
Petr Šimek – Katedra Prostředí staveb, Fakulta Stavební, Vysoká škola Báňská - TUO 

0 
 

 
VŠB – Technická Univerzita Ostrava 

Fakulta Stavební 

Katedra Prostředí Staveb  

 

 

 

 

 

 

VNITŘNÍ VODOVOD A OHŘEV TEPLÉ VODY SOLÁRNÍ ENERGII 

WATER PLUMBING AND HEATING OF WARM WATER BY SOLAR 
ENERGY 

 

 

 

 

 

 

Student:          Petr Šimek 

Vedoucí bakalářské práce               Ing. Petra Tymová 

 

 

Ostrava 2010 



Petr Šimek – Katedra Prostředí staveb, Fakulta Stavební, Vysoká škola Báňská - TUO 

1 
 

 
Obsah: 

 
 

1. Seznam použitého značení ………………………………………………………………………………2 
 

2. Úvod ……………………………………………………………………………………………………………….3-5 
 

3. Sluneční energie ………………………………………………………………………………………………6-10 
 
3.1. Slunce 
3.2. Fyzikální principy 
3.3. Princip solárních kolektorů 

 
4. Historie a současný stav využití solární energie v ČR ………………………………………..11-15 

 
4.1. Historie  
4.2. Současnost  
 

5. Návrh solárního systému dle  Nařízení Evropského parlamentu 
 o Úspoře energii EnEV z 16. listopadu 2001 ……………………………………………………16-36 
 
5.1. Hlavní požadavky  
5.2. Solární ohřev pitné vody – Teoretická část  
5.3. Technická zpráva a výpočty solární ohřev teplé vody  
 

6. Návrh solárního systému dle TNI 730302 Energetické hodnocení solárních  
tepelných soustav – Zjednodušený postup výpočtu …………………………………………37-40 

 
7. Výpočet vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 …………………………………………………41-47 

 
7.1. Výpočet vnitřního vodovodu – Teoretická část 
7.2. Technická zpráva dle ČSN 75 5455 

 
8. Závěr ……………………………………………………………………………………………………………….48 

 
9. Seznam použitých pramenů …………………………………………………………………………….49 

 
10. Přílohy …………………………………………………………………………………………………………….50-85 

 
 
 
 
 
 
 
 



Petr Šimek – Katedra Prostředí staveb, Fakulta Stavební, Vysoká škola Báňská - TUO 

2 
 

 
1. SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
 
V textu nejsou použity žádné zvláštní značky a zkratky, jež by vyžadovaly další vysvětlení. 

Veškeré značky a zkratky použité v následujících kapitolách jsou podrobně vysvětleny 

v kapitolách samotných, proto již nevyžadují další přiblížení. 
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2. ÚVOD 

 
 

V mé bakalářské práci se zabývám praktickým využitím solární energie ve stavebnictví 

a to konkrétně při ohřevu teplé vody v Rodinném domě za pomoci soustavy solárních 

panelů v kombinaci s kondenzačním kotlem obojí od firmy Junkers a.s.  Na dalších 

stranách se budu snažit přiblížit a vysvětlit čtenářům princip ohřevu teplé vody za 

pomoci sluneční energie, stejně jako budu vysvětlovat fyzikální principy, které tento 

ohřev umožňují. 

Druhou nedílnou součástí je samotný výpočet vnitřního vodovodu a jeho následné 

dimenzování s přihlédnutím k minimalizaci ztrát v potrubí, jak tlakových tak 

tepelných. A s důrazem na správnost výpočtu i dimenzování vnitřního vodovodu. 

V neposlední řadě také zhodnotím procentuální přínos solárních panelů na snížení 

spotřeby energie a jejich účinnost. 

 
 
 INTRODUCTION 
 
 

In my Bachelor work I would like to present you practical use of solar energy in 

Buildings, especially for heating the warm water in self-contained house by using 

solar panels in combination with condensive domestic boiler, both from company 

Junkers.  On further sites I will try to explain you principles of heating the warm water 

by using solar power and of course I will explain the physical principles, which are 

empowering this type of heating the warm water.  

The second but also most important part is Calculating and dimension of water piping 

inside the house, and of course the water extension-line. We are dimensioning the 

pipes with regards to decrease the pressure and thermal losses. I was dealing with 

the problem forcefully to justness of calculating and dimensioning of the water 

piping.  

Last but not least I will evaluate the percentage of gains of using solar power in 

heating the warm water and gains of the solar panels in decreasing the losses of 

energy and its consumption.  
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3. SLUNEČNÍ ENERGIE 

 
3.1. Slunce 
 
Slunce je koule žhavého plazmatu, neustále produkující ohromné množství energie. 

Jeho výkon je zhruba 4×1026 W, z čehož na Zemi dopadá asi 45 miliardtin. Tok energie 

ze Slunce na Zemi činí asi 1,4 kW m−2. 
Tvoří centrum sluneční soustavy, od Země je vzdálená asi 150 milionů km. Je tedy 

hvězdou k nejbližší Zemi. Hmotnost Slunce je 1,9891 × 1030 kg a představuje 99,8 % 

hmotnosti sluneční soustavy. Je složeno především z nejlehčích plynů tj. z vodíku a 

hélia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. č. 1 – Řez sluncem 
 
 
Slunce je v lidském měřítku nevyčerpatelným zdrojem energie, na rozdíl od obecně 

známých fosilních paliv, která mají mnoho nevýhod, ať již zatížení životního prostředí 

při jejich spalování (hnědé uhlí), anebo nebezpečí obrovské katastrofy při havárii 

(jaderné elektrárny). Využití sluneční energie téměř nezatěžuje životní prostředí. 

Jednou z obrovských výhod je také to, že sluneční energie je „zdarma“, neboť je 

dostupná všem v menší, či větší míře. Slunce nám nabízí energetický potenciál, který 

se dá využívat neomezeně. Už 5 miliard let udržuje naši Zemi při životě a asi stejně 

dlouho nás bude i v budoucnu bezplatně zásobovat cenným teplem a energii. 
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3.2. Fyzikální principy 
 
 Princip reakcí na Slunci spočívá v přeměně atomů vodíků na atomy Hélia za vyzáření 

energie. V jádru slunce je obrovský žár, díky němuž se protony pohybují rychlostí 

několika set km za sekundu. Díky takto vysokým rychlostem se při srážkách protony 

přiblíží na vzdálenost 10-15m, což má za následek, že přitažlivá jaderná síla začne 

převažovat nad odpudivou elektrickou silou a přitáhne protony k sobě a vznikne jádro 

He. Toto jádro se stává základem pro vznikající atom He, vodík se tedy mění v Helium. 

Jaderná síla při této reakci odebere protonu energii 7 MeV. Tato energie vznikne při 

každé přeměně H na He. Při vzniku jednoho atomu Hélia tedy vznikne 4x 7 MeV což je 

28MeV, tuto energii nazýváme vazebná energie (zajišťuje stabilitu jádra). 

 

Tyto přeměny nazýváme termonukleární reakce, v jádru Slunce jich proběhne každou 

sekundu 1038. Což tedy znamená, že každou sekundu slunce uvolní přibližně 28 x 1044 

eV (to je přibližně 3 x 1026 J) Energie, která se z této přeměny získá, se dostává 

k povrchu Slunce a je vyzářena do kosmického prostoru. Jednoduchým výpočtem 

tedy dojdeme k tomu, že Slunce vyzáří do prostoru každou sekundu 3x1026 joule, což 

tedy činí 3x1026 Watt ( W=J/s) 

 

Veškeré pochody, jež probíhají ve Slunci lze jednoduše popsat Einsteinovou teorii 

relativity, kdy hmota představuje formu energie: 

 
    퐸 = 푚 ∗ 푐       (1) 
 
kde: 
c ……… rychlost světla (3 x 108 m/s ) 
m ……..hmotnost částice (kg) 
 
 
 Hmotné částice (protony, neutrony) jsou nositeli energie E, která je přímo úměrná 

jejich hmotnosti m. Hmotnost a tudíž i energie rostou s rostoucí rychlosti. Pro v=c, se 

hmotnost, stejně jako i energie stávají nekonečné. Žádná částice se však nemůže 

pohybovat rychlostí světla, nelze tedy dosáhnout nekonečně velké hodnoty energie.   
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Sluneční energie je čerpána z hmoty protonu, jež se mění při vzniku atomů Helia. 

Termonukleární reakce mění tuto energii na energii fotonu, jež je vyzářena pomocí 

Slunce. Pokud je hmota v klidu, má tzv. Klidovou energie částice (proton = 938MeV).  

 
Při přeměně vodíku na hélium odeberou jaderné síly každému protonu část 

hmotnosti, jež se přemění v energie záření – fotony. Základní fyzikální vzorec pro 

energii fotonu formuloval Planck. Tento vzorec vyjadřuje, jak energie fotonu závisí na 

jeho kmitočtu (je přímo úměrná počtu kmitů za sekundu f).  

 
 
    퐸 = ℎ ∗ 푓      (2) 
 
kde: 
h ……… Planckova konstanta, energie fotonu o f=1s-1 
f ………. kmitočet (Hz) 
 
Nositeli energie jsou tak nejen hmotné částice, ale i nehmotné fotony, jež mají energii 

2-4eV, jedná se vlastně o elektromagnetické záření, jež při dopadu na sítnici oka 

způsobuje oční vjem (světlo).  Foton, který je uvolněn z jádra Slunce má formu 

rentgenového záření, ale po cestě z jádra na povrch Země se rozdrobí a 

z rentgenového fotonu se stává tisíc světelných fotonů potřebných pro život (tato 

reakce probíhá zhruba milion roků, při cestě fotonu ze Slunce na Zemi).  

 

Foton při své cestě z jádra k povrchu Slunce urazí mnohonásobně delší cestu, nežli by 

urazil, kdyby šel přímou a nejkratší cestou. Foton se při prostupu jednotlivými částmi  

Slunce chová jako člověk v podnapilém stavu, který se snaží nalézt cestu domů a při 

každém nárazu o překážku změní svůj původní směr. Fotony totiž bývají pohlceny a 

následně zase vyzářeny, což mění jejich původní směr. Jak můžeme vidět na obrázku 

(Obr. č. 2) foton neustále nepředvídatelně mění trajektorii svého pohybu. 
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     Obr. č. 2 – Pohyb fotonů 
 
V poslední fázi přeměny z rentgenového záření na světelné (poslední fáze probíhající 

ve Slunci) je rychlost fotonů tak malá, že Slunce zvolilo jinou formu přenosu, a to 

konvekcí (prouděním). Přenáší tedy teplo z hloubky k povrchu i s horkými plyny. 

Horké stoupající proudy můžeme vidět na povrchu Slunce jako zrna (tzv. granule). Asi 

po pěti až osmi minutách granule vyzáří svou energii, zchladnou a jejich plyny klesají 

zpět do hloubek 200 000 km, aby tam nabraly další energii a vynesly ji na povrch. 

 

Nejdůležitější otázku z hlediska fyziky: „Proč Slunce vlastně září?“; nám snadno 

zodpoví 2. termodynamický zákon. Teplota v jádru Slunce je zhruba 15 milionů 

stupňů Celsia, kdežto teplota kosmického prostoru je 3 kelviny.  Dle 2. 

termodynamického zákona se tedy teplo z jádra Slunce musí dostat do mrazivého 

kosmického prostoru (tato energie je přenášena fotony).  

 

Slunce vysílá své záření stejně do všech směrů a na naši planetu jí dopadne jen 

nepatrný zlomek - pouze půl miliardtiny. Avšak i tento drobeček energie, který Slunce 

Zemi daruje, představuje 180 tisíc terawattů. Z hlediska Slunce opravdu jen maličkou 

část jeho zářivosti, ale z hlediska lidského nesmírné množství zářivé energie. Ten 

zlomek uštědřovaný Sluncem Zemi je 14 tisíckrát více, než dnes spotřebovává celé 

lidstvo (v domácnostech, průmyslu, dopravě a zemědělství dohromady). 
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3.3. Princip solárních kolektorů 
 
Sluneční energii je možno využívat aktivními, pasivními a biologickými způsoby. Nás 

nejvíce zajímá aktivní způsob, čímž rozumíme aktivní přeměny slunečního záření na 

teplo (popř. na elektřinu).  

Teplo v tomto případě dodávají termické sluneční kolektory, v nichž se díky 

slunečnímu záření ohřívá absorbér a v něm proudící teplonosná kapalina (nemrznoucí 

směsi na bázi propylen glykolu), která je pak pomocí oběhového čerpadla přepravena 

ke spodnímu výměníku teplota, kde předává své teplo vodě a umožňuje tím ohřev 

TUV. Teplonosná kapalina, jež odevzdala své teplo vodě v ohřívači se pomocí 

oběhového čerpadla, vrací zpět ke kolektoru. 

Regulátor solárního oběhu sepne oběhové čerpadlo jen v případě, že je teplota v  

kolektoru vyšší, než ve spodní části zásobníku. Teplotní rozdíl je indikován teplotními 

čidly na kolektoru a v solárním zásobníku. 

V případě příliš nízkého oslunění může být solární zásobník dohřátý přes obvyklý zdroj 

tepla (např. plynový kotel). Pomocí horního výměníku tepla v solárním zásobníku je 

TUV ohřívána na požadovanou hodnotu dle nastavení regulátoru. Tepelným 

vrstvením v stojícím zásobníku zůstává dohřev omezen na horní část zásobníku, takže 

ohřev kotlem je využíván co nejméně. Princip solárních kolektorů je jednoduše 

znázorněn na obrázku( Obr. č. 3 ) 

        
Obr. č. 3 – Princip solárního ohřevu TUV 
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4. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE V ČR 

 
4.1. Historie 
 
Historie využití solární energie v České republice sahá do roku 1976, kdy byla 

realizována na našem území první velká solární akce pro přípravu TUV. A to 

v Kojetíně, kde se jednalo o systém s kroměřížskými kolektory ( 140ks = 120m2, ohřev 

8000l) Pokud bereme v potaz historii v té době jednotného Československého státu, 

tak první slovenská realizace se žiárskými kolektory byla realizována roku 1980 

v podnikovém rekreačním středisku Borovice. 

 

Ve vývoji využití solární energie jde ruku v ruce historie výroby klasického zaskleného 

slunečního kolektoru s historii samostatného nezaskleného absorbéru. 

U absorbérů se cesty ubíraly vývojem textilních absorbérů, umělohmotných hadic, 

gumových hadiček až po současné využívání umělohmotných tuhých průtočných 

desek. 
 

U kolektorů se pochopitelně začínalo zasklením deskových radiátorů a postupovalo se 

přes obyčejné deskové a lineární Fresnelovy čočky, aby se vývoj následně rozšířil na 

koncentrační, deskové vakuové, trubicové vakuové průtočné, trubicové vakuové s 

tepelnou trubicí atp. Rámy kolektorů byly nejčastěji kovové, dřevěné, i z desek 

tvrdého PVC. 

 

Dalším důležitým krokem ve vývoji bylo zjištění, že solární systém netvoří jen dobře 

provedený solární kolektor, ale i řada na první pohled „neviditelných“ částí systému, 

jež jsou oko skryty. Jedná se především o zásobník TUV, stejně jako existence 

čerpadla. Zajímavostí je, že první oběhová čerpadla primárního okruhu se při 

slunečním svitu zapínala ručně. 

 

Jednou z největších překážek provozu těchto systému byla neexistující nemrznoucí 

kapalina. Systémy byly tedy napuštěny vodou, což vedlo ke značnému omezení 

využitelnosti. 



Petr Šimek – Katedra Prostředí staveb, Fakulta Stavební, Vysoká škola Báňská - TUO 

12 
 

 

Pozoruhodný je celkový vývoj od roku 1970 až po pád železné opony, v té době se na 

rozdíl od dneška realizovaly spíše velké soustavy s plochou kolektorů i stovky m2. 

Oproti tomu dnes jsou větší realizace na ústupu a nejvíce se realizují malé solární 

systémy na RD.  

 

Zajímavostí je, že kupříkladu sousední Rakousko bylo ve vývoji a využití solární 

energie v závěsu za námi a rakouští odborníci byli překvapeni kvalitou a množství 

realizací na našem území, když se po pádu železné opony rozvíjely styky se 

sousedními státy. 

 

 

 

   Obr. č. 5 – První reklama dodavatele solárních systémů 
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4.2. Současnost 
 
V České republice se nyní využívá solární energie méně, nežli by tomu mělo být. Je to 

jeden z nejlépe dostupných typů energie a je zdarma. Dle 1366 Technologies dopadá 

na povrch země průměrná sluneční energie 89 000 TW (terawattů). Naproti tomu 

větrná energie celé planety nabízí celkem nějakých 370 TW, zatímco současná 

spotřeba celého světa je pouhých 15 TW. I přesto je dnes podíl solární energie na 

obnovitelných zdrojích energie stále zanedbatelný, celkový instalovaný výkon 

slunečních elektráren je dnes asi 16 MW. Naproti tomu celkový instalovaný výkon 

větrných elektráren má letos podle údajů analytické společnosti EGÚ Brno dosáhnout 

354 megawatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr. č. 6 – Srovnání množství energie (větrná, solární, celková spotřeba Země 
 
 
Prakticky v každém kraji v České republice je dnes možno využívat solární energie, ať 

už k ohřevu TUV, nebo pro podporu vytápění. Při ohřevu TUV je možno v letních 

měsících dosáhnout až 100% pokrytí nároků na ohřev. V ročním měřítku postačuje 

intenzita slunečního záření pro pokrytí 60 % celkové energetické potřeby pro ohřev 

pitné vody solární energií. 
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Na níže zobrazené mapě přehledně vidíme množství dopadajících slunečních paprsků 

a jejich rozdělení dle jednotlivých krajů ( viz. Obr. č. 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr. č. 7 – Množství slunečního svitu v ČR 
 
 
 

V České republice existuje projekt na podporu nejen solární energie, který se nazývá 

Zelená úsporám. Z tohoto projektu je možnost čerpat nejen na samotnou výstavbu, 

ale i na zhotovení projektu.  

 

Níže přikládám finanční možnosti takovéto dotace a podmínky přidělení dotace 

 

Zelena úsporám: 

 

Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a 

využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. 

Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení 

realizace opatření po 1. dubnu 2009. 
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U solárních kolektorů na přípravu teplé vody je podmínkou pro poskytnutí dotace 

dosažení vypočteného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční 

plochy kolektoru a celkem 1500 kWh pro instalaci na rodinném domě. Program 

vychází z [3]. 

Instalace solárně termických kolektorů je vedena v bodu C3.1 - Instalace solárně 

termických kolektorů pouze pro přípravu teplé vody. 

Dotace: Solární systém pro přípravu TUV až 55.000,- 

Podpora na projekt pro kontrolu správnosti až 5.000,- 

 Návratnost investice do solární energie je v řádech let, ne v řádech desítek let, jak se 

mnozí mylně domnívají. Je to investice, která nám nejen ušetří peníze, ale 

v neposlední řadě ušetří také životní prostředí.  
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5.  NÁVRH  SOLÁRNÍHO SYSTÉMU DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

O ÚSPOŘE ENERGIE – EnEV z 16. listopadu 2001 
 
 

5.1. Hlavní požadavky: 
 
Hlavním požadavkem směrnice o úsporách energie je omezení primární roční spotřeby 

energie Qp na maximální možné směrnicí dovolené hodnoty, jež se stanoví v závislosti na 

poměru vnější plochy přenášející teplo k celkovému objemu budovy( poměr A / Ve) 

 

Výpočet primární roční spotřeby energie se realizuje za pomoci: 

 

a) Roční spotřeba tepelné energie dle [1]  

b) Součinitele náročnosti systému dle [2] 

 

Existuje samozřejmě mnoho možností a technologických postupů vedoucích ke snížení 

primární spotřeby energie Qp ( viz Tab. č. 1)  

 
 

 
        Tab. č. 1 – Primární potřeba energie 
 
 

Nejsme-li schopni pomocí předpokládaných opatření dosáhnout požadavků EnEV, máme 

jako projektanti možnost volby, a to zlepšit za pomoci tepelné izolace, anebo zlepšit 

systémovou techniku. 
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Na Obr. č. 6 je zobrazena závislost Součinitele náročnosti systému ep na Užitné ploše 

systému AN(m2) pro systémovou techniku ( kondenzační kotel o výkonu) ve 

vyhřívaném plášti bez cirkulace qn= 70kWh. Je zde patrný velký vliv solárního systému 

na součinitel náročnosti systému ep v závislosti na užitečné ploše (snížení o více než 

16%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Obr. č. 8 – Graf závislosti ep na AN 

 
 

5.2. Solární ohřev pitné vody 
 

Návrh solárního systému provádíme po výběru vhodné hydrauliky systému. Potřebný 

počet solárních kolektorů závisí zvláště na plánovaném solárním podílu, na očekávané 

spotřebě vody v domácnosti, či ve firmě. Také na orientaci solárních panelů vzhledem ke 

světovým stranám, sklonu a v neposlední řadě na regionu, ve kterém se konstrukce má 

realizovat. 

 
Solární podíl a stupeň využití systému 

 
Tyto veličiny mají v souvislosti s návrhem solárních tepelných zařízení velice důležitou 

úlohu. Solární podíl nám udává poměr mezi množstvím solárního tepla a celkového tepla  
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pro ohřev TUV. Hodnota podílu 100% znamená, že veškerá teplá voda je připravována za 

pomocí solárního systému. 

Solární systémy navrhujeme tak, abychom v letních měsících dosáhli 100% podílu. 

S přihlédnutím k tomu, že v zimě dochází k nižšímu využití solárního systému, je podíl 

v rámci celého roku pohybuje okolo hodnoty 60%. Čím vyšší je solární podíl solárního 

systému, tím méně energie je nutno používat k přihřívání. 

 

Dosažení 100% solárního podílu v rámci celého roku je velice těžko realizovatelný a 

zvláště je ekonomicky nehospodárný, neboť již malé zvýšení podílu v zimě se jeho 

ekonomická návratnost neúměrně zvyšuje. Kromě toho by měl systém v létě silnou 

nadprodukci tepla, jež by se dala jen málokdy účelně využít, a také by neúměrně 

zatěžovala systém. 

 

Stupněm využití systému označujeme poměr solárního výtěžku vůči celkovému záření, 

které dopadá na absorpční plochu kolektorů, vztažený na určité časové období (nejčastěji 

rok). Stupeň využití systému tak popisuje účinnost solárního systému. 

   
 
 

 
 
      Obr. č. 9 – Stupeň využití systému a Solární podíl 
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5.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA – SOLÁRNÍ OHŘEV TEPLÉ VODY 

 
Návrh se provádí v osmi krocích: 

 

a) Zjištění velikosti zásobníku 

b) Stanovení předběžné plochy kolektoru 

c) Započítání orientace a sklonu střechy 

d) Započítání umístění systému 

e) Stanovení počtu kolektorů 

f) Výpočet tlakové ztráty 

g) Pojistný ventil 

h)  Výpočet expanzní nádoby 

 
 

a) Zjištění velikosti zásobníku 
 
Velikost zásobníku je závislá na počtu osob je jejich spotřebě vody na den. Spotřeba se 

předpokládá v závislosti na druhu budovy a obytném komfortu spolu s empirickými 

hodnotami. 

Objem zásobníku by měl být 1,2 až 1,8 násobek denní spotřeby teplé vody: 

Minimální velikost zásobníku je tedy: 1,2 x počet osob x spotřeba vody na osobu 

Maximální velikost zásobníku je tedy: 1,8 x počet osob x spotřeba vody na osobu 

 

V našem případě: 

4  členná rodina v RD, Střední komfort ( Standardní spotřeba) a Zvýšený standard použití, 

pak nám tedy vychází spotřeba teplé užitkové vody 50 l(55°C) na osobu na den. 

 

Minimální velikost zásobníku je tedy: 1,2 x 4 x 50 = 240 l  

Maximální velikost zásobníku je tedy: 1,8 x 4 x 50 = 360 l  

Denní spotřeba vody je 200l, volíme proto 300l zásobník (pro lepší komfort je vhodné 

zvolit velikost zásobníku TUV jako přibližně 1,5 násobek denní spotřeby). 

Zvolili jsme zásobník SK 300 – 1 Solar od firmy Junkers. 
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b) Stanovení předběžné plochy kolektoru 
 
Plocha kolektorů, kterou potřebujeme, je závislá na obsahu solárního zásobníku. 1m2 

plochého solárního kolektoru ohřeje přibližně 60l objemu zásobníku. Správnou plochu 

kolektorů zjistíme snadno dle přiložené tabulky Tab. č. 2. 

 
 

 
          Tab. č. 2 – Závislost plochy kolektoru na Spotřebě teplé vody 
 
 
V našem případě, při velikosti zásobníku 300 litrů (spotřeba teplé vody 200 l/den) je 

zapotřebí 5m2 plochy plochého kolektoru popřípadě 4,2 m2 plochy kolektoru s vakuovými 

trubkami. 

Volíme systém s plochými kolektory a jejich potřebná plocha je 5m2. 
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c) Započítání orientace a sklonu střechy 
 
V našem případě se jedná o ideální stav pro instalaci kolektorů, neboť díky instalaci na plochou 

střechu dosáhneme jak nejlepší orientace na Jih, tak ideálního sklonu kolektorů – 45° . Proto 

v našem případě není nutno započítávat korekční součinitele. Čistě pro informaci zde přikládám 

Obr. č. 8, který nám na grafu ukazuje, jak bychom postupovali, pokud by orientace kolektorů byla 

jiná. 

 
   Obr. č. 10 – Vliv orientace střechy a jejího sklonu na výpočet plochy kolektorů 
 
 
d) Započítání místa instalace konstrukce 
 
 
Plocha kolektoru se řídí množstvím dopadajícího slunečního záření. To se udává v průměrném 

ročním ozáření na 1m2. Toto ozáření se liší v závislosti na poloze konstrukce. Pro návrh je možno 

použít přibližné určení polohy konstrukce dle Obr. č . xx . Po správném určení regionu zjistíme 

v Tab. č. xx korekční faktor. Plochu kolektoru posléze musím o tento korekční faktor zvýšit. 

 
       Tab. č. 3 – Korekční faktor plochy kolektoru 
 
V našem případě je plocha kolektorů 5m2, konstrukce je umístěna ve Frýdku -Místku, kde je 

průměrné ozáření 1050kWh/m2. 
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 Dle tabulky jsme interpolací určili, že korekční součinitel roven 1,125 kWh/m2. 

Skolektoru = Snávrhová x 1,125 = 5,625m2 

 

e) Stanovení počtu kolektorů 
 
 
V našem případě jsme se rozhodli pro použití kolektorů FKC-1. Ploché kolektory Junkers 

FKC-1 mají plochu 2,4 m2. Vypočítaná plocha kolektoru se musí vydělit touto plochou, 

aby se zjistil počet potřebných kolektorů. Takto vypočítaná hodnota se musí pro 

ekonomické optimum zaokrouhlit dolů, pro energetické optimum nahoru. 

Potřebná plocha kolektorů: Skp=5,625m2 

Plocha jednoho FKC-1: SFKC-1 = 2,4m2 

Počet kolektorů PK= Skp / SFKC-1 = 2,34 ks 

Ekonomické optimum: 2 ks 

Energetické optimum: 3 ks 

Volíme energetické optimum a to 3 ks kolektorů FKC-1. 

V níže zobrazené Tab. č. 4 je uveden potřebný počet kolektorů v závislosti na použitém 

zásobníku ( v našem případě 300l SK 300 – 1 Solar ) orientaci střechy, jejím sklonu a 

regionu instalace. 
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       Tab. č. 4 – Potřebný počet kolektorů 
 
Je patrné, že pokud chceme dosáhnout 60% úspory energie, musíme počet kolektorů 
v našem případě zvýšit na 3 ks ( jak je později patrné při výpočtu dle [3] ) 

 
 

f) Výpočet tlakové ztráty 
 
Nezbytným předpokladem pro podrobný návrh solárního systému je znalost celkové 

tlakové ztráty Δpcelk .  

Celková ztráta se skládá ze ztrát v kolektoru, v solárním okruhu a tepelném výměníku. 

 

∆푝 = ∆푝 + ∆푝 + ∆푝 ý ě í        (3) 

 

Prvním a nezbytným krokem je návrh průměru trubky. Navrhujeme jej s ohledem na 

rychlost proudění w, která nesmí překročit 0,7m/s . Při vyšších rychlostech se šíří 

konstrukcí nepříjemný hluk a může docházet i k odnesu materiálu (při rychlostech nad 

1m/s). Na straně druhé však musí být zajištěn určitý objemový tok pro přenos tepla 

z kolektoru do zásobníku. Pro minimální objemový tok se dle předchozích návrhů 

osvědčila hodnota 40 l/m2h (pro plochu kolektorů do 30m2). 
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Průměr trubek solárního okruhu: 

 

    퐷 = ∗
∗

     (4) 

kde: 

- V … objemový proud (l/s) 

- A … kolektorová plocha (m2) 

- v … minimální měrný objemový průtok (l/h*m2) 

- w… rychlost proudění (m/s) = 0,7m/s 

 

푉 = 퐴 ∗ 푣      (5) 

 

V našem případě: 

푉 = 퐴 ∗ 푣 = 7,2푚ě ∗
40푙
ℎ푚 = 0,288푚 /3600푠 

  

   퐷 = ∗
∗
= ∗ ,

∗ ∗ ,
= 0,01206푚 = 12,1푚푚   

       

- potřebný vnitřní průměr musí být 12mm; z výběru běžně obchodně dostupných 

měděných trubek bude zvolena trubka o vnitřním průměru 13mm => Cu 15x1 

 

Tlaková ztráta potrubí: 

 

- Objemový tok V=288l/h 

- Potrubí  Cu 15 x 1 

- Délka potrubí: Lpotrubí = 2750+300+100+2600+300+500+9000=15,5m 

- Δppotrubí = 7mbar/m ( odečteno z Obr. 10)  
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Obr.č . 11 

 
Celková tlaková ztráta potrubí: 

 
-  Δppotrubí,celk = Δppotrubí * Lpotrubí = 7mbar/m * 15,5 = 108,5mbar (6) 
 
Tlaková ztráta armatur: 

 
- Δparmatur = 1/3 * Δppotrubí = 36,166 mbar (7) 

 
Tlaková ztráta výměníku: 

 
- Δpzásobník = 0,001mbar ( pro Solar – 1 ) 

 
Tlaková ztráta kolektor: 

 
- Δpkolektor= 3 * 3,7 mbar = 11,1mbar 

 
 
Celková tlaková ztráta: 

 
∆푝 = ∆푝 + ∆푝 + ∆푝 ý ě í  

 
 

∆푝 = 11,1 + (36,166 + 108,5) + 0,001 = 155,7676푚푏푎푟 
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g) Pojistný ventil: 
 
 
Stanoví se na základě plnícího tlaku systému pa (při mezihodnotě volíme nejbližší 

vyšší ventil) 

Plnící tlak: 

Měl by být tak velký, aby se za žádných okolností do systému nedostal vzduch 

v důsledku podtlaku. V nejvyšším bodě systému by měl mít přetlak hodnotu min 

0,5bar. 

V důsledku toho, že membránová expanzní nádoba se nachází v 1NP, je nutno přičíst 

ještě statický tlak systému ( hsyst * měrný tlakový rozdíl 0,1bar/m).  

 

pa= 0,5bar + ( hsyst * 0,1bar/m ) = 0,5 + [( 6,55+1,3)*0,1] = 1,285 bar  (8) 

 

Z tabulky odečteme jmenovitý tlak SV, potřebný pro otevření pojistného ventilu. 

V našem případě 6bar. 

 
 

 
Tab. č. 6 – Určení pojistného ventilu 

 
 Konečný tlak systému: 
 

Konečný tlak systému pe by měl být o 10% nižší, nežli otevírací tlak pojistného ventilu. 
 

pe= 0,9 * 6 = 5,4 bar     (9) 
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h) Expanzní nádoba 
 
Na výpočet rozměru nádoby MAG má kromě objemu solární kapaliny v závislosti na 

teplotě, vliv také objem páry v kolektoru a v připojovacích potrubích v případě odstavení 

systému. 

 

Minimální rozměr expanzí nádoby se vypočte ze vztahu: 

    푉 = (푉 + 푉 ) ∗               (11) 

Expanzní objem VD: 

    푉 = 푉 + 푉 + 푒 ∗ 푉     (12) 

   kde: Vkol - objem kolektoru 

    Vr - objem připojovacího potrubí s odpařováním 

    VA - objem sytému 

    e – součinitel roztažnosti solární kapaliny 

Kapalinová předloha VV: 

má zabránit podtlaku v solárním okruhu, tvoří 0,5% objemu systému, minimálně však 3l, 

tzn., že pro všechny systémy s objemem menším než 600l je VV = 3l. 

   

V našem případě: 

Vkol = 5l 

Připojovací potrubí Cu 15x1 => vR = 0,133 l/m 

Délka připojovacího potrubí LR = 15,5m 

Vypařování ve 1,8m připojovacího potrubí Lr= 1,8 m 

Objem tepelného výměníku VW= 2,58l 

Výška horní hrany kolektoru nad expanzní nádobou hsyst = 7,85m 

푉 = (푉 + 푉 ) ∗
푝 + 1
푝 − 푝 = (푉 + 푉 + 푒 ∗ 푉 ) ∗

푝 + 1
푝 − 푝  

 

  푉 = [5푙 + (15,5 ∗ 0,133) + 0,085 ∗ 2,58] ∗ ,
, ,

 

푉 = 13,1259푙 

Z řady standardních velikostí expanzních nádob volíme nejbližší větší objem nádoby, tedy 

V = 18l. 
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Solární komponenty Junkers 

 

Ploché kolektory FKC – 1S  

 

Ploché kolektory FKC – 1S jsou určeny k montáži k solárnímu zařízení Junkers pro ohřev pitné 

vody, vždy nepřímo s ohřívanými zásobníky vody (SK 300) a solární stanicí AGS 5. Profil rámu 

je tvořen ze skleněného vlákna s plastovými rohy a zadní stěna je tvořena hliníkozinkovým 

povrchem. 

 
 
 

 
 
 
 

  Obr. č. 12 – Solární panel FKC - 1 
 

 
  Tab. č. 7 – Technické údaje FKC-1 
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Solární zásobník SK 300 – 1 Solar 
 

Popis zařízení: 

- zásobník teplé vody s tlakuvzdornou smaltovanou ocelovou nádrží 

- plášť z PVC fólie s podložkou z měkké pěny 

 

Vybavení: 

- ochranná anoda 

- bezfreonová tepelná izolace 

- cirkulační přípojka 

- čistící příruba 

- snímač zásobníku NTC 

- objímka Rp 6/4´´ se zátkou pro elektrické vytápění 

- dva tepelné výměníky: horní vytápění, spodní solární kolektory 

- bílý 

 
           Obr. č. 13 – SK 300 – 1 Solar 

 
E vypouštění    T2 ponorné pouzdro čidla teploty - solar 
EH metrické vytápění   SF čidlo teploty v zásobníku - topení 
KW vstup studené vody   VHSP vstup zásobníku - vytápění 
MA magnesiová anoda   VSSP vstup zásobníku - solar 
RHSP zpětné potrubí (vytápění)  WW výstup teplé vody 
RSSP zpětné potrubí (solar)   Z cirkulační přípojka 
T ponorné pouzdro teploměru 
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Technická data: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Tab. č. 8 – Technická data SK 300 – 1 Solar 
 

1) Index výkonu NL udává počet plně zásobených bytů se 3,5 osobami , normální 
koupelnovou vanou a dvěma dalšími odběrnými místy. NL bylo zjištěno dle DIN 4708 
při tSp = 60°C, tz=45°C, tk=10°C a při maximálním výkonu otopné plochy. Při snížení 
výkonu ohřevu a menším množství oběhové vody se NL odpovídajícím způsobem 
sníží. 
 

2) Ztráty při rozvodu mimo zásobník nejsou zohledněny. 
 

tv … náběhová teplota 
tSp … teplota zásobníku 
tz … výtoková teplota teplé vody 
t … vstupní teplota studené vody 
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Solární regulátor TDS 100 
 
Popis zařízení: 

- autarkní regulace solárních zařízení pro solární ohřev teplé vody 

- pro kontrolu a regulaci tepelných solárních zařízení s kolektorovým polem, solární 

stanicí a solárním zásobníkem 

 

Vybavení: 

- Solární regulátor pro solární systémy s jedním spotřebičem pro nástěnnou montáž 

včetně upevňovacího materiálu. 

- Podsvícený segmentový LCD displej s animovanými piktogramy zařízení. 

- Jednoduchá obsluha a funk_ní kontrola zařízení s jedním spotřebičem. 

- 3 vstupy pro snímače NTC pro kolektor a zásobník (celkem jsou možné 2 snímače 

zásobníku). 

- 1 spínací výstup pro solární čerpadlo s regulací otáček s nastavitelnou spodní mezí 

modulace. 

- V automatickém režimu je možno zobrazit různé hodnoty zařízení (teploty, provozní 

hodiny, otáčky čerpadla v %). 

- Nastavitelná maximální teplota kolektoru jako ochranná funkce kolektoru. Při 

překročení maximální teploty kolektoru se čerpadlo vypne (120°C). 

- Nastavitelná minimální teplota kolektoru, při které se poprvé zapne solární systém. 

Při poklesu pod minimální teplotu kolektoru (20 °C) se čerpadlo nezapne ani když 

jsou splněny ostatní podmínky pro zapnutí. 

- Nastavitelná spodní mez modulace solárního čerpadla s regulací otáček. 

- Nastavitelný spínací teplotní rozdíl 7 - 20 K. 

- Omezení teploty v zásobníku 20 - 90 °C. 

- Funkce trubkového kolektoru, při které se od teploty kolektoru 20 °C každých 15 

minut zapne čerpadlo solárního okruhu, aby načerpalo teplou solární kapalinu k 

senzoru. 
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Obr. č. 14 – TDS 100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. č. 9 – TDS 100 Technické údaje 
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Solární stanice AGS 
 

Popis přístroje: 

- Solární stanice AGS jsou určené pro montáž do solárních systémů Junkers s přímo 

ohřívanými solárními zásobníky (SK/SP...Solar) a solárními kolektory (FKC-1...). 

- Pro optimální přizpůsobení kolektorovému poli existují solární stanice AGS ve dvou 

provedeních a ve čtyřech různých výkonech. 

- Standardní provedení AGS 5/10/20/50 je solární stanice se 2 větvemi pro až 50 

kolektorů pro mnohostranné aplikace a s integrovaným odlučovačem vzduchu. 

 
Schéma přístroje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 kulový kohout s teploměrem 
2 šroubení se svěrným kroužkem 
3 pojistný ventil 
4 manometr 
5 přípojka pro expanzní nádobu 
6 FE kohout 
7 čerpadlo solárního okruhu 
8 ukazatel průtoku 
9 odlučovač vzduchu 
10 regulační/uzavírací ventil 
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Solární expanzní nádoba SAG: 
 

Popis zařízení: 

- expanzní nádoba pro solární okruh 

Vybavení: 

- lakovaný, tlakostěnný plášť 

- upevnění na stěnu 

- přípojka G ¾ “ 

 

 
Technická data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Solární dvojité potrubí SDR: 
 

- Využitím tohoto dvojitého potrubí ušetříme značnou část pracovního času a 

zjednodušíme montáž. Tento rychlý propojovací systém obsahuje solární přívodní a 

zpětné potrubí a 2 žílový senzorový kabel ve společné tepelné izolaci, jež je odolná 

vůči vysokým teplotám i vůči UV záření. 

 
Technická data: 
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Teplonosná kapalina: 
 

Popis: 

- teplonosná kapalina Tyfocor© L pro provoz plochých kolektorů Junkers 

- bezbarvá směs propylenglykolu a vody (směšovací poměr 55/45 objemových %) 

- ochrana proti mrazu do -30°C 

- mezní hodnota odolnosti proti mrazu -26°C  

- hodnota pH 7 

- nutno kontrolovat každé 2 roky 

- systém plníme jen schválenou teplonosnou kapalinou, neboť jiné kapaliny mohou 

systém poškodit. 

- neředí se vodou, při dodávce je již připravena k použití 

 
Směšovač pitné vody TWM 
 

Popis zařízení: 

- směšovač pitné vody pro omezení teploty pitné vody ve vodovodní síti při vysoké 

teplotě v zásobníku připouštěním studené vody v závislosti na teplotě 

- blokované nastavení 

- žádné nebezpečí opaření, neboť při chybějící studené, nebo teplé vodě nevytéká 

žádná voda 
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Omezení průtoku: Pro nejefektivnější využití zásobníku a předčasnému promísení se 

doporučuje seškrtit přítok studené vody do zásobníku na průtočné množství 15 l /min (pro 

SK 300 – 1 Solar). 

 

Cirkulační potrubí: Všechny zásobníky jsou opatřeny vlastní cirkulační přípojkou. 

S přihlédnutím k tomu, že cirkulace silně narušuje teplotní rozvrstvení zásobníku, firma 

Junkers nedoporučuje jejich využití v souvislosti se solárními zařízeními.  

 

Tepelná dezinfekce: Ve vodě se nacházejí mikroorganizmy. Na plochách přicházejících do 

styku s vodou – např. potrubí, zásobníky a aarmatury se absorbují živiny, které usazování 

bakterií podporují. Platí, že čím menší je výměna voda a čím je voda teplejší (25-50°C) tím 

více se bakterie a mikroorganizmy množí. Tomu se zabraňuje tepelnou dezinfekcí (t≥°60°C).  

 

 

 
 
Tab. č. 10: Dezinfekce dle DVGW pracovní list 551 
 
 
Čerpadlo: Čerpadlo GRUNDFOS je součástí Solární stanice AGS a dle popisu dodavatele 
vyhoví našim požadavkům ( dopravní výška až 12m, naše výška 7,85m). 
  
Všechny výše zmíněné komponenty jsou použity na doporučení firmy Junkers, která 
garantuje jejich vzájemný bezchybný chod. Komponenty, které nejsou přímo podloženy 
výpočtem mají garantovanou funkčnost pro naše podmínky, výše zmíněnou firmou Junkers. 
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6. NÁVRH SOLÁRNÍHO SYSTÉMU DLE TNI 730302 Energetické hodnocení 

solárních  tepelných soustav – Zjednodušený postup výpočtu 
 
 
Dimenzováním solárních tepelných soustav se obecně rozumí určení počtu kolektorů a jejich 

plochy. V tomto projektu se zabýváme Návrhem plochy solárních kolektorů pro ohřev teplé 

vody.  

 

Prvním bodem je určení plochy solárního kolektoru, ta se určuje v závislosti na referenčním 

dnu, v období, ve kterém je požadováno pokrytí potřeby tepla na ohřev teplé vody. 

Stanovujeme pro tento typ denní potřebu tepla Qp, denní dávku sluneční energie HT,den na 

1m2 plochy kolektoru (musíme brát v potaz jejich sklon a orientaci) a průměrnou účinnost 

solárního kolektoru ηk během daného dne, denní tepelný zisk qk z 1m2 kolektoru která je 

potřebná pro pokrytí Qp a pak plochu kolektoru Ak. 

Potřeba tepla: 

     푄 = 푄 ∗ 푝    (13) 

kde: 

Qp – čistá denní potřeba tepla [kWh/den] 

Qz – denní tepelné ztráty solární soustavy  

p – míra tepelných ztrát (tzv. Přirážka na tepelné ztráty) 

 

Celková denní potřeba tepla: Qpc 

     푄 = 푄 ∗ (1 + 푝)   (14) 

 

Skutečná denní dávka sluneční energie na plochu kolektoru HT,den: 

 

Pro výpočet HT,den musíme znát teoretickou denní dávku ozáření plochy HT,den,teor  

[kWh/m2.den]. Tato hodnota určuje množství dopadající energie za ideálních podmínek 

(jasno). Teoreticky je možné hodnotu HT,den,teor získat integrací slunečního ozáření 

(výkonu) GT [W/m2] dané plochy na τteor = <τ1  τ2 > tj. za teoretickou dobu slunečního svitu. 

Prakticky se tato hodnota odečítá z tabulek pro danou oblast. Vhodné tabulky jsou uvedeny 

například v [4] a [5].  
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Abychom se posunuli dále ve výpočtu, využijeme teoretickou dobu slunečního svitu 

k výpočtu Střední denní dávky slunečního ozáření GT,stř dle (15). 

 

     퐺 , ř = , ,   (15) 

 

V praxi tohoto výpočtu také příliš neužíváme a volíme tabelované hodnoty z literatury [4] a 

[5]. 

S využitím (14) a (15) poté můžeme přistoupit k výpočtu Skutečné denní dávky ozáření 

plochy.  

    퐻 , = 휏 ∗ 퐻 , , + (1 − 휏 ) ∗ 퐻 , ,   (16) 

kde: 

τr - poměrná doba slunečního svitu  

HT,den,dif  - denní dávka difúzního slunečního ozáření.  

Poměrná doba slunečního svitu τr 

určuje se z dlouhodobých průměrů na základě skutečné doby slunečního svitu, tedy doby s 

přímým slunečním zářením. 

     휏 =    (17) 

 

Skutečná doba slunečního svitu je závislá na ročním období s charakteristickou oblačností. V 

ČR se hodnoty τskut pohybuje v rozmezí od 1700 do 2200 h/rok. 

Měrný tepelný zisk z kolektorů qk: 

    푞 = 휂 ∗ 퐻 ,     (18) 

vychází z průměrné denní účinnosti solárního kolektoru ηk 
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Účinnost solárního kolektoru se stanoví z rovnice (19) 

    휂 = 휂 − 푎 − 푎 ( )   (19) 

 

kde: 

tm - střední teplota teplonosné látky v kolektoru 

te – teplota vzduchu v okolí kolektoru 

G [W/m2] je sluneční ozáření přední strany kolektoru.  

 

Parametry solárního kolektoru, tzn. hodnotu optické účinnosti ηo [-], lineárního součinitele 

tepelné ztráty α1[W/m2.K] a kvadratického součinitele tepelné ztráty kolektoru α2 [W/m2.K2] 

jsou poskytnuty výrobcem  

 
Průměrná denní účinnosti: 

    휂 = 휂 − 푎
, ř

− 푎 ( )

, ř
  (20) 

Určení plochy solárního kolektoru 

 

Plocha solárních kolektorů Ak [m2] se stanoví pro zvolené charakteristické období, ve kterém 

chceme zajistit pokrytí potřeby tepla Qpc energetickým ziskem z kolektoru Qk podle vztahu 

(21).  

    퐴 = = 푎 ( )∗

,
  (21) 

 

Počet solárních kolektorů se stanoví prostým vydělením vypočtené celkové plochy plochou 

jednoho kolektoru a výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. U malých soustav do 5 kolektorů, 

kdy zaokrouhlení může činit desítky procent celkové plochy, je nutné uvážit zda 

zaokrouhlovat směrem nahoru (pokud máme zajištěno využití vzniklých přebytků) nebo 

směrem dolů. 
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Denní potřeba tepla na přípravu teplé vody Qpc [kWh/den]  se stanoví z kalorimetrické 

rovnice 

 

    푄 = (1 + 푝) ∗ ∗ ∗ ∗( )
, ∗

  (22) 

 

kde:  

V [m3/den] je průměrná denní potřeba teplé vody v objektu 

ρ [kg/m3] je hustota vody 

c [J/kg.K] je měrná tepelná kapacita vody 

t2[°C] je požadovaná teplota teplé vody 

t1 [°C] je teplota studené vody.  

 

 

 

 

S přihlédnutím k předchozím vzorcům (13) až (22) dimenzujeme tedy námi zvolenou solární 

soustavu. Tyto výpočtu jsou provedeny v Příloze č. 1. K tomuto výpočtu slouží [3]. 

Z hlediska srovnání TNI 730302 a EnEv 2001 mohu říct, že jsem došel ke stejným výsledkům 

dle obou postupů. Účinnost je zde shodně 67%, což by mohlo vést k nadprodukci energie 

v letních měsících, ale v tomto se názory v různých literaturách liší. Proto jsem nesnižoval 

počet kolektorů na ekonomické minimum, ale volil jsem raději energetické optimum 

s počtem 3ks FKC – 1 kolektory od firmy Junkers. 
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7. VÝPOČET VNITŘNÍHO VODOVODU DLE ČSN 75 5455 

7.1. Teoretická část: 

Postup výpočtu: 

a) Stanovení výpočtového průtoku potrubí 

b) Stanovení průtoku pro návrh vodoměru 

c) Předběžný návrh světlosti potrubí 

d) Hydraulické posouzení navrženého potrubí 

 

a) Stanovení výpočtového průtoku potrubí: 

Výpočtový průtok QD v l/s, studené, nebo teplé vody se stanoví dle vztahu: 

 

     푄 = ∑ (푄 ∗ 푛 )  (23) 

kde: 

n – počet výtokových armatur stejného druhu 

m – počet druhů výtokových armatur 

QA – jmenovitý výtok zařizovacích předmětů dle Tabulky 1 [6] 

 

b) Stanovení průtoku pro návrh vodoměru 

Maximální průtok vodoměru nesmí být menší než výpočtový průtok určený ze vztahu 

(23) zvýšený o 15%.  

Výpočtový průtok při nepřetržitém odběru vody nesmí být větší než jmenovitý průtok 

vodoměru. 

 

c) Předběžný návrh světlosti potrubí 

Světlost potrubí ( její vnitřní průměr) v mm se předběžné stanoví dle vztahu: 

     푄 = 35,7 ∗   (24) 

 kde: 

Q – výpočtový průtok v přívodním potrubí v l/s 

v – průtočná rychlost v m/s 
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d) Hydraulické posouzení navrženého potrubí 

Přívodní potrubí: 

   푝 ≥ 푝 , + ∆푝 + ∆푝 + ∆푝 + ∆푝   (25) 

 

kde: 

 

pdis – dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí 

pmin,Fl – min. požadovaný hydrodynamický  přetlak před výtokovou armaturou dle tab. 1  

Δ pe – tlaková ztráta způsobena výškovým rozdílem mezi začátkem a koncem potrubí 

Δ pVVM – tlaková ztráta vodoměru 

Δ pRF – tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí 

ΔpAp – tlakové ztráty napojených zařízení ( průtokové ohřívače) 

 

Tlaková ztráta: 

    ∆푝 = ∗ ∗        (26) 

kde: 

h – svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce posuzovaného potrubí 

힀 – hustota vody dle tabulky D.1. z [6] 

g – tíhové zrychlení 

 

Tlakové ztráty v potrubí: 

     ∆푝 = ∑ ( 푙 ∗ 푅 + 푝 )  (27) 

kde: 

ΔpF – tlaková ztráta vlivem místních odporů (dle Tabulky 9 [6] ) 

R – délková tlaková ztráta třením v potrubí (dosazení z tabulky E [6] ) 

l – délka posuzovaného úseku 

n – počet posuzovaných úseků 

 

Výpočet ztrát v potrubí a jeho navrhované světlosti, včetně všech délek jednotlivých 

úseků a posouzení nejnepříznivější větve vnitřního vodovodu jsou součástí Přílohy č.2. 
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7.2. Technická zpráva vnitřní vodovod 

 

a) Vodovodní přípojka: 

 

Objekt je zásobován z místního vodovodního řádu ve vlastnictví SmVaK a.s. a napojení 

bude provedeno elektrosvařovací navrtávací objímkou HDPE PE 100 SDR PN16, 

navrtávací šoupě DN50. Potrubí HDPE PE 100 SDR 11 – 40 x 3,7 bude uloženo v hloubce -

1,150 m na 100mm vrstvě pískového lóže. Do výše 300mm bude zasypáno pískem. A 

spádováno 2% směrem k hlavnímu vodovodnímu řádu a izolováno bude plstěnými pásy. 

Od místa napojení povede přípojka kolmo k RD, do budovy vstupuje v hloubce 1,150 mm 

pod úrovní terénu a vystupuje v ochranné trubce, jež je na obou koncích zapěněna a kde 

se také nachází přechodka z PE potrubí na potrubí z nerezavějící oceli. Vodoměrná 

sestava bude umístěna 4,000 m od hranice pozemku ve vodoměrné šachtě, jejichž 

podlaha je v hloubce je -1,450 m. Vodoměrná sestava směrem od vodovodní přípojky: 

zaplombovaný uzávěr před vodoměrem, redukce, vodoměr, redukce, zpětný ventil, 

uzavírací ventil s vypouštěním. Přípojka je provedena z PE trubek. 

 

b) Vnitřní vodovod 

 

Na vnitřní rozvody bude použit větvený jednotný systém. Rozvody teplé vody a studené 

vody budou v celém rozsahu provedeny z potrubí z nerezavějící oceli Geberit od 

dodavatele Primapol a.s. Trubky jsou v celém rozsahu vnitřního vedení izolovány a 

v prostupech zdmi a při jejich vedení v podlaze jsou chráněny chráničkami proti 

poškození. Krytí trubek v podlaze je minimálně 10mm. Při montáži je nutno dodržet 

technické a montážní předpisy výrobce, resp. dodavatele trubek. Teplá voda bude 

připravována v zásobníku SK 300 1-Solar s objemem 300l, který je ohříván pomocí 

solárních panelů a kondenzačního kotle Junkers.  Dolní spirála je ohřívána pomocí 

solárních panelů, horní spirála slouží v zimních měsících a přelomových obdobích 

k dohřívání teplé vody. 
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c) Expanzní nádoba 

 

Dle doporučení výrobce Reflex a.s. od kterého nám dodavatel dodal Expanzní nádobu, 

jsme zvolili nádobu Reflex Refix DD 18l s flowerjet. 

 

Technická specifikace: 

- pro pitnou vodu a soustavy ohřevu vody podle DIN 1988 

- průtočné, průtočnost zajišťuje plastová růžice 

- membrána podle DIN 4807 T3+5, KTW-C a W 270 

- vyrobeno a zkoušeno podle DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534 

- schváleno v souladu se směrnici EU pro tlaková zařízeni 97/23/EG 

- zeleny nebo bily nátěr, vnější i vnitřní podle KTW-A 

- přetlak plynu z výroby 4,0 baru 

- možná kombinace s průtočnou armaturou flowjet 

- Maximální provozní tlak – 10 barů 

- Objem - 18l 

- Teplota na membránu - 70°C 

- určen pro pitnou vodu 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. č. 15 – Expanzní nádoba Reflex 

 

Doporučení výrobce praví: Pro Zásobník o objemu 300l je vhodné použít 18l expanzní 

nádobu. Abychom zabránili zbytečnému odkapávání vody přes pojistný ventil a tím 

zamezili plýtvání vody, volíme kombinaci s průtočnou armaturou flowjet. Jež také chrání 

nádobu tlumením tlakových špiček. 
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Obecné bezpečnostní pokyny pro expanzní nádoby Reflex: 

 

Instalaci provádějte v místnosti, kde nemrzne, tak aby byl umožněn přístup ze všech 

stran, aby byla přístupná napojovací hrdla, plynový ventilek a čitelný štítek. Montáž musí 

být provedena tak, aby nádoba nebyla dodatečně zatížena od potrubí a jiného zařízení. 

Doporučuje se použití stěnových držáků pro nádoby Refix 8 – 25 litrů (viz. příslušenství). 

Uzavírací armaturu a vypouštěcí kohout (bezpečnostní = zajištěná v otevřené poloze) 

instalujte před nádoby pro umožnění kontroly a údržby (viz příslušenství). Oddělovací 

armatury s vypouštěním používejte i pro velké systémy. 

 

d) Pojistný ventil 

 

Dle [10] pro Zásobníky do objemu 1000l je PV DN 20. 

 

e) Křižování, souběhy s inženýrskými  sítěmi 

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí. 

Všechna zjištěná vedení jsou zakreslena pouze orientačně. I při provedení vytyčení 

skutečné polohy inženýrských sítí může dojít ke shodě s polohou navrhovaného řadu. V 

těchto případech je nutno konzultovat změnu trasy nebo nivelety s projektantem nebo 

provozovatelem stavby. 

Při strojní práci pod nadzemním vedením je nutno zajistit vypínání linek. Pokud dojde k 

narušení jakéhokoliv podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny zemní práce 

a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení. 

Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6006 – Prostorovou úpravu 

vedení. Min. odstup při souběžném vedení s ostatními inž. sítěmi je 500 mm. Pří 

křižování s trasou ostatních inž. sítích do 500 mm se musí na vodovodní přípojku umístit 

chránička. 
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f) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní 

a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:Vyhlášku 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích.vyhláška ČÚBP č. 48/1982 

Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 

Při montáži, odzkoušení a revizích je nutno dbát "Základních požadavků k zajištění práce 

a technických zařízení" - viz vyhláška ČÚBP č. 48 z roku 1984. 

g) Armatury a zařizovací předměty 

 

Zařizovací předměty: 

 

Ozn Zařizovací předmět Poznámky 

M Myčka Whirpool ADG 9840 Vestavná 600 x 600 

D Dřez Laufen r = 250mm Nástěnná baterie Lesia 

V Vana Laufen Il Bagno Alessi Dot Páková vanová Grohe Veris 

U Umyvadlo Laufen Il Bagno Alessi Dot Páková umyvadlová Grohe Veris 

B Bidet Laufen Il Bagno Alessi Dot Páková bidetová Grohe Veris 

WC WC Laufen závěsné, Il Bagno Alessi Dot Předstěrová instalace Rigips 

U Umývátko Laufen, Il Bagno Alessi Dot Páková umyvadlová Grohe Veris 

AP Automatická pračka LG F1409 Volně stojící 600 x 600 

SK Sprchový kout Laufen, Il Bagno Alessi 

Dot 

Stěnová baterie se sprchou 

Grohe Veris 
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Armatury: 

Ozn Poznámky 

KK Kulový kohout 

VÝT Výtokový ventil 

VKK Vypouštěcí kulový kohout 

PV Pojistný ventil DN 20 

RP Regulátor průtoku DN 25 

Pa Tlakoměr 0,6-6MPa 

EB Zpětná armatura zabraňující znečištění 

DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí 

GB Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky 

P Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou se zpětnou armaturou 

DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí 

O Protizámrazová ochrana 

T Třícestný směšovací ventil 

SM Směšovací baterie 

 

h) Závěr: 

Veškeré stavební a jiné práce je nutno provádět s ohledem na platné bezpečnostní 

předpisy a normy, zejména podmínky stanovené vyhláškou č. 309/2006 Sb. ČÚBP. 

Podmínky pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví vyhláška ČÚBP č. 

192/2005 Sb. 309/2006. Pro vodovod jsou zkoušky dané normou ČSN 73 6660. Všechna 

projektová dokumentace bude zpracována dle platných zákonů, nařízení a příslušných 

vyhlášek a dle platných technických norem 

i) Dodatky 

Veškeré výpočty a technické podklady jsou v Příloze č. 2 včetně informací o připojení 

kotle Junkers a schématu zapojení. Toto schéma je určené výrobcem firmou Junkers a.s. 
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8. ZÁVĚR 

 

V mé práci jsem se snažil nastínit možnosti využití termických účinků slunečního záření 

v závislosti na ohřevu teplé vody. K výpočtu a dimenzování solárního systému jsem použil jak 

Evropské normy [1],[2], tak i českou [3]. Mým plánem bylo využít šetrně a ekonomicky 

solárních panelů k ohřevu teplé vody a ke snížení nákladů na ohřev vody pomocí elektřiny.  

 

Druhou část jsem věnoval výpočtu vnitřního vodovodu, k tomuto výpočtu jsem použil [6]. A 

navrhnul tak ekonomicky šetrný vodovod, jež nijak nezatěžuje životní prostředí. 
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Příloha č. 1 – Výpočet solárního systému 

Příloha č. 2 – Výpočet vodovodu 

Příloha č. 3 – Souhrnná technická zpráva pozemní stavby 

Příloha č. 4 – Výpočty s programu Teplo – Svoboda Software ©  
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2. Průvodní zpráva 

 

Akce:  RODINNÝ DŮM 

  Zátiší 3282, Frýdek – Místek, 738 01 

 
Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Objednatel: OLDŘICH ŠIMEK, Jiráskova 569, Frýdek – Místek, 738 01 

Projekt: Rodinný dům s alternativním zdrojem pro ohřev TUV 

Zodp. projektant: Petr Šimek 

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: Zátiší 3282, Frýdek – Místek, 738 01 

Parcela číslo: 443/7 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad: Frýdek - Místek 

Objednatel: Oldřich Šimek 

Jiráskova 569, Frýdek – Místek, 738 01 

Dodavatel stavby: Metrostav  a.s. 

Projektant:    Petr Šimek 

Spolupráce na projektu 

Stavební část: 

Statika: 

Technika prostředí staveb: 

Požární ochrana: 

Elektro: 

 

2.2 Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Stavební parcela č. 443/7 o celkové výměře 1460 m2 v katastrálním území Frýdek – 
Místek se nachází v obytné zóně Zátiší. Vjezd na pozemek je z ulice Zátiší (asfaltová 
komunikace šíře 3,4m). Parcela je situována v rovném území, bez viditelného převýšení. 
Pozemek je zarostlý 3mi ovocnými stromy, průměr kmenů je od 20-35cm (stáří cca 15 let), 
jednou borovicí, její průměr kmenu je od 10cm (stáří cca 8 let). Pozemek je zatravněn. Na 
pozemku se nenachází žádné křoviny. Základová půda je tvořena jílovými hlínami pevné 
konzistence. Na námi sledovaném území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 
geologického průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3,6m pod terénem. 
Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + dřevěné paždíky a na nich latě do výšky 170cm, 
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betonová podezdívka), ocelová vjezdová brána šířky 4,2 m. Část plotu sousedící s přilehlou 
komunikací je výšky 150cm a sloupky jsou vyzděny z lícových cihel. Branka je taktéž ocelová 
od dodavatele ŽDB Bohumín a.s. Na západním konci sousedícím s ulicí Zátiší je ve zděném 
pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řadu do 
vodoměrné šachty (na parcele 4,5 m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu 
a telefonu jsou vedeny v ulici Zátiší (viz příloha stavební části – koordinační situace). 

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, 
- 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. 
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2.8    Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby duben 2010 

Zahájení stavby červen 2010 

Ukončení stavby srpen 2011 

 

2.9      Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 178,25 m2 

Obestavěný prostor: 1399,26 m3 

Podlahová plocha celkem: 279,89 m2 

Celkové náklady stavby: 7,5 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku – Místku  dne 21.2.2010     Vypracoval: Petr Šimek 
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3. Souhrnná technická zpráva 

Akce:  RODINNÝ DŮM 

  Zátiší 3282, Frýdek - Místek, 738 01 

 
Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Objednatel: Oldřich Šimek, Jiráskova 569, Frýdek – Místek, 738 01 

Projekt:  Rodinný dům s alternativním zdrojem pro ohřev TUV 

Zodp. projektant: Petr Šimek 

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 
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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. 443/7 o celkové výměře 1460 m2 v katastrálním území Frýdek – 
Místek se nachází v obytné zóně Zátiší. Vjezd na pozemek je z ulice Zátiší (asfaltová 
komunikace šíře 3,4m). Parcela je situována v rovném území, bez viditelného převýšení. 
Pozemek je zarostlý 3mi ovocnými stromy, průměr kmenů je od 20-35cm (stáří cca 15 let), 
jednou borovicí, její průměr kmenu je od 10cm. Pozemek je zatravněn. Na pozemku se 
nenachází žádné křoviny. Základová půda je tvořena jílovými hlínami pevné konzistence. Na 
námi sledovaném území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3,6m pod terénem. Pozemek je 
oplocen (ocelové sloupky + dřevěné paždíky a na nich latě do výšky 170cm), ocelová vjezdová 
brána šířky 4,2 m. Část plotu sousedící s přilehlou komunikací je výšky 150cm a sloupky jsou 
vyzděny z lícových cihel. Branka je taktéž ocelová od dodavatele ŽDB Bohumín a.s. Na 
západním konci sousedícím s ulicí Zátiší 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 Zátiší 
(viz příloha stavební části – koordinační situace 1.01). 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt RD je situován v obytné zóně: Frýdek – Místek - Zátiší. Poloha budovy je určena 
regulační uliční čarou. Vjezd na pozemek navazuje na garáž, která je součástí RD. Pěší vstup 
navazuje po pravé straně mobilní komunikace. Pěší vstup i příjezdová komunikace jsou 
zhotoveny z betonové dlažby uložené do štěrkového lože. Příležitostné parkovací stání pro 
jeden osobní automobil je navrženo vedle příjezdové cesty. 

Půdorys objektu RD je nepravidelného tvaru, 2NP je taktéž nepravidelného tvaru. 
Budova je dvoupodlažní. V objektu se nachází pracovna, schodiště, obývací pokoj, 
kuchyňský kout, zádveří, koupelna s WC, garáž, technická místnost, chodba, koupelna, WC, 
ložnice rodičů, chodba, dětský pokoj 1,2. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 
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. 
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Konstrukční systém 

Obvodové stěny zděné z tvárnic YTONG THETA 500mm na tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG.  Vnitřní nosné stěny z přesných tvárnic YTONG 300mm tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG. V celém objektu jsou navrženy příčky zděné z přesných tvárnic YTONG šířky 
100mm na tenkovrstvou maltu YTONG. 

Stropy 

Stropní konstrukce je provedena ze systému YTONG, je konstrukční výška 240mm. 
Skládá se z standardních stropních nosníků YTONG, které jsou ve standardní osové 
vzdálenosti 680mm, ty jsou doplněny stropními vložkami YTONG z pórobetonu P4-500. 
Celá stropní konstrukce je zalita betonovou zálivkou C25/30 s vyztuží. Třídu betonu, 
tloušťku přebetonování a vyztužení závazně určuje individuální statický výpočet. 
Železobetonový monolitický věnec výsky 300 mm (po obvodu s věncovkou YTONG 
s tepelnou izolací - Polystyren EPS tl. 100mm) je navržen v rámci stropů 1 a 2NP. 

Schodiště 

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

Zastřešení 

Střecha plochá, sklon střechy 3°.  Konstrukce střechy je založena s atikou po 3 
stranách.Pořadí vrstev je obrácené. Jedná se o pochozí jednoplášťovou plochou střechu. 

Vnější plochy 

Vjezd na pozemek navazuje na garáž, která je se nachází v levé části RD. Pěší vstup je 
po pravé straně od mobilní komunikace. Příležitostné parkovací stání pro jeden osobní 
automobil je navrženo vedle příjezdové cesty. 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 Zátiší. 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. 
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e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 
komunikace na ulici Zátiší. Pěší vstup navazuje po pravé straně mobilní komunikace. Pěší 
vstup i příjezdová komunikace jsou zhotoveny z betonové dlažby uložené ve štěrkovém loži. 
Příležitostné parkovací stání pro jeden osobní automobil je navrženo vedle příjezdové cesty. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domku bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 18kW. 
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 okolní pozemky ani komunikace 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 žádné negativní vlivy na životní prostředí. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy  
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, např. 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 
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 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 

Kategorie odpadu 
Hmotnost 
(t/rok) 

Kategorie 
odpadu 

Nakládání s 
odpadem 

17 01 01 Beton 2,2 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 02 01 Dřevo 4,3 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 02 02 Sklo 0,4 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 02 03 Plasty 0,3 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 04 05 Železo a ocel 1,2 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady vzniklé 
provozem 

1,6 
O 

Frýdecká skládka 
a.s. 

O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 0,6 O 

Frýdecká skládka 
a.s. 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Staveniště je již ze tří 
stran oploceno, na 4. straně u ulice Zátiší se provede provizorní oplocení. 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 v šířce 40mm. 
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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 jedné ze stran staveniště. Zbylé tři strany jsou již 
oploceny. 

 
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 

 
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 Zátiší), 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 
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Ve Frýdku – Místku  dne 21.2.2010         Vypracoval : Petr Šimek 
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4. Zásady organizace výstavby 
 

Akce:  RODINNÝ DŮM 

  Zátiší 3282, Frýdek – Místek, 738 01 

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Objednatel: Oldřich Šimek, Jiráskova 569, Frýdek – Místek, 738 01 

Projekt: Rodinný dům s alternativním zdrojem pro ohřev TUV 

Zodp. projektant: Petr Šimek 

Archivní číslo: 01/15 
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4.1  Charakteristika staveniště 

Stavební parcela č. 443/7 o celkové výměře 1460 m2 v katastrálním území Frýdek – 
Místek se nachází v obytné zóně Zátiší. Vjezd na pozemek je z ulice Zátiší (asfaltová 
komunikace šíře 3,4m).  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. 
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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 -chemické WC, 
stavební buňka 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 a k navlhnutí skladovaného materiálu. 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 stavební buňce a po vybudování 
1NP bude část materiálu skladována v místnosti v suterénu, kterou určí správce objektu. 
Tato místnost bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu. 

4.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 
základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Buňky budou posazeny na betonových kvádrech, 
aby bylo minimalizováno poškození travnaté plochy. Po ukončení výstavby budou buňky 
odvezeny spolu s betonovými kvádry 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 v daném oboru a musí 
být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být před vstupem na staveniště proškoleni z 
bezpečnostních předpisů. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami a proti odcizení. 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. 
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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 (recyklace a uložení 
v kompetenci firmy Frýdecká skládka a.s.).  

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, plastů 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 12 měsíců od započetí výstavby. 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. Technické zprávy 
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5.1 Technická zpráva pozemní objekty 

5.1.1 Účel a popis objektu 

Stavební parcela č. 443/7 o celkové výměře 1460 m2 v katastrálním území Frýdek – 
Místek se nachází v obytné zóně Zátiší. Vjezd na pozemek je z ulice Zátiší (asfaltová 
komunikace šíře 3,4m). Parcela je situována v rovném území, bez viditelného převýšení. 
Pozemek je zarostlý 3mi ovocnými stromy, průměr kmenů je od 20-35cm (stáří cca 15 let), 
jednou borovicí, její průměr kmenu je od 10cm. Pozemek je zatravněn. Na pozemku se 
nenachází žádné křoviny. Základová půda je tvořena jílovými hlínami pevné konzistence. Na 
námi sledovaném území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 
průzkumu byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 3,6m pod terénem. Pozemek je 
oplocen (ocelové sloupky + dřevěné paždíky a na nich latě do výšky 170cm), ocelová vjezdová 
brána šířky 4,2 m. Část plotu sousedící s přilehlou komunikací je výšky 150cm a sloupky jsou 
vyzděny z lícových cihel. Branka je taktéž ocelová od dodavatele ŽDB Bohumín a.s. Na 
západním konci sousedícím s ulicí Zátiší  je ve zděném pilířku napojení elektřiny se 
zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 4,5 
m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici 
Zátiší (viz příloha stavební části – koordinační situace). 

5.1.2 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Urbanistické řešení 

Objekt RD je situován v obytné zóně: Frýdek – Místek - Zátiší. Poloha budovy je určena 
regulační uliční čarou. Vjezd na pozemek navazuje na garáž, která je součástí RD. Pěší vstup 
navazuje po pravé straně mobilní komunikace. Pěší vstup i příjezdová komunikace jsou 
zhotoveny z betonové dlažby uložené ve štěrkovém loži. Příležitostné parkovací stání pro 
jeden osobní automobil je navrženo vedle příjezdové cesty. 

Architektonické a dispoziční řešení      

Půdorys objektu RD je nepravidelného tvaru, 2NP je taktéž nepravidelného tvaru. 
Budova je dvoupodlažní. V objektu se nachází pracovna, schodiště, obývací pokoj, 
kuchyňský kout, zádveří, koupelna s WC, garáž, technická místnost, chodba, koupelna, WC, 
ložnice rodičů, chodba, dětský pokoj 1,2. Objekt je zastřešen pochozí jednoplášťovou 
plochou střechou. 
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5.1.3 Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 178,25 m2 

Obestavěný prostor: 1399,26 m3 

Podlahová plocha celkem: 279,89 m2 

Celkové náklady stavby: 7,5 mil. Kč 

5.1.4 Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém YTONG), střecha plochá - krov dřevěná vaznicová 
soustava, v 1 a 2 NP strop YTONG ze stropních nosníků YTONG a vložek YTONG. Schodiště je 
řešeno jako železobetonové monolitické. Příčky zděné YTONG 100mm. 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 50 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 
0,25 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k 
následným rekultivacím. Území s ponechanou ornicí (v oblasti stromů), bude chráněno 
dočasným oplocením. (Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu 
stávajících podzemních inženýrských sítí). Výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,25 
m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na 
skládku určenou stavebním úřadem ve Frýdku - Místku. Protože jílovité hlíny v rozsahu 
výkopů jsou namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy v zimním období. (Svislé výkopy 
hlubší než 1,5 m se paží - uvažováno příložné 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 úrovně 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. 160 mm.  
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5.1.4.3  Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny zděné z tvárnic YTONG THETA 500mm na tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG.  Vnitřní nosné stěny z přesných tvárnic YTONG 300mm na tenkovrstvou zdící maltu 
YTONG. 

5.1.4.4  Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je provedena ze systému YTONG, je konstrukční výška 240mm. 
Skládá se z standardních stropních nosníků YTONG, které jsou ve standardní osové 
vzdálenosti 680mm, ty jsou doplněny stropními vložkami YTONG z pórobetonu P4-500. 
Celá stropní konstrukce je zalita betonovou zálivkou C25/30 s vyztuží. Třídu betonu, 
tloušťku přebetonování a vyztužení závazně určuje individuální statický výpočet. 
Železobetonový monolitický věnec výšky 300 mm (po obvodu s věncovkou YTONG 
s tepelnou izolací - Polystyren EPS tl. 100mm) je navržen v rámci stropů 1 a 2NP. 

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 Střecha 

Střecha plochá, sklon střechy 3°.  Konstrukce střechy je založena s atikou po 3 stranách 
střechy na S,V,Z. Svody dešťové kanalizace jsou na Jižní straně objektu.Pořadí vrstev je 
obrácené. Jedná se o pochozí jednoplášťovou plochou střechu. Střecha je opatřena 
hromosvodnou soustavou (připevnění viz projekt silnoproud). 

5.1.4.7 Příčky 

V celém objektu jsou navrženy příčky zděné z tvárnic YTONG 100mm na tenkovrstvou 
zdící maltu YTONG. 

5.1.4.8 Překlady 

Výplňové otvory jsou překryty překlady YTONG. U příček jsou použity nenosné překlady 
YTONG.  Nad garážovými vraty je použita příčka z válcovaného I profilu. Všechny příčky jsou 
označeny a popsány ve výkresu půdorysu 1 a 2NP. 

5.1.4.9 Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 
Jednotlivé našlápne  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce místností (viz. půdorysy 
podlaží).   Podrobná specifikace vrstev podlah včetně podlahových lišt a soklových pásků 
podél stěn jsou specifikovány výkresech půdorysů 1 a 2NP. Dilatační spáry v betonových 
mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno 
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osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová 
specifikace plovoucích podlah a dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

5.1.4.10   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 

b) Hydroizolace podlah - koupelna: hydroizolační stěrka Mapelastic + síťovina ze skelných 
vlákem a bandážovací rohový pás Mapeband. 3,0mm 

c)Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy v přízemí: v celé šíři 1 NP bude provedena izolace pěnovým polystyrenem EPS 
Perimetr v tloušťce 150mm  

Podlahy v 2NP: kročejová izolace ROCKWOOL SPEPROCK tl. 40mm 

Zateplení základů: Vnější zateplení po celé výšce základu EPS-PERIMETR tl. 100mm.  (viz 
výkres základů). 

5.1.4.11  Omítky 

a) vnitřní - zdiva a stropů YTONG: omítka YTONG tl. 10mm (nutnost dodržet 
technologický postup YTONG, příruby ocelových nosníků -překladů obalit pletivem KERAMID, 
materiálové přechody opatřit perlinkou v min. šíři 150mm), štuková omítka tl. 2mm 

b) vnější - minerální omítka společnosti Alsecco ČR, s.r.o., která se nanáší v celkové 
tloušťce 10 mm ( 7 + 3 mm ) bez perlinky, neboť tato omítka již obsahuje nadrcená minerální 
vlákna tří různých délek. Omítka ukončena na kótě 0,000. 

5.1.4.12  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 cihlově červená.  
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5.1.4.17  Truhlářské, 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 = 0,86 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 dřevěných zárubní firmy Sapeli.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. Střešní žlaby a svody Isola. 

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 je navržen okapový betonový chodník šíře 500 mm a tloušťky 50mm 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 2002 a měrnou 
energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 
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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 1,15 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 odpady 

Kategorie odpadu 
Hmotnost 
(t/rok) 

Kategorie 
odpadu 

Nakládání s 
odpadem 

17 01 01 Beton 2,2 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 02 01 Dřevo 4,3 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 02 02 Sklo 0,4 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 02 03 Plasty 0,3 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 04 05 Železo a ocel 1,2 O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady vzniklé 
provozem 

1,6 
O 

Frýdecká skládka 
a.s. 

O 
Frýdecká skládka 
a.s. 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 0,6 O 

Frýdecká skládka 
a.s. 

 

5.1.8  Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník z betonové dlažby napojeny na stávající 
pěší komunikaci. Vjezd na pozemek je napojen na místní komunikaci a navazuje na garáž.. 
Příležitostné parkovací stání pro jeden osobní automobil je navrženo vedle příjezdové cesty. 

5.1.9  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdku - Místku dne 21.1.2010      Vypracoval : Petr Šimek 


