 

Stavebník   : Manželé Skybovi 

Projektant   : Tomáš Skyba, 

      Dolní Němčí, Pod Svahy 792 

Stupeň    : pro realizaci stavby 

Datum    : 2010 

Dodavatel stavby  : Niaga s.r.o., IČ 34529183, 

  Dolní Němčí, Polní 384 

Stavební úřad   : Uherské hradiště 

Kraj    : Zlínský 

 

Základní charakteristika stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený jako samostatně 

stojící objekt. Dům je situován v Uherském hradišti, v části Mařatice. Účelem a záměrem bylo 

vybudovat samostatně stojící dům ve svažitém prostředí pro 5 obyvatel včetně vedlejších 

stavebních objektů  jako jsou oplocení, zpevněné plochy a komunikace, přípojky 

inženýrských sítí apod. Ze severní strany je dům po ztužující věnec zahrnut zásypem, kvůli 

úspoře tepelné energie na vytápění. Jedná se cca o polovinu domu, která je “zahrnuta pod 

zeminou”. Svým dispozičním řešením  uspokojí nároky na bydlení i 6 členné rodiny. Dům je 

jednopodlažní, nepodsklepený. Půdorysný tvar domu je tvaru obráceného “T”. Objekt je 

zastřešený sedlovou střechou nad obývacím pokojem a na zbytku jeho části je plochá zelená 

střecha. … Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití. 

 

4.2. Údaje o stávajících poměrech území 

Stavební parcela č 272/39 o celkové ploše 1360 m2 je situována v katastrálním uzemí 

obce Uherské Hradiště a to v části Mařatice. Vjezd na stavební pozemek je z ulice Nerudova, 

která je opatřena chodníkem a asfaltovou cestou šířky 5 m pod ní se nachazi jednotná 
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kanalizace. Chodník je z betonové dlažby tl. 1,2 m, pod kterým jsou inženýrské sítě (sítě 

vysokého napětí, nizkotlaký rozvod plynu, sdělovací kabely a vodovod). Pozemek má vedle 

sebe dvě parcely. Jednu volnou parcelu č. 272/38 a druhou obydlenou parcelu č. 272/40, která 

patří manželům Otrlými.  

 

4.3.    Údaje o provedených průzkumech a napojení na tech. infrastrukturu 

Mapové podklady 

- Katastrální mapa v měřítku 1:2000 

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:500 

- Inženýrsko – geologický a radonový průzkum 

Ostatní podklady 

- Požadavky investora, vlastní průzkum a fatodokumentace staveniště 

- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. (O územním plánování a stavebnímu řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů) 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. (O obecných požadavcích na výstavbu) 

 

V rámci hydrogeologického průzkumy byla stanovena hladina podzemní vody 

v hloubce – 2,5 m od ±0,000 a nebude ovlivňovat žádným způsobem stavbu. V okolí dané 

parcely bylo stanoveno množství radonu jako nízké. Základová půda je tvořena soudržnou 

písčito – jílovou hlínou pevné konzistence. Vodovod je napojen z místního řádu z šachty, 

která se nachází na parcele č. 272/38 podle zprávy vpdohospodářského úřadu. Napojení 

staveniště na elektroměrnou síť je stanoveno z parcely 272/38 podle vyjádření EON.   

 

4.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony České Republiky 

a dle informací dotčených orgánů. Všechny známé požadavky jsou zpracovány v projektu pro 

realizaci stavby, v případě připomínek budou doplněny na základě písemné nebo telefonické 

žádosti. 

 

4.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba splňuje požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/ 2006 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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4.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plnu 

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

 

4.7. Věcné a časové vazby 

V okolí stavby není uvažována další výstavba. Stavba nevyvolává související 

investice.  

 

4.8. Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu:  květen 2010 

Zahájení výstavby:  srpen 2010 

Dokončení výstavby:  listopad 2011 

 

Postup výstavby: 

- Odstranění křovin, stromů 

- Vytyčení hlavního výškového bodu 

- Vytvoření „laviček“ pro vytyčení základů 

- Sejmutí ornice 

- Výkopové práce 

- Podsyp 

- Betonáž základů 

- Zhutnění plochy podkladního betonu 

- Podsyp pro podkladní beton 

- Podkladní beton 

- Hydroizolace stavby 

- Vodorovné konstrukce 

- Svislé konstrukce 

- Opláštění střešního pláště 

- Práce PSV 

- Omítky 

- Podlahy 
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4.9. Orientační statistické údaje o stavbě 

Orientační hodnota stavby činí 6.320 tis. Kč s DPH. 

Tento předpoklad finančních nákladů na provedení díla byl stanoven propočtem ceny 

za m3 obestavěného prostoru. Propočet nákladů stavby není součástí projektové 

dokumentace. Propočet finančních nákladů je orientační a slouží jako statistický údaj. 

 

Skon střechy      :      20° 

Užitková plocha přízemí   :                       280,8 m2  

  Základní obestavěný prostor  :         cca 1002,2 m3 

Počet bytů v rodinném domě  :     1 
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5. Souhrnná technická zpráva 

5.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

5.1.1. Zhodnocení staveniště 

 

Stavební parcela č 272/39 o celkové ploše 1360 m2 je situována v katastrálním uzemí 

obce Uherské Hradiště a to v části Mařatice. Pozemek je zatravněn a osázen keři a stromy. 

Pozemek byl v minulosti využíván jako parkoviště zemědělských vozidel. Vjezd na stavební 

pozemek je z ulice Nerudova, která je opatřena chodníkem a asfaltovou cestou šířky 5 m pod 

ní se nachazi jednotná kanalizace. Chodník je z betonové dlažby tl. 1,2 m, pod kterým jsou 

inženýrské sítě (sítě vysokého napětí, nizkotlaký rozvod plynu, sdělovací kabely a vodovod).  

V rámci hydrogeologického průzkumy byla stanovena hladina podzemní vody 

v hloubce – 2,5 m od ±0,000 a nebude ovlivňovat žádným způsobem stavbu. V okolí dané 

parcely bylo stanoveno množství radonu jako nízké. Základová půda je tvořena soudržnou 

písčito – jílovou hlínou pevné konzistence. Vodovod je napojen z místního řádu z šachty, 

která se nachází na parcele č. 272/38 podle zprávy vpdohospodářského úřadu. Napojení 

staveniště na elektroměrnou síť je stanoveno z parcely 272/38 podle vyjádření EON.   

 

5.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Poloha a umístění objektu je určena regulačním plánem. Stavební čára umisťuje objekt 

rovnoběžně s ulicí Nerudova a rovnoběžně s okolní zástavbou izolovaných domů. 

 Vjezd na pozemek je přímo napojen na komunikaci v ulici Nerudova, navazuje na 

vjezdovou bránu a vjezd do garáže, která je umístěna v jihovýchodní části stavební parcely. 

Přístup na parcelu 272/39 jako je vstupní chodník a vjezd je řešen bezbariérově a je napojen 

na bezbariérové řešení v ulici Nerudova. Přístupové komunikace k obytnému domu jsou 

řešeny dle Ministerstva pro místní rozvoj v ČR z roku 2002 a odpovídají vyhlášce č. 492/2006 

Sb. 

 Samostatný rodinný dům je navržen pro bydlení 5 až 6 členné rodiny. Je řešen jako 

jednopodlažní, nepodsklepený s dvěma výškovými úrovněmi. Vyšší úroveň je v garáži a tech. 

místnosti a zbylé místnosti jsou v jedné úrovni. Výškový rozdíl činní 10 cm. Garáž objektu je 

zpřístupněna příjezdovou komunikací. Garáž je navržena pro stání jednoho automobilu. Na 

přístupové komunikaci je možnost stání pro druhý automobil. Garáž je zpřístupněna pro vstup 

do rodinného domu přes technickou místnost a a šatnu. Hlavní vstup do budovy je  po 

chodníku, který se před domem rozšiřuje na menší terasu. Přístupový chodník ke vstupu je 
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napojen a chodník z ulice Nerudova. Hlavní vstup do rodinného domu je situován 

z jihovýchodní strany. Za vstupními dveřmi se nachází zádveří, na které navazuje Wc, šatna 

pro uložení oděvů a vstup do kuchyně. Přes zádveří a šatnu se dostaneme do tech. místnosti a 

do garáže. Kuchyň navazuje na obývací pokoj a dětské pokoje. Dětské pokoje se nacházejí 

v jihozápadním křidle objektu. V Jihozápadním křídle je kromě pokojů umístěno Wc a 

koupelna. Obývací pokoj je koncipován jako hlavní pobytová oblast mého domu. Je tvořen 

velkými prosklenými plochami a přiznaným krovem. Z obývacího pokoje je přístup do 

severozápadního křídla objektu, ve kterém se nachází pracovna, ložnice se šatnou a vetší 

koupelna s masážní vanou a saunou. Objekt je zastřešen sedlovou střechou pouze nad 

obývacím pokojem. Ve zbytku půdorysné plochy je objekt osazen střechou plochou. 

 

5.1.3. Stavebně technické řešení stavby 

Rodinný dům bude stavěn tradičními technologiemi s použitím tepelně izolačních a 

ekologických materiálů. 

 

Základové konstrukce : 

Návrh základových pasů vychází z inženýrsko – geologického průzkumu. Objekt bude 

založen na základových pasech z prostého betonu C16/20 do nezámrzné hloubky na rostlý 

terén dle projektové dokumentace. Pod základem v jihozápadním křídle domu, v části 

konzoly bude štěrkopískový podsyp. Hornina je třídy 2. Skládka ornice bude na staveništi. 

Ornice bude použita pro zásyp severní části domu. Skládka vykopané zeminy ze základů bude 

odvezena na místní skládku. Základ pod vnitřní nosné zdivo je tloušťky 600 mm, pro 

obvodové zdivo zahrnuté zeminou tl. 650. Pod nosným sloupem v severozápadní části bude 

vybudována základová patka. Dále viz projektová dokumentace. Podkladní beton je v tl.150 

mm pod většinou objektu. Tl. 250 mm je pouze pod jihozápadním křídlem. Podkladní beton je 

z betonu C12/15 vyztužen karisítí. Na podkladní beton se položí souvrství hydroizolace, která 

je tvořena geotextilií FILTEK, hydroizolace ALKORPLAN 35034, geotextilie FILTEK a 

ochranný cementový potěr. Nad tuto skladbu se začnou vyzdívat svislé konstrukce.  

 

Obvodové zdivo a příčky : 

 Ochranná přizdívka bude provedena z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 200 

mm ZB 5-20 od firmy Pressbeton. Výplň tvarovek bude z betonu třídy C12/25 a vyztuženo 

ocelí 10425 Ø 10 mm. 
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Obvodové  zdivo bude z keramických  cihelných bloků POROTHERM CB,  tl. 400 

mm a 300 mm  zděných na tepelně  izolační maltu POROTHERM CB. Obvodové zdivo v části, 

která není zahrnuta zásypem je tvořena odvětrávaným pláštěm vytvořeným soustavou 

vodorovných a svislých lati (nebo použití systému odvětrávaných fasád T.I.C.O nebo 

Triangel) Obvodové zdivo je zatepleno v převážné většině plochy minerální vlnou Issover 

fassil tl 2x 80 mm (skladba I), dále Baumit zateplovacím systémem u ložnice pro rozčlenění 

fasády, tato část fasády není odvětrávaná. Nosné vnitřní zdivo bude rovněž z keramických 

cihelných bloků POROTHERM CB tl 300 mm zděný na tepelně izolační maltu 

POROTHERM CB.  

Nenosné příčky budou z příčkovek YTONG tl. 100 mm a 150 mm lepeny na 

tenkovrstvý tmel YTONG.  

 

Stropní konstrukce :  

Nosná stropní konstrukce bude provedena ze  stropních  panelů vylehčených PZD 

100/119/25 V3 (rozměry: 1000/1185/250 mm, objem: 0,178 / ks, hmotnost: 443 kg) H = 250 

mm, B = 1200 mm a 600 mm. Spáry mezi panely budou zality cementovým mlékem. Panely 

na stavbu dodá závod Hodonín. Rozmístění stropních panelů viz výkres stropu. Na tuto 

stropní konstrukci se dají vrstvy střešního pláště. Asfaltový penetrační nátěr ALP  

PENETRAL, parozábrana GKASTEK 40 MINERAL, 2x tepelně izolační desky ze stabyl. 

polystyrénu EPS 100 S, geotextilie FILTEK, hydroizolační folie ALKORPLAN 35117, 

geotextilie FILTEK. Skladby viz projektová dokumentace. 

 Rozmístění stropních panelů je parné na výkrese stropu. 

 

Krov :  

Sedlová konstrukce krovu spádu 20 % bude provedena klasickým způsobem 

z dřevěných tesařských prvků a konstrukcí vzájemně spojovaných. Krokve zůstanou přiznané. 

Hlavním nosným prvkem bude lepený nosník 140/600 mm. Ten bude uložen na ztužující 

železobetonový věnec. Krokve 100/180 budou zapuštěny do pozednic 140/140, které 

spočívají na ztužujícím věnci a pozednice jsou naraženy na trny vyčnívající 

z železobetonových věnců a staženy maticemi. Mezi krokve se pomocí nosného roštu osadí 

OSB deska kvůli estetickému efektu. Na krokve příjde další, teď už plošné podbití OSB 

deskami, na které se položí skladba šikmé střechy. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny 

fungicidním a biocidním nástřikem. 

http://www.prefa.cz/katalog.php?katid=289�
http://www.prefa.cz/katalog.php?katid=289�
http://www.prefa.cz/katalog.php?katid=289�
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Střecha :     

1.  Šikmá střecha 

Navazuje na přímo konstrukci krovu. Je ve spádu 20 %. Na OSB desky je položena 

parozábrana Jutafol N 220 special. Tepelnou izolaci tvoří PUR panely Bauder PUR M. Na 

tepelnou izolaci se vloží izolace Jutafol D 110 special. Dále je nutné provětrání, které je 

tvořeno kontralatěmi. Na kontralatě se upevní bednění z  OSB desek, separační 

mikroventilační fólie. Plášť střechy bude kvůli nízkému spádu proveden z titanzinkového 

plechu tl. 0,6 mm. Spoje budou provedeny po směru spádu a vyplněny gelem nebo těsnícím 

páskem. 

Výpisy střešních prvků jsou umístěny v tabulce na výkresu krovu. 

2. Plochá střecha  

Plochá střecha navazuje přímo na konstrukci stropních panelů.Střechu jsem řešil jako 

zelenou. Plochá střecha je tvořena nopovou fólií, geotextilií FILTEK, substrátem pro 

suchomilné rostliny a suchomilné rostliny např. velkoplošných rozchodníků. Tato střecha je 

jak uvádí prodejce suchomilných rostlin bezúdržbová. 

Tepelná Izolace 2x EPS 100 S je spádovaná. Spád tepelné izolace je 2 % a střecha je 

spádovaná do kanalizačních tvarovek. Spádiště je tvořeno nižším EPS S 1000x 1000 mm 

opatřeno kanalizační tvarovkou.   

 

Půdní prostor : 

 Objekt nemá žádný půdní prostor 

 

Podsklepení budovy : 

 Objekt nemá podsklepení. 

 

Komín : 

 Komín je navržen SCHIEDEL UNI 20, průměr vložky je 200 mm.SCHIEDEL UNI 20  

třísložkový komínový systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Je vhodný 

pro odvod spalin od běžných spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Na komín bude 

napojena krbová vložka FOCUS, druh EMIFOCUS. 
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Překlady : 

Otvory  jsou  překryty  originálními  překlady  POROTHERM 280/238, popřípadě 

železobetonovými  monolitickými  překlady.  Překlady POROTHERM jsou ukládány na  

výšku  do  lože  z  cementové  malty.  V obvodových konstrukcích jsou doplněny tepelnou 

izolací, aby zamezily vzniku tepelných mostů.Na spodní přírubu překladu se u všech otvorů 

nalepí tepelná izolace tl. 30 mm 

Výpis překladů - viz půdorys podlaží. 

 

Podlahy :  

 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků daných 

místností. V objektu jsou použity tři druhy podlah. Největší plochu zaujímá podlaha typu B, 

která vyhoví i na dotykové teplo. Je tvořena plovoucí laminátovou podlahou.U všech  podlah  

je  po  obvodu  stěn  izolační  pásek.  Dilatační spáry v betonových mazaninách  jsou  v 

maximálních úsecích  3x3  m.  Před provedením podlah je  nutno  osadit navržené  instalace  

dle   projektu  jednotlivých  profesí.  Přesná barevná a materiálová  specifikace  plovoucích  

podlah  a  dlažeb bude  upřesněna  při  realizaci  s architektem interiérů. Při realizaci podlah je 

nutno  dodržet veškeré pokyny výrobců. 

 

Úpravy vnitřních povrchů, zařizovací předměty : 

Vnitřní povrchy stěn jsou provedeny z omítkového systému PROROTHERM 

universal. Barevné odstíny určí až architekt. V koupelnách je keramický obklad do výšky 

2050 mm. V kuchyni je obklad jen za kuchyňskou deskou a po bocích kuchyňské desky. Ve 

všech místnostech kromě garáže a tech. místnosti je navržen sádrokartonový podhled RIGIPS 

tl. 12,5 mm, uložen 250 mm pod stropní konstrukcí.  

Úpravy podlahových konstrukcí se liší dle způsobu uložení a druhu provozu.V 

zádveří, šatně, na Wc, v koupelnách, v tech. místnosti je navržena dlažba, v garáži je navržena 

anhydridová směs a v obytných místnostech plovoucí laminátová podlaha. 

Obklady a dlažby jsou vyráběny firmou MARAZZI, obklad má světle hnědou barvu 

typ LOMA BEIGE-S  v kombinaci s páskem LOMA CAOBA MR, dlažba tmavě hnědá typu 

LOMA CAOBA. Zařizovací předměty volím z firmy SIKO 

 

 

 

http://www.mbkeramika.cz/detail/11666/loma-beige-s-pav-/�
http://www.mbkeramika.cz/detail/11658/loma-caoba-mr/�
http://www.mbkeramika.cz/detail/11654/loma-caoba/�
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Úpravy vnějších povrchů : 

 Hlavní plocha vnějšího pláště je tvořena dřevěným palubkovým obkladem v částečné 

kombinaci s kamenným obkladem. Sokl je pouze natřen speciálním nátěrem na beton 

v odstínu tmavě šedé. Plochy pod střešním pláštěm opatřeny omítkou Baumit. 

 

Sauna : 

Sauna se nachází v místnosti č. 118 (koupelna v severozápadním křídle). Jedná se o 

interiérovou saunu od firmy Hejdánek Typ 005 vnější výška saunové kabiny je 2 m. Osazení a 

provedení dveří je na pravé straně, dveře otevíravé na levou stranu.  

 Sauna vyžaduje přívod vzduchu a odchod vzduchu, u saunových kabin je zajištěn 

výrobcem, u vestavěných saun nutno zajistit  přívod vzduchu pod topidlo cca 50 cm2, odvod 

vzduchu otvorem pod stropem cca 100cm2. Montáž sauny se provádí na rovný povrch, z 

hygienických důvodů výrobce doporučuje dlažbu. 

 Sauna vyžaduje samostatně jištěný přívod elektrického proudu v případě saunových 

kabin vyvedený na boční stěně zdiva s rezervou 5 m, u vestavěné sauny v místě osazení 

regulace, příp. silové části s dostatečnou rezervou. 

 

Výplně otvorů : 

1. Dveře   

Vstupní dveře jsou z profilu EURO od firmy Javorník CZ PLUS, na vnější straně opatřeny 

hliníkovým krytím, zasklená izolačním trojsklem, odstínu ořech. Dveře jsou opatřeny nátěrem 

s impregnací proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu. Součinitel prostupu tepla 

vstupních dveří je jako u oken 0,8 W/m2.K. 

Vnitřní dveře  MASSONITE jsou laminátové, typové, většinou  hladké, ořech. Dřevěné 

zárubně jsou navrženy obložkové Sapeli. Součinitel prostupu tepla je 2,3 W/m2.K. Dveře 

mezi tech. místností a šatnou jsou navrženy jako nehořlavé EW DP3. 

2. Okna 

Okna jsou navržena jako dřevohliníková od firmy Guttaman , systém Mira. Odstín oken je 

ořechový, zasklena izolačním trojsklem.Součinitel prostupu tepla je 0,8 W/m2.K. Okna jsou 

opatřeny nátěrem s impregnací proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu. Systém 

otevírání oken je otevíravé, sklápěcí nebo fixní. Vnější parapety jsou hliníkové, vnitřní jsou 

dřevěné, lakované, odstín ořechový. 

Viz výpis truhlářských výrobků. 
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Klempířské výrobky : 

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tl. 0,6 – 1 mm. 

Viz výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky : 

Viz výpis zámečnických výrobků. 

 

Větrání místností :  

Větrání místností je navrženo jako přirozené větrání okny. V místnostech, kde není 

okno, je umístěna mřížka s větrací trubkou a ventilátorem s vývodem nad střešní plášť, aby 

nedocházelo k přehřívání místností a aby docházelo k výměně vzduch. U Wc je v dolní části 

dveří umístěna mřížka, aby nedocházelo ke vzniku podtlaku (jedná se o : tech. místnost, 

garáž, Wc, sauna)  

 

Venkovní plochy : 

Venkovní plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby Pressbeton typ Riga osazeny do 

podsypu štěrkovou drtí. Stavební dílo rodinného domu bude doplněno vedlejšími stavebními 

objekty jako jsou oplocení, zpevněné plochy. Většina pozemku je zatravněna. Před vstupní 

částí domu je navržen zděný plot, zbytek oplocení je ze systému drátěného pletiva a sloupků. 

Terasa domu je z dřevěných prvků. Okolí domu je tvořeno travními porosty a dřevinami 

v jižní části domu.   

Kolem celého domu je proveden okapový chodník z říčního kamene (kačírku)šířky 

450 mm, podklad je drcené kamenivo 4/16 mm ohraničené obrubníkem od firmy Pressbeton.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

5.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Plyn : 

Není řešeno 

Vodovod : 

Napojení na veřejnou vodovodní síť z ulice Nerudova před vjezdem do objektu. 

Napojení na veřejný vodovod je řešeno pomocí navrtávacího pásu. 
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Splašková kanalizace : 

Napojení na veřejnou kanalizační síť je provedeno odbočkou z hlavního kanalizačního 

řádu z ulice Nerudova. 

 

Elektroinstalace : 

Elektrické vedení do objektu je vedeno z rozvodů, které se nachází pod chodníkem, 

který je umístěn na ulici Nerudova. Měření elektrické energie je umístěno ve zděném oplocení 

budovy. Přípojka je uložena na vrstvě písku a písek tvoří i vrstvu vyrovnávací na ní jsou 

položeny cihly plné CP 290/140/65 mm s ochranou funkcí. V místech kde vede přípojka pod 

komunikací je kabel uložen v plastové chráničce DN 100 s tím, že podkladní i vyrovnávací 

vrstvu tvoří beton C 12/15. 

 

5.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro         
navrhování staveb na poddolovaném území 
Stavba nebude umístěna na poddlolovaném území, tudíž nespadá požadavků 

navrhování staveb na poddolovaném území. 

Napojení objektu na komunikaci je řešeno příjezdovou cestou, která je napojena na asfaltovou 

komunikaci šířky 5 m v ulici Nerudova. Pozemek bude opatřen brankou šířky 1200 mm pro 

pěší komunikace a brankou šířky 3500 mm pro vjezd automobilu. 

 

5.1.6. Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č 244/1992 Sb. a č. 100/2001 

Sb ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní 

vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný 

odpad. 

Během výstavby rodinného domu budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby - 

výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál 

stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se 

vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace - 

izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace a pod. Při provádění elektroinstalace, 

vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, 

prostupů, lepících pásek, zbytků plastových nebo kovových trubek a pod. Při natírání 

konstrukcí, lepení např. podlahových krytin, dále při úklidu a pod. se vyskytnou odpady typu 

nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 
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Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 

zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění  

těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat  dodavatelská stavební firma. 

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 

terénních nerovností stávajícího pozemku. 

Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě k využití. Odpady, které 

nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromažďovány ve velkoobjemovém 

kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku. 

 

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.) 

 

5.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
Dům je navržen jako jednopodlažní, lze využívat jako bezbariérový dle vyhlášky č. 

369/2001 Sb. Ale nebyl řešen dle této vyhlášky. 

 

5.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

- Katastrální mapa v měřítku 1:2000 

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:500 

- Inženýrsko – geologický a radonový průzkum 

- Vlastní obhlídka a fotodokumentace stávajícího stavu pozemku 

 

V rámci hydrogeologického průzkumy byla stanovena hladina podzemní vody 

v hloubce – 2,5 m od ±0,000 a nebude ovlivňovat žádným způsobem stavbu. V okolí dané 

parcely bylo stanoveno množství radonu jako nízké. Základová půda je tvořena soudržnou 

písčito – jílovou hlínou pevné konzistence.  

 

5.1.9. Údaje o podkladech pro vyytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškopisný systém 

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:500 (podklad pro geodetickou firmu) 

 
Nebylo řešeno v tomto projektu. 
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5.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.11. Vliv stavby na okolí 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby 

nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí 

docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se musí 

účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění 

ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování 

hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 

 

5.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví  
Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě 

dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro 

jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované 

práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. 

 

 

SO 01 - Izolovaný RD 

SO 02 - Příjezd ke garáži 

SO 03 - Chodník, vstup 

SO 04 - Drátěny plot 

SO 05 - Zděný plot 

SO 06 - Opěrná stěna 

SO 07 - Vodovodní příp. 

SO 08 - Vodoměrná šachta 

SO 09 - Kanalizační příp. 

SO 10 - Revizní šachta 

SO 11 - El. Přípojka 

SO 12 - Přípojková skříň 

SO 13 - Plynovodní příp. 



Bakalářská práce 
Rodinný dům - vytápění 

 

 34 

5.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita nebyla v této projektové dokumentaci řešena. Řeší 

statik jako samostatný celek. 

 

5.3. Požární bezpečnost 
Není řešeno v této projektové dokumentaci. Obytné místnosti jsou od garáže a tech. 

místnosti odděleny protipožárními dveřmi EW 30 DP3. 

 
5.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 

dle §22 Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu.  

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. 

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno 

postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla 

hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat 

nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření. 

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude 

znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním rodinného domu nebudou vznikat žádné 

škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních 

opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje 

ohrožení zdraví. Stavba bude odizolována proti vlivům zemní vlhkosti. Riziko výskytu radonu 

je nízké.  

Domovní komunální odpad bude umísťován do popelnicových nádob (kontejnerů) a 

vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO. Splaškové odpadní látky budou svedeny do 

splaškové veřejné kanalizační sítě   

 

5.5. Bezpečnost při užívání 
Stavba rodinného domu je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při 

užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně  technických požadavcích na 

výstavbu. Vzhledem k provozu a využití objektu nevznikají požadavky na omezení rizik, 

vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. Únik osob z prostoru objektu na volné 

prostranství je zajištěn nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN. 
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5.6. Ochrana proti hluku 
Stavba nevyvolává nadměrný hluk a není třeba stavbu speciálně odhlučnit. Stavba 

vyhovuje Směrnici č.502/2000 Sb. „Hygienické předpisy nejvyšší přípustné hodnoty hluku a 

vibrací“. 

 

5.7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

5.7.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

 Navržený rodinný dům splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle §28 

Vyhlášky č. 268/2006 Sb., o obecně  technických požadavcích na výstavbu a zákonů 

č.406/2000 Sb. a č.177/2006 Sb.. Tepelně technické a energetické vlastnosti stavby (dle ČSN 

730540, Vyhláška č.148/2007 Sb.) – viz dokladová část - části „Energetický štítek obálky 

budovy“ (resp. Průkaz energetické náročnosti budovy, viz příloha č. 1) a „Posouzení 

obvodových konstrukcí z hlediska tepelného odporu, teploty rosného bodu a průběhu 

kondenzace“                                                                                                

 
5.7.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
• Potřeba vody: 

 Uvažuje se s potřebou vody         …… 150 l/os.den 

 Počet osob                                   …… 6 osob 

 Denní potřeba vody celkem          …… 900 l/den 

 

• Potřeba tepla, roční potřeba tepla 
Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 060210, pro oblastní zimní výpočtovou 

teplotu tz  =  -12 °C. 

       Tepelná ztráta objektu (tep. výkon)Fi,HL  -    9,673 kW 

        Roční spotřeba tepla na vytápění E1            -  22,63 kWh/rok  

 

Výstupy výpočtů z programu Ztráty 2008 jsou v příloze č. 4. 

• Potřeba tepla na ohřev teplé vody 
 

t1= 10°C (teplota studené vody)  ρ=1000kg/m3  

t2= 45°C (teplota teplé vody)   c=4186J/kg.K 

V2P=0,492 m3/den (pro jednu osobu 0,082, 6 osob) 

Z=0,5 (koeficient energetických ztrát systému) 
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Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody 

            
          

 

= 30 kWh                                                                          (1.2) 

    

 
tsvl=15°C (teplota studené vody v létě) 

tsvz=5°C (teplota studené vody v zimě) 

N= 240 dnů (počet pracovních dnů v roce) 

 

=7,1kWh/rok    (1.3) 
 

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody 22,63+7,1=29,7 kWh/rok 

 

  5.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
Vlastní stavba nepodléhá vyhlášce 398/2009 Sb. 

 

5.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Na pozemku parcelního čísla č. 272/39 bylo zjištěno malé riziko výskytu radonu. Tím 

pádem není nutné konat další opatření. 

Spodní voda nezasahuje do základové konstrukce. Stavba není umístěna na seismicky 

aktivním území, poddolovaném území ani na záplavovém území.  

 

5.10. Ochrana obyvatelstva 
Orientace domu ke světovým stranám je vhodně volena. Denní osvětlení a oslunění je 

v objektu dostačující a odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580 Velikost oken 

zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným denním 

osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. Umělé osvětlení je řešeno v části Zařízení 

silnoproudé elektrotechniky (není součástí projektové dokumentace). Při volbě svítidel do 

místností je postup podle technických požadavků ČSN 36 0450 - tabulky osvětlenosti Epk v 

luxech pro kategorie osvětlení.  

Odvětrání většiny místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo 

minimálně sklopnými okenními výplněmi. Projektová dokumentace řeší nucené větrání 

kuchyně. Odtah kuchyňských výparů od varné plochy je zajištěn digestoři. Odtah digestoře je 

navržen PVC trubkou o Ø150 mm s vývodem přes střechu. Spíž je odvětrána pomocí PVC 
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trubky napojené na trubku od digestoře vyvedené na střechu. Odvětrání obou WC je trubkou a 

ventilátorem Ø 100 mm opět na střechu. Garáž je odvětrána 2 otvory Ø 150 mm. 

Z hlediska akustické pohody má dům vhodné dispoziční řešení.. Všechny konstrukce jsou 

navrženy tak, aby splňovaly akustické požadavky na neprůzvučnost stavebních dělících 

prvků. Ve stavbě se nenachází technická zařízení působící hluk a vibrace. 

 

5.11. Inženýrské stavby 
Tato dokumentace neřeší detailně inženýrské stavby. 
 

5.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
V objektu RD se nevyskytují technologická zařízení. 

 

5.13. Zásady organizace výstavby 
Příjezdová cesta staveniště bude navazovat na ulici Nerudova. Oplocení staveništní 

plochy zajistí stavební firma Niaga s.r.o. Ornice bude uložena na staveništní skládce a posléze 

použita na zahradní úpravy kolem domu. Ostatní zemina bude uložena na skládku 

v Uherském Hradišti. 

Napojení vodovodní a elektrické přípojky bude z parcely č. 272/38.Odvodnění 

staveniště není potřeba, kvůli nízké hladině podzemní vody. 

Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při stavbě 

dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat dle technických listů pro 

jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované 

práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací. 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 

dle §22 Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu.  

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. 

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno 

postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla 

hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat 

nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření. 

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude 

znečišťovat vzduch ani půdu.  
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6. Technická zpráva – vytápění 
 
6.1. Úvod k vytápění rodinného domu 

  Projekt vytápění rodinného domu je navržen jako vytápění pomocí tepelného čerpadla 

od firmy Alpha inno- Tec ,přenos tepelné energie jsem navrhl pomocí soustavy otopných 

těles. Rozvod potrubí je navržen z mědi. Zdrojem energie pro tepelné čerpadlo je země. 

 Bivalentním zdrojem tepla je krbová vložka Focus, druh Emifocus. Tato vložka bude 

zajišťovat přísun tepla v chladných zimních dnech, kdy nebude stačit pokrýt ztrátu domu 

tepelné čerpadlo. 

 Pro skutečný návrh a přesný návrh otopných těles a tepelného čerpadla jsem použil 

výpočtový program Ztráty 2008 (výsledky jsou v příloze č. 4). Pro posouzení prostupu tepla 

danými konstrukcemi, který je nedílnou součástí programu Ztrát 2008, jsem použil program 

Teplo 2008 (výsledky jsou v příloze č. 5).  

Objekt se nachází v Uherském Hradišti, návrhová teplota pro tuto geografickou oblast 

je -12°C. Nadmořská výška je 181 m.n.m. Délka otopného období je 233 dnů a přes toto 

období je průměrná venkovní teplota 3,6 °C. Průměrná teplota přes celý rok je v této oblasti 

8,9 °C. Celková ztráta budovy činí 9,673 kW. 

Projekt je zpracován dle platné legislativy pro Českou Republiku a na základě 

požadavků od objednatele. 

 

6.2. Tepelná charakteristiky rodinného domu 
 

Tepelná bilance celého objektu byla stanovena dle ČSN EN 12831 a vyhlášky 

č.291/2001 Sb., ve výpočtovém program (pro výpočet tepelných ztrát objektu) Ztráty 2008 

(výsledky jsou v příloze č. 4) . Pro návrh otopných těles jsem vycházel z vypočtu objektu po 

místnostech. Návrhové vnitřní teploty jsou přejaty z normy ČSN 060210 a ČSN 730540-2. 

Nejnižší teplotu v místnosti v obytné budově jsem volil 17 °C, protože mám jednopodlažní 

dům a rozdíl 5°C mezi obytnými místnostmi, chodbou nebo zádvěřím se mi jeví jako příliš 

rapidní. Součinitel tepelných mostů u  obvodových konstrukcí  Delta U [W/m2K] jsem volil 

kvůli dostatečnému zateplení 0,02. Ztráta větráním záleží na posuzované místnsti. Větrání je 

pouze jako přirozené. Ztráta objektu prostupem Fi,T je 5,410 kW, ztráta objektu větráním Fi, 

V je 4,263 kW. Roční potřeba tepla pro vytápění je 22,63kW/m3,rok, bez ohřevu teplé vody. 

Včetně ohřevu teplé vody jepotřeba tepla na vytápění na hodnotě 29,7 kW/m3 (viz. str. 36). 

Výstup z pomocneho program Teplo 2008 jsem porovnával dle normy ČSN 730540 . 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou U,em je 0,23W/m2K. 
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Číslo 

kon-

strukce 

Typ posuzované 

konstrukce 

Součinitel 

prostupu tepla U 

[w/m2.K] 

Požadovaná hodnota 

Součinitel prostupu tepla 

U [w/m2.K] 

Vyhodnocení dané 

konstrukce 

1. Obvodová stěna I 0,17 0,38 vyhovuje 

2. Obvodová stěna K 0,15 0,38 vyhovuje 

3. Obvodová stěna L 0,17 0,38 vyhovuje 

4. Stěna garážová 0,2 0,38 vyhovuje 

5. Stěna nosná 30 CB 0,54 0,75 vyhovuje 

6. Zdivo přilehlé k zemině J 0,34 0,38 vyhovuje 

7. Podlaha A 0,24 0,38 vyhovuje 

8. Podlaha B 0,23 0,38 vyhovuje 

9. Podlaha C (nevytápěný 

prostor) 

3,42  vyhovuje 

10. Plochá střecha 0,15 0,24 vyhovuje 

11. Šikmá střecha 0,17 0,24 vyhovuje 

Tab. 3 : Výstupní a porovnávací hodnoty U z program Teplo 2008(celkové výpočty viz.příloha č. 5.  

 

Č. místnosti Označení m. Teplota Plocha m2 Tepelná ztráta W 
1/ 101 Zádveří 17.0 7.5 253 
1/ 102 šatna 17.0 6.6 59 
1/ 103 WC 20.0 1.8 109 
1/ 104 Kuchyň 20.0 28.5 1363 
1/ 105 N - Spíž 15.0 3.2 -43 
1/ 106 WC 20.0 2.4 80 
1/ 107 Koupelna 24.0 6.6 500 
1/ 108 Pokoj 20.0 10.1 348 
1/ 109 Pokoj 20.0 14.5 584 
1/ 110 Chodba 17.0 6.3 -67 
1/ 111 Pokoj 20.0 12.8 571 
1/ 112 Pokoj 20.0 12.3 522 
1/ 113 Obývací pokoj 20.0 45.1 1893 
1/ 114 Chodba 20.0 5.0 102 
1/ 115 Pracovna 20.0 9.0 210 
1/ 116 šatna 17.0 5.7 69 
1/ 117 Ložnice 20.0 11.9 576 
1/ 118 Koupelna 24.0 15.1 1111 
1/ 119 Prádelna 15.0 8.0 213 
1/ 120 N - Garáž 15.0 21.8 1203 

Tab. 4 : Návrhové teploty a ztráty jednotlivých místností Ztráty 2008 (pro celkové výpočty viz příloha č.4 ) 
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6.3. Energetický štítek  
Energetický štítek obálkou budovy je stanoven v  programu Ztráty 2008 dle ČSN 

730540 a je sestaven na základě vytvoření obálky budovy. Protokol o energetickém štítku 

obálky budovy je obsažen v příloze č. 1. Porovnání výsledků s normou ČSN 730540-2 je 

v příloze č. 2. 

  Dle vyhodnocení podle platných norem se klasifikuje budova do třídy B – úsporná. 

 

6.4. Zdroj Tepla -  tepelné čerpadlo systému země – voda  
Tepelné čerpadlo převádí teplo s nízkou teplotou, obsažené v zemině, na teplo s 

vysokou teplotou. K tomu se čerpá solanka (směs z vody a mrazuvzdorného prostředku) 

trubkovými hady, uloženými v zemi a vede přes výparník tepelného čerpadla. Ve výparníku 

se nachází kapalné pracovní médium, které se při nízké teplotě a nízkém tlaku vaří a odpařuje. 

Odpařovací teplo, které je k tomu potřebné, je odebíráno ze solanky. Odpařené pracovní 

médium je nasáváno kompresorem a komprimováno na vyšší tlak. Komprimované, plynné 

pracovní médium se přivádí do kondenzátoru, kde při vysokém tlaku a vysoké teplotě 

kondenzuje. Kondenzační teplo se přenáší na topnou vodu, jejíž teplota se zvyšuje.Energie, 

přenesená na topnou vodu, odpovídá energií, která byla předtím odebrána solance, plus malý 

podíl elektrické energie, která je potřebná pro zkomprimování. 

 

Výběr tepelného čerpadla 

Jako zdroj tepla jsem si zvolil tepelnou centrálu s vestavěným 200 l zásobníkem  teplé 

vody WZS 80 H od firmy Alpha – inno Tec. Topný faktor pří 0°C na vstupu a 50°C na 

výstupu je na hodnotě 3. Topný výkon / topný faktor 7,8 kW/ 3 -.  Tepelné ztráty domu jsou 

při teplotě  -12°C  9,673 kW. Tím pádem jsem navrhnul tepelné čerpadlo na 80 % ztráty 

domu. Musím brát v potaz, kolikrát za otopné období se skutečně potýkáme s venkovní 

výpočtovou teploto (-12 °C), a tak není vhodné a ekonomické navrhovat tepelné čerpadlo na 

100 % celkových ztrát domu, nejen kvůli ekonomickému hledisku ale ani na životnost 

tepelného čerpadla. Jako bivalentní zdroj tepelné energie jsem navrhnul krbovou vložku 

značky Focus, druh Emifocus. 
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Obr. 5: Topný výkon, příkon, topný faktor WZ S 80H 
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6.5. Systém vytápění objektu 
Pro systém vytápění objektu tepelným čerpadlem jsem si zvolil teplotní spád otopné 

soustavy 55/45 °C. Oběh teplé vody v trubním měděném rozvodu je nucený pomocí čerpadla 

Grundfos alpha2 26-60. Soustava je řešena jako dvoutrubková se spodním rozvodem. Za 

tepelným čerpadlem bude zapojen oddělovací zásobník DUKLA ECOTHERM o objemu  

200 l , aby byl vykryt vyšší dvouhodinový tarif elektrické energie a v případě, když nebude 

potřeba plný výkon tepelného čerpadla, tudíž aby nedocházelo k tomu, že tepelné čerpadlo 

začne cyklovat (neustále spíná a vypíná), což má negativní vliv na jeho životnost. 

Akumulační nádrž poslouží taktéž jako hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Výtopná 

jednotka je umístěna v technické místnosti vedle garáže. V technické místnosti je zřízena 

jímka pro vypouštění otopné soustavy a odvod vody je zajištěn podlahovou vpustí.  

Oddělovací zásobník 

Oddělovací zásobník od firmy Dukla Ecotherm AK200/1. Objem vody je 200l, Ø 480 

mm, výška je 1355 mm včetné izolace Dukla AK 200. Schéma zapojení viz. Příloha č. 14. 

Expanzní nádoba bude na základě výpočtu o objemu 24 l, CIMM AFC CE 24l stojatá, max. 

800 Kpa , přednastavena na otevírací tlak 250 Kpa. Maximální přípustný tlak akumulační 

nádrže je 400 Kpa. čerpadlo navrhuji Grunfos alpha2 35-40. 

 
1 – výstup teplé vody do topného okruhu 

3 – vstup teplé vody od kotle 

4 - Teploměr 

5 – instalace elektroohřevu 

6 – výstup chladné vody do kotle 

8 – výpustný otvor 

 

 

 

 

 
Obr. 10: Oddělovací  zásobník (11) 

Tepelné čerpadlo 

 Tepelné čerpadlo je vybaveno 200 l nádrží pro přípravu teplé vody, třícestným 

ventilem, oběhovým čerpadlem Grundfos alpha2 25-60 (automatické řízení diferenčního 

tlaku), čidly ke zjišťování teploty vstupní a vratné vody do topení, ovládací část pro regulaci 

tepelného čerpadla, dvěma expanzníma nádobami pro topný i pro solankový okruh (25 l topná 
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soustava, 12 l solankový okruh), elektrická spínací skříňka, spouštěcí ventil pro topný okruh, 

elektrický ohřev 6 kW. 

 

Zabezpečovací zařízení 
Doplňovací voda do soustavy bude upravována ve změkčovacím filtru. Pojistný 

membránový ventil pro otopnou soustavu i ohřev teplé vody volím na základě výpočtu od 

firmy DUCO 1/2"x1" KD15, 2,5 bar (přednastaven na 250 Kpa). Na solankovém i topném 

okruhu (Ø 35 mm) bude osazen před čerpadlem filtr mechanických částic Pineco. Expanzní 

vestavěná nádoba o objemu 25l vyhoví pro danou teplovodní soustavu, posouzení viz příloha 

č. 8. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6: filtr mechanických nečistot Pineco(7) 

Potrubí   

Soustava je řešena jako dvoutrubková protiproudá. Rozvody potrubí – viz. výkresová 

dokumentace. Potrubí pro rozvod topné vody je navrženo z měděných trubek a osazeno  

v podlaze. Veškeré potrubí pro rozvod topné vody bude opatřeno izolací MIRELON, tloušťka 

izolace je dle DN izolovaného potrubí, aby nedošlo k deformacím nebo následné poruše. 

Potrubí je uloženo v plastových chráničkách, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození 

v průběhu výstavby objektu. Potrubí je spojeno pájením na měkko. 

    Veškeré pomocné konstrukce dle ČSN 42  4710.6 – 11 353 budou opatřeny 1x 

základním syntetickým nátěrem a navíc 2 x vrchním krycím nátěrem emailovým. Potrubí pro 

rozvod topné vody podrobeno zkouškám dle ČSN 06  0310, pro rozvod TUV dle ČSN 73  

6660. 

Podrobný výpočet potrubního rozvodu topné soustavy je proveden v tabulkovém 

programu Excel, který je příloze k této práci č. 8 obsahuje dimenzi potrubí, určení místních 

odporů potrubí vřazenými odpory, návrh expanzní nádoby, armatury a tělesa. 
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Otopná tělesa 

Ve vytápěcí soustavě je uvažován teplotní spád 55/45°C. Otopná tělesa a jejich 

rozměry jsem se snažil navrhovat na 80 % délky okna. Otopná soustava je tvořena deskovými 

tělesy Korado VK 11, VK 21 výšky 300 mm a délky dle vytápěné místnosti. V koupelnách 

vypouklými žebříkovými tělesy Koralux KRM (Korado rondo) zakulacené a pochromované. 

Koraluxi KRM jsou osazeny elektrickým topným tělesem s regulátorem teploty. Podlahové 

konvektory fan-coil určené pro zabudování do podlahy jsou umístěny v kuchyni, obývacím 

pokoji, zádveří, koupelně s ventilátorem a v ložnici je umístěn fan-coil bez ventilátoru. Fan-

coily s ventilátorem jsou přednastaveny na stupeň ventilace 1, aby pokryly ztráty dané 

místnosti, čili se dají v případě potřeby vyregulovat až na hodnou 3, což zvedne výkon otopné 

jednotky až o 20 %. V ložnici jsem použil fan-coil bez ventilátoru kvůli zajištění akustické 

pohody. V zádveří bude použita otopná rohož DEVI (Devimat dsv - 100) o výkonu 150 W u 

vstupu. Ležaté rozvody jsou vedeny v podlaze, stoupačky k otopným tělesům v drážkách ve 

zdi. Termostatické ventily a odvzdušnění jsou dodávány jako součást těles KORADO. 

Napojení otopných těles na měděné potrubí je ZESPODA u deskových i žebříkových těles, u 

fan-coilů bude napojení převážně rovné, ale je možnost i bočního připojení.  

Pří návrhu jednotlivých těles jsem postupoval dle návrhu výrobce. U systému Korado 

jsem použil jejich výpočetní program, výsledky dokládám v příloze č. 9.  

 

 

Armatury 

Otopná soustava je vybavena příslušnými armaturami pro správný chod soustavy. 

Jelikož se jedná a jednopodlažní dům, tak všechna desková otopná tělesa jsou opatřena 

odvzdušňovacím ventilem. Žebříková otopná tělesa Koralux jsou opatřena regulovatelnou 

rohovou připojovací armaturou HM 15 s roztečí 50 mm a zakrytou chromovou krytkou (viz 

příloha č. 10). Fancoily jsou osazeny pevnou armaturou Honeywell typu SL 15. (viz příloha 

č. 11). Otopná tělesa desková jsou osazena připojovacím měděným H šroubením VKE G ½  

(viz příloha č. 12). Topný systém je opatřen kulovými kohouty pro případné opravy otopné 

větve. U tepelného čerpadla je nainstalovaný pojistný ventil. 
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Obr. 7: Způsob napojení otopných těles(8) 

Regulace 

Jednotlivá otopná desková tělesa jsou z výroby osazena termostatickou hlavicí ventil – 

kompakt (VK)výrobcem HEIMEIER. Graf je přiložen v příloze č. 13 .Fan-coily jsou 

regulovány termostatickou hlavicí MINIb (viz příloha č. 11 ).Tepelné čerpadlo je od výroby 

osazeno regulací a ovládací částí regulace. 

Řízení otopného systému celého rodinného domu bude řešeno prostřednictvím 

ekvitermní regulace a prostorových termostatů. Ekvitermní regulace bude na základě 

okamžité teploty venkovního vzduchu regulovat teplotu topné vody v systému a prostorové 

termostaty budou  v závislosti   na   vnitřní   teplotě   vzduchu   v jednotlivých   vytápěných   

místnostech regulovat výkony příslušných otopných těles. Podrobný návrh a řešení regulace 

vytápění rodinného domu není součástí této projektové dokumentace. 

 

6.6. Posouzení oběhového čerpadla Grundfos alpha2 25-60 
Jedná se o čerpadlo, které je standardně osazeno v čerpadlech Alpha Inno – 

Tec.Čerpadlo má funkci AUTOADAPT (hodí se i pro dvoutrubkové rozvody), je to 

integrovaný systém regulace od diferenčního tlaku umožňující přizpůsobování výkonu 

čerpadla aktuálním provozním požadavkům soustavy. Čerpadlo má redukovaný noční provoz, 

displej ukazující aktuální spotřebu energetické energie. Průměr sacího hrdla je 25 mm a zdvih 

je 60m.  
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Je navrženo pro maximální tlak v soustavě 10 barů. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 8: Charakteristické křivky pro oběhové čerpadlo Alpha2 25-60(9) 

Posouzení čerpadla : 

1. Průtok – 947 kg/h= 947dm3/h=0,947m3/h 
2. Tlaková ztráta (Kpa) – 8158pa=8,158kpa 

Hodnoty jsem použil z přílohy č. 8 

Oběhové čerpadlo vyhovuje pro danou topnou soustavu.  

6.7. Větrání a komíny 
Komín je navržen SCHIEDEL UNI 20, průměr vložky je 200 mm.SCHIEDEL UNI 20  

třísložkový komínový systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Je vhodný 

pro odvod spalin od běžných spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Na komín bude 

napojena krbová vložka FOCUS, druh EMIFOCUS. 

Větrání technické místnosti kvůli možnému přehřívání bude zajištěno trubkou Ø 150 

mm nad střešní plášť a otvorem ve spodní části dveří do vstupu do garáže. Větrací otvory jsou 

osazeny mřížkou. 

 

6.8. Požadavky na montážní firmy a ostatní profese 
 Montáž potrubí, rozvodů topné vody nutno provádět dle ČSN  60  0310, trubní 

rozvody TV pak dle ČSN 73  6660. O postupu montáže bude veden stavební deník. Pro 
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montáž potrubí musí být předem připraveny drážky ve zdech, prostupy ve stropních 

konstrukcích. Tepelné čerpadlo a fan-coily vyžadují připojení elektrické sítě, viz technický 

popis.  Pojišťovací ventil je nutno opatřit odvodem úkapu do odpadního potrubí,které je 

součástí technické místnosti. 

 

6.9. Zkoušky  
Po skončení montáže celého systému budou provedeny zkoušky těsnosti a otopná 

zkouška. Otopná soustava se naplní vodou na požadovaný nejvyšší tlak, který se po šesti 

hodinách změří. Tlak v soustavě musí odpovídat povolené hodnoty dle normy. Topná zkouška 

se provede vytápěním objektu po dobu 24 hod i v netopném období. Na závěr se vyhotoví 

protokol a tlakových a otopných zkouškách. 

6.10. Závěr 
 Projekt je vypracován na základě požadavků platné legislativy v České Republice a 

požadavků investora. Při montáži je důležité dbát na pokyny, které udávají výrobci.      
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7. Srovnání cen energií 
Vytápění tepelnými čerpadlem patří k nejlevnějším alternativám pro vytápění. Pokud 

srovnáme náklady na vytápění mezi klasickými zdroji tepla a tepelným čerpadlem, tak je 

znám jasný vítěz. Jeho předností je i komfortní obsluha, malé půdorysné místo a nemusíme 

mít žádné skladovací prostory pro palivo. Ale oproti těmto pozitivním vlastnostem má tento 

druh výtápění i negativní vlastnosti, jako je cena čerpadla a pořízení zemního kolektoru nebo 

vrtu. 

 

Parametry, jež jsem zadal do srovnávacího grafu 

- Lokalita -12°C (Uherské Hradiště) 

- Tepelné čerpadlo – tepelný faktor 3 

- Délka otopného období 233 dnů 

- Průměrná teplota během otop. Období 3,6°C 

- Tepelná ztráta objektu 9,655 kW 

- Průměrná vnitřní výpočtová teplota t=19,3 °C 

- Ξ= 0,793 

- Qvyt, r= 22,6 MWh/rok = 25,6 GJ/rok 

- Qtuv,r 7,1 MWh/rok = 81,4GJ/rok 

Náklady na vytápění:   

Hnědé uhlí  27020,- Kč / rok 

Černé uhlí  33688,- Kč / rok 

Koks  47067,- Kč / rok 

Dřevo  18566,- Kč / rok 

Dřevěné brikety  32610,- Kč / rok 

Dřevěné pelety  29259,- Kč / rok 

Štěpka  21400,- Kč / rok 

Rostlinné pelety  20806,- Kč / rok 

Obilí  22379,- Kč / rok 

Zemní plyn  42678,- Kč / rok 

Propan  54412,- Kč / rok 

Lehký topný olej ELTO  52956,- Kč / rok 

Elektřina akumulace  57625,- Kč / rok 

Elektřina přímotop  71224,- Kč / rok 

Tepelné čerpadlo  25644,- Kč / rok 

Centrální zásobování teplem 

 43673,- Kč / rok 
 

Obr. 9: sloupcové rozdělení cen na vytápění(10) 
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          8. Závěr k bakalářské práci 

 
Bakalářská práce je vypracována na základě platných norem a předpisů. Práce je 

zpracována na úrovni realizačního projektu. Udává popis o detailním řešení navrhovaného 

domu z hlediska technického, konstrukčního a tepelně technického. Při zpracování jsem bral 

ohled na okolní zástavbu, architektonický vzhled a tepelnou pohodu pro jeho obyvatele. Dále 

jsem si chtěl osvojit praktiky pro navrhování tepelného čerpadla. 

Díky bakalářské práci jsem se naučil pochopit princip tepelných čerpadel a osvojit si 

principy pro jejich návrh a dlouhou životnost. A nejen to. Podstatným přínosem je  mi 

bakalářská práce v oblasti tepelného posouzení konstrukcí a ztrát budovy. 

Na závěr bych rád poděkoval vedoucímu bakalářské práce Ing. Otakaru Galasovi při 

vedení na odborné části mého projektu, Ing. Radku Fabiánovi a společnosti Niaga s.r.o. za 

konzultace na stavební části a v neposlední řadě Ing. Vlastě Doleželové za ochotnou 

spolupráci při konzultování tepelných ztrát domu. 
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                                                                                    Podpis studenta 



Bakalářská práce 
Rodinný dům - vytápění 

 

 50 

9. Seznam obrázků 
 

Obr. 1  Vývoj počtu instalací tepelných čerpadel v ČR v minulých letech, str. 12 

  Zdroj www.abs-portal.cz 

Obr. 2  Princip tepelného čerpadla, str. 14 

  Zdroj www.google.com 

Obr. 3 a,b Princip tepelného čerpadla země – voda (kolektor),  str. 15 

  Zdroj www.mvb.cz 

Obr. 4  Princip tepelného čerpadla země – voda (zemní vrt, str. 15 

  Zdroj www.enerfinplus.cz 

Obr. 5  Teplotní křivky čerpadla WZ S 80 H, str. 41 

  Zdroj www.alpha-innotec.cz 

Obr. 6  Filtr mechanických částic Pineco, str. 42 

  Zdroj www.aquaproduct.cz 

Obr. 7  Způsob napojení otopných těles, str. 45 

  Zdroj www.korado.cz, www.minib.cz 

Obr. 8   Charakteristické křivky pro oběhové čerpadlo Alpha2 25-60, str. 46 

  Zdroj  Dunfos 

Obr. 9   Sloupcové rozdělení cen na vytápění, str. 48 

  Zdroj www.tzb-info.cz 

Obr. 10  Tlaková nádoba DUKLA, str. 42 

  Zdroj www.duklatrutnov.cz 

 

10. Seznam tabulek 
Tab. 1  Tabulka zemních výkonů hloubkového vrtu, str. 14 

  Zdroj www.alpha-innotec.cz 

Tab. 2  Tabulka zemních výkonů pro plošný kolektor, str. 14 

  Zdroj www.alpha-innotec.cz 

Tab. 3   Výstupní a porovnávací hodnoty U z program Teplo 2008, str. 43 

Tab. 4  Návrhové teploty a ztráty jednotlivých místností Ztráty 2008, str. 43 

 

 

 

 

http://www.abs-portal.cz/�
http://www.google.com/�
http://www.enerfinplus.cz/�
http://www.alpha-innotec.cz/�
http://www.korado.cz/�
http://www.tzb-info.cz/�
http://www.duklatrutnov.cz/�
http://www.alpha-innotec.cz/�
http://www.alpha-innotec.cz/�


Bakalářská práce 
Rodinný dům - vytápění 

 

 51 

11. Seznam použité literatury 

 
Tištěné publikace : 

 
[ 1 ] Bašta J., Kabele K.: Otopné soustavy teplovodní, Sešit projektanta 1. 

 

Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001 
 

[ 2 ] Bystřický V., Pokorný A.: Technická zařízení budov – B. Praha: ČVUT, 2006 
 

[ 3 ] Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, Vytápění přednášky. 
 

Praha: ČVUT, 2001 
 

[ 4 ] Laboutka  K.,  Suchánek  T.:  Výpočtové  tabulky  pro  vytápění,  vztahy  a  pomůcky. 
 

Sešit projektanta 9. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2001 
 

[5] Vaverka J. a kolektiv: Stavební tepelná technika a energetika budov, 1. vydání,

  Vutium Brno 2006, 648 s. ISBN 80-214-2910-0 

[6] Doseděl A. a kolektiv: Čítanka výkresů ve stavebnictví , 3 vydání, Sobotáles 

  2004, 242 s. ISBN 80-86817-06-7 
 
Technické normy a vyhlášky : 

 
[ 7 ]     Vyhláška č. 499/2006Sb.: O dokumentaci staveb. Praha: Ministerstvo vnitra, 2006 
 
[ 8 ] ČSN 013420: Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Praha: 

 

Český normalizační institut, 2004 
 

 [ 9 ] ČSN 060210: Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. Praha: Český 

normalizační institut, 1999 

[ 1 0 ] ČSN 060320: Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody, navrhování a 

montáž. Praha: Český normalizační institut, 2006 

[ 1 1 ] ČSN  060830:  Tepelné  soustavy  v budovách  –  Zabezpečovací  zařízení.  Praha: 
 

Český normalizační institut, 2006 
 

[ 1 2 ] ČSN  730540-2:  Tepelná  ochrana  budov.  Část  2:  Požadavky.  Praha:  Český 

normalizační institut, 2007 

[ 1 3 ] ČSN EN 12831: Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Praha: 
 

Český normalizační institut, 2005 
 
Internetové zdroje : 
www.tzb-info.cz 

www.alpha-innotec.cz 

www.prazal.cz 

www.nibe.cz 

http://www.alpha-innotec.cz/�
http://www.prazal.cz/�
http://www.nibe.cz/�


Bakalářská práce 
Rodinný dům - vytápění 

 

 52 

www.korado.cz 

www.minib.cz 

www.schiedel.cz 

www.asb-portal.cz 

www.cadforum.cz 

www.google.com 

www.wienerberger.cz 

 www.ytong.cz 

www.zakony.cz 
12. Seznam výkresové dokumentace 

 
Stavební část 

1. Situace 

2. Půdorys základů 

3. Půdorys 1 NP 

4. Půdorys stropní konstrukce 

5. Pohled na střechu 

6. Řez A-A‘ 

7. Řez B-B‘ 

8. Řez C-C’ 

9. Řez D-D‘ 

10. Pohled jihozápadní, jihovýchodní 

11. Pohled severovýchodní, severozápadní 

Vytápění 

1. Půdorys 1np 

2. Rozvinutý řez vytápění 

3. Schéma zapojení zdroje tepla 
 
13. Seznam příloh 

1. Příloha – Energetický průkaz budovy, Ztráty 2008 

2. Příloha – Porovnání obálkové metody s normou ČSN 730540-2, ztráty 2008 

3. Příloha – Obálková metoda, Ztráty 2008 

4. Příloha – Ztráty po místnostech, Ztráty 2008 

5. Příloha – Výpočet součinitele U, Teplo 2008 

6. Příloha – Posouzení výstupů z programu  Teplo 2008 

http://www.korado.cz/�
http://www.minib.cz/�
http://www.schiedel.cz/�
http://www.asb-portal.cz/�
http://www.cadforum.cz/�
http://www.google.com/�
http://www.wienerberger.cz/�
http://www.ytong.cz/�


Bakalářská práce 
Rodinný dům - vytápění 

 

 53 

7. Příloha – Podklady pro návrh tepelného čerpadla 

8. Příloha – Dimenze, Excel 2007 

9. Příloha – Návrh otopných těles KORADO (radik, koralux) 

10. Příloha – Graf armatury připojovací HM 

11. Příloha – Technické parametry připojovacích armatur minib 

12. Příloha – H šroubení, VKE 

13. Příloha – Ventil kompakt VK 

14. Příloha – Zapojení akumulační nádrže na tepelné čerpadlo 

15. Příloha – Výpisy prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























Bakalářská práce  

Rodinný dům manželů Skybových 
 

 

Seznam výkresové dokumentace 
 

Stavební část, vytápění 
 

1. Situace 

2. Půdorys základů 

3. Půdorys 1 NP 

4. Půdorys stropní konstrukce 

5. Pohled na střechu 

6. Řez A-A‘ 

7. Řez B-B‘ 

8. Řez C-C’ 

9. Řez D-D‘ 

10. Pohled jihozápadní, jihovýchodní 

11. Pohled severovýchodní, severozápadní 

 

Vytápění 
 

1. Půdorys 1np 

2. Rozvinutý řez vytápění 

3. Schéma zapojení zdroje tepla 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 









Bakalářská práce  

Rodinný dům manželů Skybových 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODINNÝ DŮM  

 Manž. Skybových 

Grafická část 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Místo stavby  : Uherské Hradiště, Mařatice 272/39  

Stavebník   : Manž. Skybovi 

Autor    : Tomáš Skyba 

Datum    : Duben 2010 

Dílo     : Bakalářská práce 



RODINNÝ DŮM MANŽ. SKYBOVÝCH                                                                B. Souhrnná technická zpráva                                                  
 

  






	01
	1
	2
	3
	4
	POHLEDY 1
	POHLEDY 2
	pudorys 1np
	REZ A
	REZ B
	REZ C
	REZ D
	seznam
	situace
	strop
	střecha
	tit. list
	VYTAPKO
	ZAKLADY

