
 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra prostředí staveb a TZB 
 

 

 

 

 

 

Projekt vytápění bytového domu 

The Heating Project Of The Residential Building  

TEXTOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bc. Bohuslava Stolá 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Irena Svatošová 

Ostrava 2010 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

 Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně všech příloh vypracovala 

samostatně pod vedením vedoucí diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a 

literaturu. 

 
 
 

V Ostravě dne ……………………..    …………………………………… 
  Podpis studenta 



 
 

Prohlášení o využití výsledků práce 

 Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní 

dílo.  

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§35 

odst. 3). 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB.TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.  

 

 

 

V Ostravě dne…………………    …………………………………. 
  Podpis studenta 
 



 
 

Anotace diplomové práce 

Stolá, B.: Projekt vytápění bytového domu, Diplomová práce 
Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009 

 Zadáním diplomové práce je stanoveno vypracování projektu bytového domu se 

zaměřením na vytápění. Projekt vytápění je vypracován ve dvou variantách, které jsou 

v závěru práce vzájemně porovnány. Jednou z variant je klasický způsob teplovodního 

vytápění otopnými tělesy s připojením objektu na horkovodní vedení prostřednictvím 

předávací stanice. Druhou variantou je elektrické podlahové topení firmy Devi. Bytový dům 

je navržen jako novostavba v zastavěné lokalitě Ostrava - Zábřeh. Projektová dokumentace se 

skládá ze tří částí. První částí je projektová dokumentace pozemního stavitelství, druhou částí 

je projektová dokumentace teplovodního vytápění a částí třetí je projektová dokumentace 

elektrického podlahového vytápění. Všechny tři projektové dokumentace jsou zpracovány 

v rozsahu pro realizaci projektu. Součástí diplomové práce je také dokumentace přípojky 

vody, plynu a dálkového zásobování teplem. 

The Annotation of the Graduation Thesis 

Stolá, B.: Project of building equipment (heating) of residential building, Graduation Thesis 

Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2010 

 Submission of this thesis is project development of building equipment of residential 

building with a view to the heating. Project of building equipment (heating) is elaborated in 

two versions, which are compared in conclusion of thesis. One of versions is classic method 

of hot-water heating radiators in the house connected to the hot water line from the transfer 

station. Another version is an electric floor heating from company DEVI. Residential house is 

designed as a new building in built location in Ostrava - Zábřeh. Project documentation 

consists of three parts. The first part is a project documentation of building construction, the 

second part is project documentation of the hydronics heating system and the third part is the 

project documentation of electrical underfloor heating. All three project documentations are 

processed within the range needed for realization of the project. Part of the thesis is also a 

documentation of water and gas supply and district heating.  
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Seznam použitého značení 

CC   Centrální řídící jednotka Devilink 

DZT   Dálkové zásobování teplem 

EPS   Expandovaný polystyren 

FT   Podlahový termostat Devilink 

HI   Hydroizolace 

OVaK   Ostravské vodovody a kanalizace 

NP   Nadzemní podlaží 

NV   Nařízení vlády 

PD   Projektová dokumentace 

RS   Prostorový termostat Devilink 

RŠ   Radiátorové šroubení 

TI   Tepelná izolace 

TRV   Termoregulační ventil 

TV   Teplá voda 

U   Součinitel prostupu tepla [W/m2 ⋅ K] 

ÚT   Ústřední topení 

ZI   Zvuková izolace 
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1.  Úvod 

 Zadáním diplomové práce bylo vypracování projektu bytového domu se dvěma 

variantami vytápění. Bytový dům byl navržen jako novostavba v  zastavěné lokalitě v Ostravě 

Zábřehu. Jedná se o třípodlažní objekt s desíti bytovými jednotkami, z toho dvě jsou řešeny 

jako bezbariérové. Dům bude postaven ve stěnovém konstrukčním systému POROTHERM. 

Projekt se skládá ze tří částí. První část tvoří projektová dokumentace pozemního stavitelství, 

druhou projektová dokumentace teplovodního vytápění a třetí část tvoří projektová 

dokumentace elektrického podlahového vytápění objektu. Projekt obsahuje také dokumentaci 

přípojky vody, plynu a DZT. Projektové dokumentace byly vypracovány v rozsahu pro 

realizaci domu.  

 V souvislosti s dostupným vedením horkovodní sítě blízko pozemku, na kterém bude 

objekt umístěn, jsem zvolila jako jednu z variant dálkové zásobování teplem. Na horkovodní 

předávací stanici umístěnou přímo v řešeném objektu je napojena soustava otopných těles 

KORADO. Druhou variantou je méně tradiční řešení a tím je elektrické podlahové topení. 

Jedná se o systém topných odporových kabelů v podlaze sloužící jako hlavní přímé vytápění 

objektu. 

 Diplomová práce je rozdělena na textovou, grafickou část a přílohy. Textová část 

obsahuje technické zprávy, které popisují konstrukční řešení stavebních prvků a funkci 

jednotlivých zařízení ústředního vytápění. Po technických zprávách následuje samostatná 

kapitola porovnání dvou vypracovaných variant vytápění. V grafické části jsou zahrnuty 

výkresy pozemního stavitelství, výkresy dvou variant vytápění a přípojek vody, plynu a DZT. 

Všechny tyto výkresy jsou uvedeny v obsahu výkresové dokumentace. V přílohách se 

nacházejí výpisy materiálu, výpisy stavebních prvků a výpočty nutné k vypracování projektu.  
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2. Projektová dokumentace - Bytový dům 

2.1 Průvodní zpráva 

2.1.1 Identifikační údaje 

Název akce:   BYTOVÝ DŮM S BEZBARIÉROVÝM BYDLENÍM 

Místo stavby:   ulice Středoškolská, 708 00 Ostrava – Zábřeh 

Parcela číslo:   715/5 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro realizaci stavby 

Kraj:    Moravskoslezský 

Stavební úřad:  Ostrava 

Investor:   Statutární město Ostrava 

  Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 

Dodavatel stavby: bude vybrán v soutěži 

Projektant:   Bc. Bohuslava Stolá 

 

Spolupráce na projektu 

Stavební část:   Bc. Bohuslava Stolá 

Technika prostředí staveb:  Bc. Bohuslava Stolá 

 

2.1.2 Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 715/5 o celkové výměře 7 623 m2 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou (okres Ostrava-město). Momentálně není pozemek 

parcelního čísla 715/5 nijak využíván. Vjezd na pozemek je zřízen z ulice Středoškolská, 

která je asfaltovou komunikací o šířce šíře 6m. Terén v místě plánované stavby je rovinatý a 

plánovanou výstavbou nebude měněn, pouze v nejbližším okolí novostavby budou provedeny 

lehké terénní úpravy. Pozemek je v současné době zatravněn a nachází se na něm 13 

listnatých stromů o stáří cca 40 let. Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné 

konzistence. V území nebylo zjištěno žádné riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek bude po dobu výstavby oplocen 

(ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána šířky 6 m. Vodovod bude 

napojen z uličního řadu na ulici U Studia. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a 
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telefonu jsou rovněž vedeny v ulici U Studia. Připojení na horkovodní síť bude provedeno ve 

stávající šachtici umístěné na sousedním pozemku č.715/4. 

 

2.1.3 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 

 

2.1.4  Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro realizaci stavby. Veškeré doposud 

známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich požadavků následně doplněny. 

 

2.1.5  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. 

 

2.1.6 Údaje o splnění územních regulativů 

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

schváleného územního plánu města Ostravy je pozemek parcelního čísla 715/5 vhodný pro 
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výstavbu staveb obdobného typu. Pro dané území nejsou stanoveny podrobnější regulační 

podmínky. 

 

2.1.7 Věcné a časové vazby 

Stavba nevyvolá související investice. 

 

2.1.8 Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby   únor 2011 

Zahájení stavby    duben 2011 

Ukončení stavby    červenec 2012 

 Postup výstavby:   

- úprava terénu 

- výkop základů 

- položení základů 

- stavba vertikálních částí konstrukce 

- stavba horizontálních částí konstrukce 

- zastřešení stavby 

- přidružené stavební práce 

- terénní úpravy 

 

2.1.9 Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:   323,3 m2 

Obestavěný prostor:    3145,06 m3 

Podlahová plocha celkem:   969,9 m2 

Počet bytových jednotek:  10 b.j. 
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2.2 Souhrnná technická zpráva 

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 715/5 o celkové výměře 7 623 m2 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou (okres Ostrava-město). Momentálně není pozemek 

parcelního čísla 715/5 nijak využíván. Vjezd na pozemek je zřízen z ulice Středoškolská, 

která je asfaltovou komunikací o šířce šíře 6m. Terén v místě plánované stavby je rovinatý a 

plánovanou výstavbou nebude měněn, pouze v nejbližším okolí novostavby budou provedeny 

lehké terénní úpravy. Pozemek je v současné době zatravněn a nachází se na něm 13 

listnatých stromů o stáří cca 40 let.  

Základová půda je tvořena písčito-jílovými hlínami pevné konzistence. V území 

nebylo zjištěno žádné riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek bude po dobu výstavby oplocen (ocelové 

sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána šířky 6 m. Vodovod bude napojen z 

uličního řadu na ulici U Studia. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou 

rovněž vedeny v ulici U Studia. Připojení na horkovodní síť bude provedeno ve stávající 

šachtici umístěné na sousedním pozemku č.715/4. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt bytového domu je situován v obytné zóně v Ostravě Zábřehu. Poloha budovy 

je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace SZ-SV) je rovnoběžná s osou 

komunikace (ul. Středoškolská). Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci a 

navazuje na parkoviště se čtrnácti místy k parkování, z toho čtyři jsou řešena jako 

bezbariérová. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně a chodníkem. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem.  

Půdorys objektu bytového domu je obdélníkového tvaru. Budova je třípodlažní 

nepodsklepená. Při návrhu bylo vycházeno z čistých linií dnešního novodobého trendu 

s ohledem na jednoduchost a účelnost vnitřního dispozičního uspořádání. Vstup do domu 

zajišťují jedny hlavní vstupní dveře přes zádveří, z boční strany objektu se pak nalézají 

vstupní dveře do technické místnosti, které zároveň mohou sloužit jako druhý únikový 

východ. Závětří je řešeno bočnicí stříšky. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě 
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bytové jednotky 1+KK, technická a úklidová místnost, sklepní kóje bytových jednotek a 

kočárkárna.  Přímo za zádveřím je chodba společně se schodišťovým prostorem, ze které je 

přístup k dvěma bezbariérovým bytovým jednotkám, a chodbě se sklepními kójemi. Svislá 

komunikace mezi jednotlivými podlažími je zajištěna levotočivým schodištěm ústícího do 

chodby v druhém a následně do chodby ve třetím nadzemním podlaží. Z chodby v 2.NP je 

přístup do dvou bytových jednotek o velikosti 2+KK, dvou bytových jednotek o velikosti 

1+KK a dvou menších sklepních kójí. Stejně tak tomu je i v 3.NP. 

c) Technické řešení 

Základy 

 Základové poměry na pozemku jsou určeny geologickým posudkem jako jednoduché 

a nenáročné. Podzemní voda na staveništi je dle geologického posudku v hloubkách, při nichž 

neovlivní zakládání. 

 Navrženy jsou plošné základové konstrukce z betonových pásů. Pásy budou 

provedeny z betonu třídy C20/25. Minimální hloubka základové spáry je 1 m od upraveného 

terénu. Pod základové pásy a pod podkladní beton bude proveden hutněný štěrkový podsyp, 

frakce 32 – 63 mm. Podsyp je navržen o tloušťce 50 mm. 

 Výkres základů viz Výkresová část. 

Konstruk ční systém 

Svislé nosné zdivo bytového domu navrženo v tradiční zděné technologii. Použit je 

stavební systém Porotherm. Svislé obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných 

bloků Porotherm 30 P+D pevnostní třídy P15 na maltu vápenocementovou. Nosné zdivo mezi 

sousedními byty bude vyzděno tvárnicemi Porotherm 30 Aku P+D pevnostní třídy P15 

z důvodu zvukové neprůzvučnosti. Vnitřní omítky POROTHERM Universal o tloušťce 

100mm. Příčky jsou navrženy zděné z lehčených příčkovek YTONG P2, tl.100mm na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG. [10,11] 

Stropy 

Stropní konstrukce nad 1., 2. a 3.NP budou provedeny pomocí stropního systému 

Porotherm, tvořeným stropními nosníky POT a stropními vložkami MIAKO. Tloušťka stropní 

konstrukce je stanovena na 230 mm. Použitá osová vzdálenost stropních nosníků je 500 mm a 
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625 mm. Na jednotlivé rozpony byly navrženy stropní vložky několika typů. Pro osovou 

vzdálenost 500mm jsou v projektu použity stropní vložky 19/50 a 8/50, pro osovou 

vzdálenost 62mm jsou použity stropní vložky 19/62,5  a 8/6,5. Železobetonový monolitický 

věnec je navržen výšky 230 mm. Tento ztužující věnec bude vyztužen podélnou výztuží 

10 425 a smykovou výztuží 10 216 dle statického výpočtu. Po obvodu bude osazena 

věncovka Porotherm VT 8/23,8 s vloženou tepelnou izolací EPS tl. 70 mm. [10] 

Výpis jednotlivých skladeb konstrukcí je uveden v příloze č. 2. 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným, levotočivým, 

monolitickým schodištěm vetknutým do bočních nosných stěn. Šířka schodišťového ramene 

je 1,2m. Nosná konstrukce stupňů je železobetonová monolitická deska C 20/25, tloušťky 100 

mm. Jednotlivé stupně budou po zatvrdnutí nabetonovány betonem C 20/25. V každém 

rameni je navrženo 10 stupňů, šířka jednoho schodišťového ramene je 1200mm. Zábradlí je 

ocelové tyčové s madlem ve výšce 1,0m. 

 Výpočet a schéma schodiště je uveden v příloze č. 1.  

Zastřešení 

 Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha s odvodněním dvěma 

vnitřními vpustěmi. Slon ke střešním vpustím je cca 2%. Zastřešení bude tvořeno především stropní 

konstrukcí Porotherm a spádovými deskami Rigips kašírovanými asfaltovým pásem. Finální vrstvou 

bude modifikovaný asfaltový pás s posypem.  

 Výpis jednotlivých skladeb konstrukcí je uveden v příloze č. 2. 

Vnější plochy 

Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci ulice Středoškolská. Pěší vstup 

je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně a chodníkem. Parkoviště tvoří 14 

parkovacích stání osobních automobilů včetně čtyř parkovacích stání pro imobilní je navrženo 

za vjezdem. Vstup pro pěší je řešen chodníkem který spojuje chodník veřejné komunikace a 

bytový dům. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou 

architekturou. Celé okolí stavby bude osázeno nízkou i vzrostlou zelení a keři. Vjezd na 
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pozemek, parkovací stání bude provedeno z litého asfaltu. Pěší komunikace je provedena ze 

zámkové dlažby. 

Po celém obvodě objektu bude proveden okapový chodník z betonové dlažby 

500x500mm položené na štěrkovém podsypu. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Objekt bytového domu bude nově napojen na vodovodní, kanalizační, plynovodní, 

elektrickou a sdělovací síť. Napojení bude provedeno jednotlivými přípojkami v souladu 

s požadavky jednotlivých vlastníků a správců sítí. Splašková kanalizace bude svedena do 

veřejné kanalizace, která je v majetku OVaK. Bude provedeno napojení na vodovodní řadu 

DN 100 materiál PVC v ulici U Studia v majetku OVaK. NTL přípojka plynu bude napojena 

na odběrné plynové zařízení přes skříň HUP umístěnou na fasádě objektu.  

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno z místní komunikace na ulici 

Středoškolská. Pěší vstup bude proveden rovněž z komunikace Středoškolská. Parkovací stání 

pro 14 osobních automobilů je navrženo ihned za vjezdem. Čtyři stání jsou uzpůsobena pro 

parkování automobilů osob se sníženou schopností pohybu. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 Vytápění bytového domu budovy bude probíhat pomocí dálkového zásobování teplem 

společnosti Dalkia a.s. V druhé variantě bude objekt vytápěn elektrickými podlahovými 

kabely. Ani jedna varianta nebude znečišťovat okolní životní prostředí. Splaškové vody 

budou odvedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody ze střechy a spádovaných zpevněných 

ploch budou odváděny rovněž jednotnou kanalizační přípojkou. 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 budou sloužit odpadní nádoby, pro něž je vyhrazeno místo poblíž 

parkoviště. Odpadky 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. 
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g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

 Okolí bytového domu je kompletně řešeno s bezbariérovým přístupem. Vstup po 

chodníku je se sníženou hranou, tj. maximální výška převýšení 20mm. Na parkovišti před 

bytovým domem jsou vyhrazena čtyři kolmá stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace, stání jsou šířky 3500 mm. Vstupní dveře jsou opatřena madlem z vnitřní i vnější 

strany. [26] 

 Veškerá bezbariérová opatření splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

h) Průzkumy a měření 

 Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

i) Geodetické podklady 

 Katastrální mapa 1: 1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j) Členění stavby 

 Stavba je členěna na stavební objekty: 

- SO 01 - Novostavba bytového domu 

- SO 02 - Přípojka vody  

- SO 03 - Přípojka plynu 

- SO 04 - Přípojka horkovodní sítě 

- SO 05 - Přípojka kanalizace – není součástí této PD 

- SO 04 - Přípojka NN – není součástí této PD 

- SO 05 - Zpevněné plochy – není součástí této PD  

k) Vliv stavby na okolí 

 Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
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l) 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.  

 

2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 Objekt je řešen typizovanými a typickými stavebními prvky (betonové základy, 

systémové tvarovky a překlady, apod.). Při stavbě musí být dodrženy technologické postupy 

provádění stavebních konstrukcí vydané výrobci stavebních materiálů.  

 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině, bude součástí 

realizační projektové dokumentace stavby a zpracuje ji odborná realizační firma. 

 

2.2.3 Požární bezpečnost 

 Z požárně bezpečnostního hlediska musí být zajištěno: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

17 
 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 Novostavba bytového domu je svou polohou u obecní komunikace a použitými 

materiály dostatečně požárně zabezpečen. Vzdálenost od hranic parcel ve vlastnictví investora 

a od stávajících sousedních objektů je dostatečná. Požární bezpečnost objektu byla posouzena 

požárním specialistou. 

 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Navrhovaná stavba nebude po jejím dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. 

Po dobu výstavby může být staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které budou minimalizovat 

negativní vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí.  

 Na stavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. 

Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Dojde k rozšíření pásu zeleně vysázením nových 

dřevin.  

 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.  

 V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 

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

- Vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na staveništích. 

- ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 

- ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 

- Hygienické předpisy č. 41 – svazek 37/77 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a 

vibrací. 

- Hygienické předpisy č. 34 – svazek 30/67 – Směrnice o nejvyšších koncentracích 

nejzávažnějších škodlivin v ovzduší 
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2.2.5 Bezpečnost při užívání 

 Bezpečnost při užívání je zajištěna použitými materiály a dispozičním řešením 

objektu. Zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti provozu objekt nevyžaduje. Proti 

atmosférickým poruchám je objekt chráněn hromosvodovou soustavou. 

 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

 Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován plastovými okny se šesti 

komorovými profily VEKRA PREMIUM s výplní zasklení vzácným plynem (argon), se 

standardní zvukovou izolací. Ochrana celého objektu proti hluku je zajištěna použitými 

masivními konstrukcemi stavby. 

 

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 Objekt byl tepelně posouzen v programech TEPLO 2009 a ZTRÁTY 2009, které jsou 

součásti balíčku Svoboda Software. Všechny konstrukce bytového domu vyhovují normovým 

hodnotám. 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. 

 Výpočet tepelných ztrát objektu viz příloha č. 6 

 Energetický štítek bytového domu viz příloha č. 7 

 

2.2.8 Bezbariérové řešení stavby 

 První nadzemní podlaží je kompletně řešeno jako bezbariérové. Hlavní vstup do 

budovy je přizpůsoben osobám se sníženou schopností pohybu a je řešen jako bezprahový. 

Vstupní dveře jsou opatřeny madly a jejich zasklení je provedeno od výšky 400mm, aby 

nemohlo dojít k mechanickému poškození zasklení invalidním vozíkem a případnému zranění 

osob. V celém 1.NP jsou dveře kompletně řešeny jako bezbariérové, to znamená, že jsou 

bezprahové, opatřeny vodorovnými madly, zámek ve výšce 1000mm s klikou ve výšce 

1100mm. Všechny dveře, umožňující vstup osobám se sníženou schopností pohybu mají 
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světlost 900mm a jsou opatřena madly ve výšce 900mm po celé šířce dveří na straně opačné 

než jsou závěsy.  

 V 1.NP jsou navrženy dvě bytové jednotky s bezbariérovým řešením, jejichž 

dispoziční řešení odpovídá manévrovacím možnostem a potřebám invalidního vozíku a jeho 

bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory bytu. Tyto dvě bytové jednotky jsou 

navrženy o velikosti 1+KK s kompletně bezbariérově řešenou koupelnou. V obytné místnosti 

bude osazena kuchyňská linka umožňující podjezd vozíku. Veškeré prvky ovládané rukou 

zejména vypínače, zásuvky, kliky, držadla a splachovače budou umístěna ve výšce 100mm.  

Stejně tak okna budou opatřena pákovým ovládáním ve výšce 1000mm od podlahy. Obě tyto 

bytové jednotky jsou navrženy pro pobyt jedné osoby se sníženou schopností pohybu, pro 

pobyt více osob s invalidním vozíkem nejsou bytové jednotky rozměrově uzpůsobeny. [26]   

 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

 Ochrana stavby před: 

- povodněmi   nevyžaduje 

- sesuvy půdy   nevyžaduje 

- poddolováním  nevyžaduje 

- seizmicitou   nevyžaduje 

- vnikáním radonu  nevyžaduje 

- hlukem   nevyžaduje 

V dané lokalitě nevznikají žádné zásadní vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

 Stavební řešení objektu nevyžaduje opatření pro ochranu obyvatelstva. Areál 

staveniště bude po dobu celé výstavby oplocen a chráněn tak proti vstupu neoprávněných 

osob.  
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2.2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

 Splašková kanalizační přípojka bude z domu vyvedena v PVC DN150 do hlavního 

řadu jednotné kanalizace v ulici U Studia a napojena do horní třetiny potrubí kamenina 

DN400 pomocí jádrové navrtávky Fabekun. Jako revizní – kontrolní (zklidňující) šachta je 

navržena šachta WAWIN DN425. Dešťové vody (DN125) budou na přípojku napojeny na 

pozemku stavebníka ihned po vyvedení kanalizace ven z objektu. 

 Vnitřní domovní kanalizační a připojovací potrubí pak bude provedeno z trub PVC 

HT. Vnitřní kanalizace bude opatřena ventilační přisávací hlavicí, která bude umístěna 

v nejvyšší části odpadního potrubí. Na kanalizačních odpadech budou v přízemí objektu 

osazeny čistící kusy. Po montáži bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti 

potrubí. Projekt vnitřní kanalizace není součástí této práce. 

b) zásobování vodou 

 Bude provedeno napojení k veřejnému vodovodnímu řadu DN 200 PVC v ulici U 

Studia v majetku OVaK. Vodoměrná šachta bude umístěna na hranici pozemku č.715/6 a 

pozemku č.715/5. Projekt vodovodní přípojky viz Výkresová část. 

c) zásobování energiemi 

 Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Bude provedeno napojení k NTL plynovodu LPE 90x8,2. Na objektu u vstupu do technické 

místnosti bude umístěna  plynoměrná skříň s HUP. Projekt přípojky plynu viz Výkresová část 

a Technická zpráva přípojky plynu. 

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z parcely č.715/5. 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

 Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží a 

z litého asfaltu.  
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f) elektronické komunikace 

 Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

 

2.3 Zásady organizace výstavby 

2.3.1 Charakteristika staveniště 

       Objekt je situován na stavební parcele č. 715/5 o celkové výměře 7 623 m2 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou (okres Ostrava-město). Vjezd na pozemek je, ze 

stávající asfaltové komunikace šíře 6m, z ulice Středoškolská. Momentálně není pozemek 

parcelního čísla 715/5 nijak využíván. Terén v místě plánované stavby je rovinatý a 

plánovanou výstavbou nebude měněn, pouze v nejbližším okolí novostavby budou provedeny 

lehké terénní úpravy. Pozemek je v současné době zatravněn a nachází se na něm 13 

listnatých stromů o stáří cca 40 let.  

 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 je stavební prostor ohraničen oplocením jako bezpečnostní zóna. 

Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a domluví investor sám. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu na 

stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. Pozemek 

splňuje dostatek prostoru pro zařízení staveniště, zejména pro sklad nářadí, materiálů, dočasné 

mobilní sociální zařízení pro pracovníky stavby i mezideponie sypkých volně ložených 

stavebních hmot. 

 

2.3.2  Inženýrské sítě a jiná zařízení 

       Inženýrské sítě a jiná zařízení nebudou stavbou nijak dotčeny. 
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2.3.3 Napojení staveniště na zdroje vody a energií 

       Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součástí zápisu o převzetí staveniště. 

 

2.3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

       Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru 

prací je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. 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 na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na staveništi budou 

dodržovány zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a s tím i škod na zdraví osob a 

majetku. Zvýšenou opatrnost 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 ochranné pomůcky dle výše 

uvedených předpisů. Zhotovitel stavby dále musí seznámit pracovníky s podmínkami při práci 

v blízkosti elektrických sítí, vodárenských sítí a jiných zařízení včetně jejich ochranných 

pásem v souladu s vyjádřeními a požadavky správců sítí a zainteresovaných organizací státní 

správy. 

 Na viditelném místě budou vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení 

staveniště, tj. buňky a sklady se zvýšeným rizikem vzniku požáru budou opatřeny přenosnými 

hasicími přístroji. 

 

2.3.5 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. 



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

23 
 

2.3.6 Zařízení staveniště 

      Pro zařízení staveniště budou použity provozní dočasné objekty – stavební buňky, 

chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 

vyhrazené ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami tak, aby 

nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze 

krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným 

zajištěním proti poškození větrem.  

 

2.3.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

       Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 

základy. Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště 

umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. 

 

2.3.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

       Během výstavby musí být dodržovány ustanovení všech příslušných zákonů, nařízení 

vlády, vyhlášek a norem v platném znění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Především 

se jedná o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zák. č. 309/2006 o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. 

 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. Všichni 

pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně 

zápis v knize hromadných školení. 

 Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod.  
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 Přerušení stavebních prací – pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo 

ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického 

zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí 

odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. Práce musí být 

přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení. Při přerušení práce je 

nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven 

zápis. 

 Během realizace stavby se nepředpokládá provádění prací v nebezpečném prostředí, 

nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 

 

2.3.9 Vliv realizace na životní prostředí 

       V průběhu realizace bytového domu může dojít k mírnému zhoršení životního 

prostředí a to především zvýšením hlučnosti a prašnosti. Z tohoto důvodu budou zejména v 

období sucha případné znečištěné plochy zkrápěny. 

 Po dobu realizace stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hladina hluku, jehož zdrojem bude v době 

realizace především stavební činnost, nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65dB 

v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45dB. 

 Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy. 

 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 

předáním odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých ploch, 

případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí 

staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 

ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 
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2.3.10 Orientační lhůta výstavby 

       Předpokládaná lhůta výstavby je 16 měsíců, tato lhůta zahrnuje kompletní výstavbu 

bytového domu s  příslušenstvím. Práce budou zahájeny v dubnu roku 2011. Dílčí termíny 

výstavby se nestanovují. Přesný termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle 

finančních možností s data vydání stavebního povolení. Po vyklizení staveniště je dodavatel 

povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace.  

 

2.4 Technická zpráva – Pozemní (stavební) objekt 

2.4.1 Účel a popis objektu 

 Objekt je situován na stavební parcele č. 715/5 o celkové výměře 7 623 m2 v 

katastrálním území Zábřeh nad Odrou (okres Ostrava-město). V novostavbě bytového domu 

se nachází celkem deset bytových jednotek. Čtyři z těchto bytů jsou navrženy pro bydlení 

maximálně dvou osob. Jedná se o bytové jednotky velikosti 1+KK a 2+KK. V prvním 

nadzemním podlaží jsou situovány dvě bytové jednotky určené pro bydlení vždy jedné osoby 

se sníženou schopností pohybu tj. osoby na invalidním vozíku. Celý bytový dům je dále 

doplněn o příslušenství, jakým je úklidová a technická místnost, kočárkárna a ke každému 

bytu náležící jedna sklepní kóje. 

 

2.4.2 Architektonické, dispoziční a urbanistické řešení 

a) Urbanistické řešení 

 Podélná osa objektu (orientace Z-V) je rovnoběžná s osou komunikace (ul. 

Středoškolská). Vjezd na pozemek navazuje na stávající asfaltovou komunikaci. Součástí 

vjezdu na pozemek bude parkoviště se čtrnácti parkovacími místy. Čtyři parkovací stání jsou 

řešena jako bezbariérová.  Pěší přístup k objektu je od všech komunikací oddělen pruhem 

zeleně.  

 Detailní řešení a použití výrobků a materiálů při realizaci musí odpovídat ustanovení 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb a jejích příloh. 
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b) Architektonické a dispoziční řešení 

 Půdorys bytového domu obdélníkový. Stavba je navržena jako třípodlažní a 

nepodsklepená. Vstup do domu zajišťují jedny hlavní vstupní dveře, z boční strany objektu se 

pak nalézají vstupní dveře do technické místnosti, které zároveň mohou sloužit jako druhý 

únikový východ. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě bezbariérové bytové jednotky 

1+KK, technická a úklidová místnost, sklepní kóje bytových jednotek a kočárkárna.  Přímo za 

zádveřím je chodba společně se schodišťovým prostorem, ze které je přístup k dvěma 

bezbariérovým bytovým jednotkám, a chodbě se sklepními kójemi. Svislá komunikace mezi 

jednotlivými podlažími je zajištěna levotočivým schodištěm ústícího do chodby v druhém a 

následně do chodby ve třetím nadzemním podlaží. Z chodby v 2.NP je přístup do dvou 

bytových jednotek o velikosti 2+KK, dvou bytových jednotek o velikosti 1+KK a dvou 

menších sklepních kójí. Stejně tak tomu je i v 3.NP. 

 Nedílnou součástí stavby je i zahradní úprava. Hmotné řešení budovy s plochou 

střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní panelové zástavby.  

 

2.4.3 Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:   323,3 m2 

Obestavěný prostor:    3145,06 m3 

Podlahová plocha celkem:   969,9 m2 

Počet bytových jednotek:  10 b.j. 

 

2.4.4 Technické a konstrukční řešení 

 Objekt je zděný, navržený ve stěnovém konstrukčním systému POROTHERM, 

s plochou střechou. Stropy nad 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou rovněž navrženy v systému 

POROTHERM. Schodiště je navrženo jako monolitická lomená deska s nabetonovanými 

stupni vetknutá do schodišťových stěn. Příčky jsou zděné z lehčených tvárnic Ytong. Součástí 

realizace objektu BD je zahradní úprava, komunikace vč. parkovacích stání. 

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

doloženy ke kolaudaci stavby. 
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Příprava území a zemní práce 

 Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 30 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 

0,3 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím po ukončení stavebních prací okolo objektu. Území s ponechanou ornicí, bude 

chráněno dočasným oplocením. Terén je v místě stavby rovinatý. Výkopové práce pro nové 

základové pásy a pro ležatou kanalizaci budou provedeny strojově. Výkopy rýh jsou svislé 

nepažené do hloubky 1,0 m. Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně základové spáry.  

Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na 

skládku určenou stavebním úřadem v Ostravě. Na hutněné zásypy – podél základů 

nepodsklepeného objektu bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité hlíny v 

rozsahu výkopů jsou namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy v zimním období. 

 Základy a podkladní betony 

ČSN 73 00 35 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 10 01 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 12 01 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 24 00 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 06 00 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 

ČSN 73 06 01 Ochrana proti radonu z podloží 

 Staveniště se nachází v obci Ostrava. Geologickým průzkumem bylo pomocí měření 

zjištěno, že podloží objektu spadá do kategorie nízkého radonového indexu pozemku. Proto 

nejsou nutná žádná opatření proti pronikání radonu z geologického podloží. Před zahájením 

zemních prací se provede vytýčení stavby. Podkladem je situační výkres. Dále pak bylo 

inženýrsko-geologickým průzkumem zjištěno, že podmínky pro zakládání objektu bytového 

domu jsou jednoduché a nenáročné. 

 Objekt je založen na základových pásech z betonu C20/25. Minimální hloubka 

základové spáry je 1 m od upraveného terénu. Základová spára je v hloubce – 1,190 m, takže 

splňuje podmínku nezámrzné hloubky. Základové pásy budou po celé jejich výšce zatepleny 

tepelnou izolací XPS Styrodur v tloušťce 80 mm, která bude protažena 300 mm nad upravený 
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terén.  Tloušťka podkladního betonu bude 150 mm. Pod základové pásy a pod podkladní 

beton bude proveden podsyp, hutněný, o tloušťce 50 mm ze štěrku o frakci 32 – 63 mm. 

 Hydroizolace spodní stavby je zajištěna pomocí asfaltového pásu, který je kladen na 

podkladní beton a je vyveden 300 mm na úroveň terénu. 

Svislé nosné konstrukce 

ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 

 Svislé obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 30 

P+D na maltu vápenocementovou. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS tloušťky 150mm. Součinitel prostupu tepla vyhovuje normě ČSN 73 0540 – 

2. Součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové. Vnitřní nosné stěny 

budou provedeny cihelných bloků Porotherm 30 Aku P+D na maltu vápenocementovou. Na 

straně interiéru je nanesena omítka POROTHERM Universal o tl. 10 mm.  

 Při zdění budou dodrženy veškeré technologické a bezpečnostní postupy uváděné 

firmou Wienerberger a Ytong. [10,11] 

Výpis jednotlivých skladeb konstrukcí viz příloha č. 2. 

Stropní konstrukce 

 Veškeré stropní konstrukce budou provedeny pomocí stropního systému 

POROTHERM, který se skládá ze stropních vložek MIAKO a stropních nosníků POT. 

Tloušťka samostatného stropu je stanovena na 230 mm. Osová vzdálenost stropních nosníků 

je 500 mm a 625 mm. Na jednotlivé rozpony byly navrženy stropní vložky pro osovou 

vzdálenost 500: 19/50 a 8/50, pro osovou vzdálenost 625 : 19/62,5  a 8/6,5. Železobetonový 

monolitický věnec bude výšky 230 mm. Po obvodu bude osazena věncovka Porotherm VT 

8/23,8 s vloženou tepelnou izolací EPS tl. 70 mm. V místech prostupů stropní konstrukcí 

budou provedeny dobetonovávky z betonu C 20/25. Stropní konstrukce je opatřena 

kročejovou izolací z minerální vlny Rockwool Steprock o tloušťce 40 mm. Roznášecí vrstvou 

je betonová mazanina o tloušťce 50mm. [10] 

 Výpis jednotlivých skladeb konstrukcí viz příloha č. 2 
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 Výpis prvků stropních konstrukcí viz výkresová část – Půdorysy podlaží 

Podhledy 

 Ve schodišťové chodbě 1.NP bude proveden podhled Knauf D112 z desek tl. 12,5 mm 

a s vloženou akustickou izolací. Podhled bude zavěšený na stropní konstrukci. Podhledy 

budou provedeny na přímých závěsech s roštem z nosných kovových profilů CD 60/27. 

Montáž je nutné provádět dle technického předpisu výrobce a certifikovanou firmou. 

Schodiště 

 Vertikální komunikace je v objektu řešena dvouramenným, levotočivým, 

monolitickým schodištěm vetknutým do bočních nosných stěn. Nosnou konstrukcí je 

železobetonová monolitická deska z betonu třídy C 20/25 o tloušťce 100 mm. Jednotlivé 

schodišťové stupně budou po zatvrdnutí nabetonovány betonem třídy C 20/25. V každém 

rameni je navrženo 10 stupňů, šířka jednoho schodišťového ramene je 1200mm. Zábradlí je 

ocelové s madlem ve výšce 1,0m. 

 Výpočet a schéma schodiště viz příloha č. 1.  

Zastřešení 

        Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha s odvodněním dvěma 

vnitřními vpustěmi. Slon ke střešním vpustím je cca 2%, viz. Výkresová část – Výkres 

střechy. Zastřešení bude tvořeno především stropní konstrukcí Porotherm a spádovými 

deskami Rigips kašírovanými asfaltovým pásem. Finální vrstvou bude modifikovaný 

asfaltový pás s posypem.  

 Přístup na střechu je zajištěn pomocí požárního žebříku se stahovacími stupni, který je 

umístěn na fasádě na severní straně objektu. 

 Výpis jednotlivých skladeb konstrukcí je uveden v příloze č. 2.  

Komíny 

       Objekt není vybaven komínovým tělesem.  
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Příčky 

Vnitřní nenosné příčky provedeny z tvárnic YTONG š.100mm na tenkovrstvou zdící 

maltu.  

Překlady 

Všechny výplňové otvory jako jsou okna a dveře budou překryty originálními 

překlady Porotherm 7. Minimální uložení překladů je 125 mm. Překlady se osazují na výšku 

svojí rovnou stranou do lože z cementové malty – oblou stranou směrem nahoru. Pro 

zamezení tepelného mostu jsou překlady v obvodovém zdivu doplněny tepelnou izolací 

minimální tloušťky 90 mm. [10] 

Překlady použité v nenosných příčkách jsou navrženy jako YTONG NEP 10. 

Výpis překladů viz Výkresová část – Stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP a 3.NP 

Podlahy 

 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. U 

všech podlah v celé jejich tloušťce je po obvodu stěn uložen izolační pásek tl. 10 mm. 

Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3 x 3m. Před 

provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektů jednotlivých profesí. 

Přesná barevná a materiálová specifikace koberců, PVC, plovoucích podlah a dlažeb bude 

upřesněna až při realizaci stavby. Při pokládce podlah budou dodržovány technické postupy 

doporučené výrobcem. 

Jako nášlapné vrstvy jsou navrženy: 

 keramická dlažba – ve společných prostorách a na schodišti, v bytech v sociálních 

             zařízeních, v chodbách a předsíních bytů 

 plovoucí laminátová podlaha – ve všech obytných místnostech 

 Výpis jednotlivých skladeb konstrukcí viz příloha č. 2. 
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Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

 Na podkladní základovou betonovou desku se provede vodorovná hydroizolace 

tvořená hydroizolačním nátěrem a hydroizolačním pásem Bitagit. Asfaltový pás bude nataven 

bodově na podklad s penetračním nátěrem. Hydroizolace je vytažena nad upravený terén 

minimálně 300mm. Parotěsná zábrana je navržena fólie Jutafol N AL 170, tl. 1mm. 

 Podlahy koupelen a technických místností, kde by mohlo dojít ke kontaktu konstrukce 

s vodou, budou opatřeny hydroizolační stěrkou. 

 Hydroizolace střešní konstrukce bude provedena ze dvou asfaltových modifikovaných 

pásů. Součástí skladby je parotěsná zábrana z asfaltového pásu na penetračním asfaltovém 

nátěru ALP. Parozábrana musí být průběžně a řádně zatěsněna v místech spojů. 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Pro podlahu na terénu je navržena tepelná izolace EPS RIGIPS o tloušťce 120 mm. 

Podlahy v druhém nadzemním podlaží budou obsahovat kročejovou tepelnou izolaci 

Rockwool Steprock T o tloušťce 40 mm.  

Obvodový plášť je zateplen izolací v rámci provedení certifikovaného zateplovacího 

systému ETICS ze stabilizovaného fasádního polystyrénu v tl.150mm.Tepelná izolace 

základových pásů bude do výšky 300mm nad upraveným terénem provedena z extrudovaného 

polystyrénu STYRODUR tl.80mm.  

Zateplení střechy je navrženo stabilizovaným polystyrénem ve formě spádových desek 

EPS RIGIPS . 

Úpravy vnit řních povrchů 

 Veškeré vnitřní omítky jsou navrženy POROTHERM Universal tl. 10 mm, liší se 

pouze barevným provedením. Strop schodišťové chodby je opatřen sádrokartonovými 

podhledy SDK 12,5. V místnostech hygienického zařízení a v technické místnosti jsou 

navrženy keramické obklady do výšky 2000 mm. V kuchyni jsou navrženy pouze za 

kuchyňskou linkou. Poloha a výška obkladů viz Výkresy jednotlivých podlaží. Rozměr 

obkladů je 150x150 mm. Přesné určení barevnosti a typu obkladu bude specifikováno 

architektem v průběhu realizace stavby.  
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 Úpravy podlahových konstrukcí se liší podle druhu účelu místnosti. V technické 

místnosti, místnostech hygienického zařízení a zádveří je navržena keramická dlažba.  

Úpravy vnějších povrchů 

   Finální úprava silikátová omítka, odstín PARADISE 3363 v kombinaci s odstínem 

PRINCESS 3007 v tloušťce 30 mm. Na soklové části bude provedena dekorativní mozaiková 

omítka BAUMIT. 

Truhlá řské výrobky 

 Dveře 

 Vchodové dveře jsou navrženy jako jednokřídlové, tříkomorové, hliníkové a zasklené 

izolačním dvojsklem –  4+16 (argon) + 4 mm, s požární odolností dle požárně bezpečnostního 

řešení EW 30 DP3 (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,1 W/m2.K ). Jedná se o typické 

vstupní dveře s bezpečnostním zasklením po celé výšce křídla, z důvodů možného nárazu 

invalidního vozíku. Součástí dveřního panelu jsou dva boční prosklené panely. Šířka dveřního 

křídla je 1250mm.  U vstupu nesmí vzniknout schodek větší než 20mm – včetně prahu dveří 

z hlediska bezbariérového řešení vstupu. 

 Vnitřní dveře jsou vyrobeny z masivu s požární odolností dle požárně bezpečnostního 

řešení. Budou v provedení plné hladké do ocelových zárubní. Součinitel prostupu tepla plných 

dveří je 2 W/m2.K.  

 Okna 

 Okna plastová s šesti komorovými profily VEKRA PREMIUM, zasklena izolačním 

dvojsklem s nerezovým distančním rámečkem (Uw=1,3 W/m2K). Součástí dodávky jsou 

vnitřní dřevotřískové parapety s laminátovým povrchem. Vnější parapety z titanzinku . 

Přesné rozměry otvorů se zaměří přímo na místě stavby! Připojovací spáry mezi obvodovým 

pláštěm a rámy nově osazených výplní se utěsní PUR pěnou a následně interiérovým a 

exteriérovým těsněním, V exteriéru (na vnější straně okna) se osadí v připojovací spáře 

hydroizolační kompripáska. Ze strany interiéru (na vnitřní straně okna) se pak osadí 

vzduchotěsná a parobrzdící fólie.   

 Výpis oken a dveří viz příloha č. 4 
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Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z plech titanzinek tloušťky 0,63 mm firmy Rheinzink. 

Jedná se o oplechování parapetů, atiky, prostupů vystupujících nad střechu atd. Schodišťové 

zábradlí je navrženo jako ocelové tyčové s madlem ve výšce 1000 mm.  

 Výpis klempířských výrobků viz příloha č. 3 

Větrání místností 

       Větrání obytných místností je navrženo jako přirozené, tzn. okny. V každé místnosti je 

okno s nastavitelnou ventilační štěrbinou. Místnosti bez oken jako jsou koupelny v bytových 

jednotkách C, D, H a G a sklepní kóje v 2. a 3. NP, budou odvětrávány nuceně pomocí 

ventilátoru, který bude automaticky spínán po sepnutí vypínače osvětlení.  

 Venkovní úpravy 

       Po obvodu objektu je navržen okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm 

šířky 500mm. Vjezd na pozemek navazuje na parkoviště určené pro obyvatele bytového 

domu, které se nachází na jihozápadě od objektu. Toto parkoviště je určeno pro celkem 14 

osobních automobilů z toho čtyři jsou určená pro parkování automobilů osob se sníženou 

schopností orientace a pohybu. Přístupové pěší komunikace k objektu jsou provedeny ze 

zámkové dlažby. Zámková dlažba je uložena do kamenné drtě frakce 4-8 mm tl. 40 mm. 

Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. Zbývající plochy jsou zatravněny. 

Součástí ploch pozemku je i zpevněná plocha určená pro stání kontejnerů na odpadky. 

 

2.4.5 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 spotřebu dle Vyhlášky č. 148/2006. 

Výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí byl proveden programu Teplo 2008. 
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Tab. 1 Přehled součinitelů prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Typ konstrukce 
Součinitel prostupu 

tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Požadovaná hodnota 
součinitele prostupu 

tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Vyhodnocení 

Podlaha na terénu 0,27 0,45 
Požadavek 

splněn 

Obvodová stěna 0,19 0,38 
Požadavek 

splněn 

Střecha 0,13 0,24 
Požadavek 

splněn 

 

Veškeré posuzované konstrukce vyhoví na požadavek součinitele prostupu tepla. 

Výstupy z programu Teplo 2008 viz Příloha č. 5. Energetický štítek obálky budovy viz 

Příloha č. 7 

 

2.4.6 Způsob založení objektu 

 Základové poměry na pozemku jsou určeny geologickým posudkem jako jednoduché 

a nenáročné. Podzemní voda na staveništi je dle geologického posudku v hloubkách, při nichž 

neovlivní zakládání. 

 Navrženy jsou plošné základové konstrukce z betonových pásů. Pásy budou 

provedeny z betonu třídy C20/25. Minimální hloubka základové spáry je 1 m od upraveného 

terénu. Pod základové pásy a pod podkladní beton bude proveden hutněný štěrkový podsyp, 

frakce 32 – 63 mm. Podsyp je navržen o tloušťce 50 mm. 

 

2.4.7 Vliv stavby na životní prostředí 

 Navrhovaná stavba nebude po jejím dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. 

Po dobu výstavby může být staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 

dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které budou minimalizovat 

negativní vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí.  
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 Na stavbě budou použity běžné technologie a materiály, které neohrožují životní 

prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Dojde k rozšíření pásu zeleně vysázením 

nových dřevin.  

 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.  

 

2.4.8 Dopravní řešení 

 Pro přístup k objektu bude vybudován chodník z betonové zámkové dlažby. Tento 

chodník bude napojen na stávající pěší komunikaci. 

 Vjezd na pozemek bude napojen z ulice Středoškolská a navazuje na parkovací plochu 

před objektem. Parkovací plocha je uzpůsobena pro parkování 14 vozidel a z toho čtyři stání 

jsou řešena jako bezbariérová. Tato parkovací plocha se nachází na jihozápadní straně 

pozemku. 

 

2.4.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

 Objekt řešení opatření jako ochrany před: 

- povodněmi   nevyžaduje 
- sesuvy půdy   nevyžaduje 
- poddolováním  nevyžaduje 
- seizmicitou   nevyžaduje 
- vnikáním radonu  nevyžaduje 
- hlukem   nevyžaduje 
 
V dané lokalitě nevznikají žádné zásadní vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

2.4.10 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 na pracovištích 
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s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou opatrnost 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 ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveništi bude 

zamezen přístup nepovolaným osobám.  
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3. Zařízení pro vytápění stavby – Varianta č. 1 

3.1 Typ zdroje tepla 

 Zdrojem tepla pro vytápění bytového domu je v první variantě horkovodní síť 

centralizovaného zásobování teplem společnosti Dalkia a.s. V technické místnosti bude 

umístěna tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice Cetetherm Maxi S – com. 

Horkovodní přípojka bude na stávající primární síť napojena ve stávající šachtě 300.1.OV na 

pozemku 715/4. 

 

3.2 Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

 Bytový dům je situován na parcele č. 715/5 o celkové výměře 7 623 m2 v katastrálním 

území Zábřeh nad Odrou (okres Ostrava-město). Objekt se nachází v nadmořské výšce 260,40 

m. n. m. Venkovní výpočtová teplota byla zvolena -15°C dle příslušné geografické polohy. 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu je 7,8°C. V dané lokalitě se uvažuje s 229 -ti 

otopnými dny. Jedná se o osaměle stojící chráněnou budovu, jejíž charakteristické číslo 

budovy B = 4 Pa0.67. V objektu se předpokládá plně automatické, nepřerušované vytápění. 

 

3.3 Tepelně-technické vlastností konstrukcí 

 Jednotlivé konstrukce stavebního objektu byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky 

dané normou ČSN 73 0540-2. Jedním z těchto požadavků je součinitel prostupu tepla U 

[W/m2K], který byl pro účely této práce stanoven výpočtovým softwarem Teplo 2008. 
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Tab. 2 Přehled součinitelů prostupu tepla konstrukcí (zdroj: vlastní zpracování) 

Typ konstrukce Součinitel prostupu 
tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Požadovaná hodnota 
součinitele prostupu 

tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Vyhodnocení 

Obvodová stěna 0,19 0,38 vyhovuje 

Vnitřní stěna tl.300mm 0,63 1,3 vyhovuje 

Vnitřní příčka tl.100mm 0,97 1,3 vyhovuje 

Podlaha na terénu  0,27 0,45 vyhovuje 

Strop 0,75 1,05 vyhovuje 

Střecha 0,13 0,24 vyhovuje 

 Výstupy z programu TEPLO 2008 pro jednotlivé konstrukce viz Příloha č. 5 

 

3.4 Tepelná ztráta a tepelně technické vlastnosti objektu 

Ke stanovení tepelných ztrát objektu bytového domu byl použit software ZTRÁTY 

2008 dle požadavků normy ČSN EN 12 831. Návrhové vnitřní výpočtové teploty místností 

byly stanoveny v souladu s normou ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540–2. Celková tepelná ztráta 

objektu byla programem ZTRÁTY 2008 stanovena na 42,71 kW.  

 Podrobné výsledky výpočtu tepelných ztrát viz Příloha č. 6 

 

 

Tab. 3 Tepelné ztráty jednotlivých místností bytového domu 1.NP, (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Číslo 
místnosti Název místnosti 

Teplota 
[˚C] 

Vytápěná 
plocha 
[m2] 

Obj. 
vzduchu 
[m3] 

Ztráta 
místnosti 
[W] 

1/101 Technická místnost 15 10,20 28,70 379,0 
1/102 Úklidová místnost 15 6,00 16,90 161,0 
1/103 Kočárkárna  15 31,20 87,90 682,0 
1/104 Chodba 15 4,00 11,30 72,0 
1/105 Sklepní kóje  15 7,40 20,90 181,0 
1/106 Sklepní kóje  15 7,40 20,90 181,0 



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

39 
 

1/107 Sklepní kóje  15 7,40 20,90 181,0 
1/108 Sklepní kóje  15 7,40 20,90 181,0 
1/109 Sklepní kóje  15 7,40 20,90 181,0 
1/110 Sklepní kóje  15 7,40 20,90 251,0 
1/111 Chodba 15 20,90 58,80 413,0 
1/112 Obývací pokoj+KK 20 41,30 116,10 3010,0 
1/113 Předsíň - A  20 8,50 23,90 345,0 
1/114 Koupelna+WC 24 9,90 27,80 1005,0 
1/115 Zádveří      10 8,70 24,50 144,0 
1/116 Koupelna+WC  24 9,90 27,80 1005,0 
1/117 Předsíň - B  20 8,50 23,90 345,0 

1/118 Obývací pokoj+KK 20 41,30 116,10 3010,0 

1/119 Schod. chodba  15 24,90 70,10 603,0 
 

 

Tab. 4 Tepelné ztráty jednotlivých místností bytového domu 2.NP, (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Číslo 
místnosti Název místnosti 

Teplota 
[˚C] 

Vytápěná 
plocha 
[m2] 

Obj. 
vzduchu 
[m3] 

Ztráta 
místnosti 
[W] 

2/201 Ložnice 20 19,30 55,70 808,0 
2/202 Obývací pokoj+KK 20 19,30 55,40 1626,0 
2/203 Koupelna+WC  24 6,80 19,50 423,0 
2/204 Předsíň - C 20 3,40 9,80 174,0 
2/205 Schod. chodba  15 24,90 72,10 532,0 
2/206 Předsíň - D 20 3,40 9,80 174,0 
2/207 Obývací pokoj+KK 20 19,30 55,40 1626,0 
2/208 Ložnice 20 19,30 55,70 808,0 
2/209 Koupelna+WC  24 6,80 19,50 423,0 
2/210 Obývací pokoj+KK 20 41,30 119,40 2830,0 
2/211 Koupelna+WC  24 9,90 28,50 972,0 
2/212 Předsíň - E 20 8,80 25,60 281,0 
2/213 Sklepní kóje 15 4,20 12,20 85,0 
2/214 Sklepní kóje 15 4,20 12,20 85,0 
2/215 Předsíň - F 20 8,80 25,60 281,0 
2/216 Koupelna+WC  24 9,90 28,50 972,0 
2/217 Obývací pokoj+KK 20 41,30 119,40 2830,0 
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Tab. 5 Tepelné ztráty jednotlivých místností bytového domu 3.NP, (zdroj: vlastní 

zpracování) 

Číslo 
místnosti 

Název místnosti Teplota 
[˚C] 

Vytápěná 
plocha 
[m2] 

Obj. 
vzduchu 
[m3] 

Ztráta 
místnosti 
[W] 

3/301 Ložnice 20 19,30 55,70 777,0 
3/302 Obývací pokoj+KK 20 19,30 55,40 1593,0 
3/303 Koupelna+WC  24 6,80 19,50 388,0 
3/304 Předsíň - G 20 3,40 9,80 167,0 
3/305 Schod. chodba  15 24,90 72,10 641,0 
3/306 Předsíň - H 20 3,40 9,80 167,0 
3/307 Obývací pokoj+KK 20 19,30 55,40 1593,0 
3/308 Ložnice 20 19,30 55,70 777,0 
3/309 Koupelna+WC  24 6,80 19,50 388,0 
3/310 Obývací pokoj+KK 20 41,30 119,40 3036,0 
3/311 Předsíň - I 20 8,80 25,60 324,0 
3/312 Koupelna+WC  24 9,90 28,50 1017,0 
3/313 Sklepní kóje 15 4,20 12,20 103,0 
3/314 Sklepní kóje 15 4,20 12,20 103,0 
3/315 Koupelna+WC  24 9,90 28,50 1017,0 
3/316 Předsíň - J 20 8,80 25,60 324,0 
3/317 Obývací pokoj+KK 20 41,30 119,40 3036,0 

 

 

3.5 Přehled vzduchotechnických zařízení  

 Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

 

3.6 Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody  

Roční potřeba tepla na ohřev TV činí 37,57 MWh/rok, resp. 135,25GJ/rok. 

 Výpočet potřeby tepla na ohřev teplé vody viz Příloha č. 9 

 

  



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

41 
 

3.7 Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 Pro pokrytí tepelných ztrát potřebujeme zdroj o výkonu 42,71 kW. Potřebný výkon 

pro průtočný ohřev, který činí 167,3 kW, jsme stanovili dle normy ČSN 06 0320. Metodikou 

poskytovatele tepla a. s.  Dalkia byl však stanoven potřebný výkon téměř o polovinu nižší. Je 

třeba přihlédnout k jejich dlouhodobým zkušenostem při navrhování výměníkových stanic a 

z tohoto důvodu v tomto projektu vezmeme v potaz jimi stanovenou hodnotu výkonu pro 

průtočný ohřev, která je 100 kW.  

 Stanovení potřebného výkonu pro průtočný ohřev TV viz Příloha č. 10 

 Dimenzování horkovodní předávací stanice dle metodiky Dalkia a.s. viz Příloha č. 11 

 

3.8 Stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění a přípravu teplé 

vody 

 Roční potřeba tepla na vytápění bytového domu byla stanovena výpočtem a činí 45,34 

MWh/rok, resp. 163,22 GJ/rok. Roční potřeba tepla na ohřev TV činí 37,57 MWh/rok, resp. 

135,25 GJ/rok. Celková roční bilance tepla tedy činí 82,91 MWh/rok, resp. 298,47 GJ/rok. 

Návrh vzduchotechniky není součástí tohoto projektu.  

 Výpočet roční potřeby tepla na vytápění viz Příloha č. 12 

 Výpočet roční potřeby tepla na ohřev teplé vody viz Příloha č. 9 

 Energetické štítek budovy viz Příloha č. 7 

 

3.9 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 

 Pro pokrytí tepelných ztrát potřebujeme zdroj o výkonu 42,71 kW. Potřebný výkon 

pro průtočný ohřev, který činí 167,3 kW, jsme stanovili dle normy ČSN 06 0320. Metodikou 

poskytovatele tepla a. s.  Dalkia byl však stanoven potřebný výkon téměř o polovinu nižší. Je 

třeba přihlédnout k jejich dlouhodobým zkušenostem při navrhování výměníkových stanic a 



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

42 
 

z tohoto důvodu v tomto projektu vezmeme v potaz jimi stanovenou hodnotu výkonu pro 

průtočný ohřev, která je 100 kW.  

 

QTOP  tepelná ztráta bytového domu       42,71 kW 
QTUV   ohřev TV     100,00 kW 
 
  Celkem          143 kW 
 
Stanovení přípojného tepelného výkonu dle ČSN 06 0310 

QPRIP = 0,7 QTOP + QTUV 

Přípojná hodnota předávací stanice je tedy 129,9 kW 

Dimenzování horkovodní předávací stanice dle metodiky Dalkia a.s. viz Příloha č. 11 

 

3.10 Popis přípojky primárního média 

Zimní období    výkon (zima)   143kW 

   zimní provoz    140/52,2 °C 

   výpočtový průtok   1,40 m3/hod 

 

Letní období    výkon (zima)   100kW 

   zimní provoz    75/40 °C 

   výpočtový průtok   2,46 m3/hod 

 

 Primárním médiem je horká voda, která dosahuje teplot 140°C v otopném období. 

V letních měsících dosahuje primární médium teploty 75°C, která je dostatečná na ohřev teplé 

vody.  
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 Přípojka primárního média je provedena z předizolovaného potrubí WEHOTHERM®  

Standart firmy FinTherm o dimenzi 2x DN 50 (přívod + zpátečka) Prostup základy a přes 

podlahu 1.NP je opatřen chráničkou a pryžovou těsnící průchodkou Link Seal. 

 Potrubní a spojovací prvky systému WEHOTHERM®  jsou opatřeny vodiči pro detekci 

netěsnosti. Detekční systém u předizolovaných potrubních systémů umožňuje elektronické 

monitorování průniku vlhkosti z netěsností medionosné trubky nebo pláště. V tomto sytému 

jsou použity dva měděné vodiče (1,5 mm2), jdoucí izolací po obou stranách potrubí.  

 Detekční vodič je veden ve spojích a odbočkách tak, že stále tvoří smyčku, nikde se 

nekříží. Všechny trubky i spojovací prvky systému jsou vybaveny dvěma detekčními vodiči, 

které se v místě spojů propojují do souvislých úseků vhodné délky tak, aby byla zajištěna 

kontrola celého systému. Vyhodnocovací zařízení bude umístěno v technické místnosti 

bytového domu. [6] 

 

3.11 Popis výměníkové/předávací stanice tepla 

 Zdrojem tepla bytového domu bude tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice 

Cetetherm Maxi S – com., která bude umístěna v 1.NP v technické místnosti. Tato stanice je 

vybavena dvěma, sériově zapojenými deskovými výměníky a umožňuje nejprve 

transformovat primární médium na topnou vodu o nižších teplotních a tlakových parametrech 

a z této topné vody pak připravovat vodu pro okruh ÚT a TV. 

 Schéma horkovodní předávací stanice viz Výkresová část – Schéma HV-PS 

 Na teplosměnných plochách protiproudých deskových výměníků odevzdává primární 

médium (tj. horká voda) své teplo sekundárnímu médiu (tj. topné vodě). Stanice je vybavena 

výměníky Alfa Laval CB. Jedná se o mědí pájené výměníky s deskami z nerezové oceli. 

Ekvitermní regulace výstupních parametrů ohřívaného média je řešena řídící armaturou 

osazenou na přívodu horké vody do stanice. Na zpátečce je osazen regulátor diferenčního 

tlaku. Teplota zpátečky a přívodu je měřena na nich umístěnými teploměry. Stejně tak je tomu 

i s měřením tlaku.  
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 Dopouštění a odpouštění je prováděno pomocí magnetických ventilů. Proti přehřátí 

média je na přívodu horké vody osazena armatura s havarijní funkcí, pojištění proti přetlaku 

je ošetřeno pojistným ventilem.  

 V horkovodní předávací stanici bude primární médium (tj. horká voda) předávat své 

teplo skrze deskový výměník sekundárnímu médiu (tj. topné vodě). V zimním období se tedy 

z primárního média o teplotě 140°C získáme topnou vodu o teplotě 75°C. Z této topné vody 

se bude připravovat voda pro okruh ústředního vytápění pomocí směšovací armatury. Topná 

voda bude také ohřívat teplou vodu prostřednictvím dalšího (v pořadí druhého) deskového 

výměníku. vody se bude dělit do okruhu vytápění a do okruhu ohřevu teplé vody. Protože je 

ohřev teplé vody řešen průtokově, bude z hlediska pokrytí náhlých špičkových odběrů za 

tímto výměníkem umístěn zásobník TV. [2,9] 

 Velikost zásobníku pro pokrytí špičkových odběrů viz Příloha č. 11 

 Schéma horkovodní předávací viz Výkresová část – Schéma HV-PS 

 

3.12 Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení 

 Horkovodní předávací stanice bude umístěna v technické místnosti v 1NP bytového 

domu. Jedná se o místnost s vlastním vstupem z venkovního prostředí, která nebude přístupná 

veřejnosti. Jedná se o kompaktní výrobek o rozměrech 1900x1800x750mm.  

 

3.13 Výpočet větrání kotelny 

 Vzhledem k charakteru zdroje tepla není nutné řešit potřebu větrání technické 

místnosti. V technické místnosti nebude docházet ke spotřebě vzduchu spalováním, avšak 

může docházet k přehřívání místnosti v důsledku umístění zásobníku a z tohoto důvodu je 

potřeba zajištění výměny vzduchu. Větrání technické místnosti bude řešeno přirozeně, oknem 

a větrací mřížkou ve spodní části dveří.  

Podrobnější návrh větrání technické místnosti není součástí této PD. 
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3.14 Výpočet průřezu kouřovodu a komínu 

 V objektu se nenachází kouřovod ani komín. 

 

3.15 Řešení požární bezpečnosti kotelny 

 Požárně bezpečnostní řešení není předmětem této projektové dokumentace. 

 

3.16 Popis uvažovaného otopného systému 

 Pro vytápění řešeného bytového domu byla zvolena teplovodní dvoutrubková otopná 

soustava se spodním rozvodem o teplotním spádu 65/55°C. Oběh otopné vody bude nucený. 

 

3.17 Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy 

 Otopný systém se bude skládat z hlavního horizontálního rozvodu, vedeného pod 

stropem nebytových místností, a ze čtyř stoupacích rozvodů napojených na tento hlavní 

rozvod.  

 

3.18 Tlaková ztráta, parametry oběhových čerpadel 

 Tlaková ztráta otopné soustavy od zdroje k nejvzdálenějšímu otopnému tělesu byla 

výpočtem stanovena na 19,1kPa. Regulace otopné soustavy je kvalitativní a to 

prostřednictvím trojcestného směšovací armatury. Jedná se o otopnou soustavu s nuceným 

oběhem otopné vody. Oběhové čerpadlo, které zajišťuje dopravu topného média k otopným 

tělesům, bylo navrženo na hmotnostní průtok 3,66 m3/h a dopravní výšku 1,95 m. Pro 

otopnou soustavu bytového domu bylo navrženo čerpadlo GRUNDFOS UPS, UP série 100. 

 Výpočet tlakových ztrát potrubí je uveden viz Příloha č. 13 

 Výpočet a návrh oběhového čerpadla je pak uveden viz Příloha č. 16 

 Výpočet přednastavení termoregulačních ventilů viz Příloha č. 17 
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3.19 Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění 

 Hlavní rozvod vytápění je horizontální, je veden v podhledu na konzolách skrze 

nebytové místnosti domu. Od tohoto rozvodu jsou vedeny odbočky k jednotlivým stoupacím 

rozvodům. V objektu jsou celkem čtyři stoupací potrubí, od kterých jsou vedeny další 

horizontální rozvody k otopným tělesům. V nebytových prostorách je stoupací potrubí vedeno 

v drážkách ve zdivu.  

 

3.20 Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

 Regulace otopné soustavy bude probíhat pomocí termostatických radiátorových 

ventilů, které jsou již součástí otopných těles Ventil Kompakt. Vyvážení a návrh regulace 

soustavy není součástí této práce. 

 Do zabudovaného vnitřního rozvodu je při kompletaci otopného tělesa osazen ventil, 

který je charakterizován následujícími údaji: 

- umožňuje přednastavení hmotnostního průtoku teplonosné látky v šesti stupních 

- z výroby je ventil přednastaven na stupeň 6 

- přednastavení na jiný stupeň se provádí speciálním klíčem se stupnicí 

- přednastavení na jiný stupeň provede montážní firma dle údajů v projektu po 

proplachu otopné soustavy před topnou zkouškou 

- ventil je z výroby utažen předepsaným momentem 

- vnější připojovací závit M 30 x 1,5  

[12] 

 Vzorové přednastavení termoregulačního ventilu otopného tělesa viz příloha č. 17 

 

3.21 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací 

vody 

 Pro dopouštění a odpouštění vody do topného systému slouží automatická souprava, 

která je součástí horkovodní předávací stanice. Tato souprava zajišťuje udržování tlaku na 



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

47 
 

požadované úrovni. Dopouštění a odpouštění je prováděno pomocí magnetických ventilů. Pro 

zajištění jejich spolehlivé funkčnosti jsou před každým z nich umístěny jemné filtry. [9] 

 Úprava vody pro doplnění otopné soustavy není nutná. 

 

3.22 Výpočet pojistného ventilu 

 Pro otopnou soustavu bytového domu byl navržen pojistný ventil HONEYWELL 

SM120 - 1/2“o otevíracím přetlaku 3 bary. Skutečný průřez sedla pojistného ventilu je 

S=201mm2
. 

 Výpočet a návrh pojistného ventilu pro otopnou soustavu viz Příloha č. 18 

 

3.23 Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 

 Společné (nebytové) i bytové prostory bytového domu budou vytápěny deskovými 

radiátory RADIK VKM. V zádveří je navržen topný odporový kabel DTIP 18, z důvodů 

udržení suchého povrchu podlahy. V koupelnách jednotlivých bytových jednotek jsou 

navržena žebříková otopná tělesa KORALUX Linear. V celém topném systému je navržen 

stejný teplotní spád soustavy a to 65/55˚C. [12] 

 

3.24 Popis otopných ploch 

 Pro vytápění bytového domu jsou navrženy deskové a žebříkové radiátory firmy 

KORADO. V zádveří je navržen topný odporový kabel DTIP 18, z důvodů udržení suchého 

povrchu podlahy. V projektu jsou použity deskové radiátory RADIK VKM – Ventil Kompakt 

se spodním připojením středovým napojením na otopnou soustavu. Všechna otopná tělesa 

RADIK VKM jsou vybavena odvzdušňovací zátkou. Do zabudovaného vnitřního rozvodu je 

již při kompletaci otopného tělesa osazen termoregulační ventil. V koupelnách bytových 

jednotek jsou použita žebříková otopná tělesa KORALUX, ke kterým budou dodány 

termostatické ventily HEIMEIER DUOLUX. Všechna otopná tělesa budou připojena přímým 



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

48 
 

radiátorovým šroubením Danfoss RLV-KS. Konce měděných trubek je nutné opatřit svěrným 

šroubením pro radiátorové šroubení 15x1. [12] 

 Výkony, rozměry a typy jednotlivých otopných těles byly navrženy v závislosti na 

tepelných ztrátách jednotlivých místností. Toto navržení bylo provedeno pomocí softwaru 

ZTRÁTY 2008.  

 Výstup návrhu otopných těles z programu ZTRÁTY 2008 viz Příloha č. 19 

 

3.25 Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu 

 V objektu není navržena vzduchotechnika či rekuperátor. 

 

3.26 Parametry oběhových čerpadel 

 Oběhové čerpadlo, které zajišťuje dopravu topného média k otopným tělesům, bylo 

navrženo na hmotnostní průtok 3,66 m3/h a dopravní výšku 1,95 m. Pro otopnou soustavu 

bytového domu bylo navrženo čerpadlo GRUNDFOS UPS, UP série 100. 

 Výpočet a návrh oběhového čerpadla je pak uveden viz Příloha č. 16 

 

3.27 Měření spotřeby tepla 

 Na primární horkovodní větvi bude osazen fakturační měřič tepla. V technické 

místnosti bude osazen měřič tepla pro celý objekt.  

 

3.28 Popis způsobu přípravy teplé vody 

 Teplá voda je připravována průtočným ohřevem na deskovém výměníku Alfa Laval 

CB. Tepelný výkon pro průtočný ohřev teplé vody činí 100kW. Průtočný ohřev vylučuje 

výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a vznik agresivních kalů. Zásobník teplé 

vody o objemu 254 l bude součástí horkovodní předávací stanice. Velikost zásobníku, pro 
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pokrytí špičkového odběru teplé vody, byla stanovena metodikou dodavatele tepla tj. Dalkia 

a.s. [2] 

 

3.29  Způsob regulace přípravy teplé vody 

 Teplá voda je připravována průtočným ohřevem na deskovém výměníku Alfa Laval 

CB. Regulace přípravy teplé vody je prováděna trojcestným ventilem, který je umístěn na 

přívodu topné vody k deskovému výměníku. Regulace topného systému je ekvitermní. 

 

3.30 Typy navržených zařízení 

 Expanzní nádoba   ČKD DUKLA 35l        viz Příloha č. 20 

 Oběhové čerpadlo pro ÚT  Grundfoss UPS        viz Příloha č. 16 

 Pojistný ventil    HONEYWELL SM120 - 1/2“      viz Příloha č. 18 

 Horkovodní předávací stanice  Cetetherm Maxi S        viz Příloha č. 11 

 

3.31 Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 

 Veškeré trubní rozvody otopné soustavy jsou provedeny v mědi. Dimenzování 

měděných rozvodů bylo provedeno dle Příručky k projektování systémů z měděných trubek 

v technických zařízeních budov dostupné na internetových stránkách Měď-portal.cz. 

 Hlavní horizontální rozvod je veden od zdroje tepla pod stropem v sádrokartonovém 

podhledu. Uložení tohoto rozvodu je na ocelových úchytkách s izolační vložkou. Tento 

rozvod prochází pouze nebytovými prostorami. Na hlavním horizontálním rozvodu bude 

proveden kompenzátor typu U, jehož rozměry jsou stanoveny dle Příručky k projektování 

systémů z měděných trubek v technických zařízeních budov. Potrubí je izolováno izolací 

ROCKWOOL PIPO ALS. Tloušťky izolací odpovídají požadavkům vyhlášky č. 193/2007 Sb.  



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

50 
 

 Trubní rozvody od stoupacího potrubí k jednotlivým otopným tělesům jsou vedeny 

v betonové mazanině podlahy. Tyto rozvody budou opatřeny návlekovou izolací DeWitky 

ISOFOAM. Tloušťky izolací pro jednotlivé dimenze jsou uvedeny ve výkresové části 

Vytápění – půdorys 1.NP. 

 

3.31.1 Vypouštění systému 

 V nejnižším místě stoupacích potrubí je provedena odbočka opatřena na konci 

kulovým kohoutem s vypouštěním. Odbočka ze stoupacího potrubí je navržena z důvodu 

možnosti vypouštění vody ze systému mimo bytové prostory.  Pro vypouštění stupačky č. 02 

a č. 03 je odbočka opatřena pružnou hadicí, na jejímž konci je kulový kohout s vypouštěním.  

Pod každým z těchto vypouštěcích kohoutů je navržena podlahová vpusť, zajištující odtok 

vypouštěné vody z topného systému.  

 

3.31.2 Odvzdušnění systému 

 Všechna otopná tělesa jsou vybavena odvzdušňovací zátkou. Otopná tělesa v 

provedení VENTIL KOMPAKT jsou vybavena dvěma zaslepovacími zátkami. [12] 

 

3.32 Výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy 

 Výpis použitých materiálů potrubí, tepelných izolací viz Výkresová část – Půdorysy 

jednotlivých podlaží.  

 

3.33 Závěr 

 Norma ČSN 06 0310 o projektování a montáži ústředního vytápění dle článku 132 

předepisuje propláchnutí zařízení před vyzkoušením a uvedením do provozu. Před uvedením 

otopné soustavy do provozu bude provedena zkouška těsnosti a provozní zkouška. Tyto 

zkoušky smí provádět pouze osoby s patřičným oprávněním. O provedených zkouškách se 

vystaví patřičný protokol. 
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3.33.1 Provoz topné soustavy 

 Při provozu topné soustavy je potřeba dodržování těchto zásad: 

- kontrola těsnosti topného systému, závady neřešit doplňováním ztrátové vody 

- kontrola stavu zanesení filtrů a jejich následné čištění dle potřeby 

- vypouštění systému jen v případě nutných oprav a ponechávat jej nenaplněný 

co nejkratší dobu 

- při nebezpečí zamrznutí systému použít nemrznoucí směs 

- pravidelně kontrolovat a udržovat jednotlivé prvky 

- při zahájení každé topné sezóny kontrola kvality oběhové vody 

 

 Projekt vytápění je vypracován v souladu se zásadami oboru a na základě technických 

doporučení výrobců použitých komponent. Při realizaci je nutné dodržovat příslušné normy a 

bezpečnostní předpisy. 
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4. Zařízení pro vytápění stavby – Varianta č. 2 

4.1 Úvod, zdroj tepla 

 Druhou variantou vytápění je elektrické podlahové topení. Vytápění výše bytového 

domu je navrženo elektrickým přímotopným systémem pomocí el. topných kabelů Devi, 

uložených v betonovém jádru podlahy. Jedná se o lokální otopný systém, kdy k přeměně 

elektrické energie dochází přímo ve vytápěné místnosti. Elektrické vytápění bude 

provozováno v přímotopném režimu, což znamená, že jsou topné prvky umístěny těsně pod 

povrchem podlahy. Nedochází zde k akumulaci tepla v betonové vrstvě. Pro elektrické 

podlahové vytápění jsou navrženy odporové topné kabely Devi. V koupelnách jednotlivých 

bytových jednotek jsou umístěna elektrická žebříková tělesa KLE – Koralux Linear. Pro 

vytápění nebytových místností jsou navrženy elektrické konvektory KNB NOBO BALI. [3]  

 Přímotopná sazba při provozování systému - zpravidla D 45 (20 hodin nízký tarif + 4 

hodiny vysoký tarif, během něhož je činnost systému blokována). 

  

4.2 Klimatické podmínky místa stavby 

 Bytový dům je situován na parcele č. 715/5 o celkové výměře 7 623 m2 v katastrálním 

území Zábřeh nad Odrou (okres Ostrava-město). Objekt se nachází v nadmořské výšce 260,40 

m. n. m. Venkovní výpočtová teplota byla zvolena -15°C dle příslušné geografické polohy. 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu je 7,8°C. V dané lokalitě se uvažuje s 229 -ti 

otopnými dny. Jedná se o osaměle stojící chráněnou budovu, jejíž charakteristické číslo 

budovy B = 4 Pa0.67. V objektu se předpokládá plně automatické, nepřerušované vytápění. 

 

4.3 Přehled tepelně technických vlastností konstrukcí 

 Jednotlivé konstrukce stavebního objektu byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky 

dané normou ČSN 73 0540-2. Jedním z těchto požadavků je součinitel prostupu tepla U 

[W/m2K], který byl pro účely této práce stanoven výpočtovým softwarem Teplo 2008. 
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 Výstupy z programu TEPLO 2008 pro jednotlivé konstrukce viz Příloha č. 5 

 Přehled součinitelů prostupu tepla konstrukcí viz Tabulka č. 2 

 

4.4 Tepelná ztráta a tepelně technické vlastnosti objektu 

 Ke stanovení tepelných ztrát objektu bytového domu byl použit software ZTRÁTY 

2008 dle požadavků normy ČSN EN 12 831. Návrhové vnitřní výpočtové teploty místností 

byly stanoveny v souladu s normou ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540–2. Celková tepelná ztráta 

objektu byla programem ZTRÁTY 2008 stanovena na 42,71 kW. Tato ztráta bude pokryta 

navrženým příkonem elektrického akumulačního podlahového vytápění (příkon topných 

kabelů Pi =48 kW) 

 Přehled součinitelů prostupu tepla konstrukcí viz Tabulka č. 2 

Tepelné ztráty jednotlivých místností bytového domu viz Tabulky č. 3, č. 4 a č. 5 

Podrobné výsledky výpočtu tepelných ztrát viz Příloha č. 6 

 

4.5 Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 Pro každou místnost v bytovém domě byly stanovený tepelné ztráty, na jejichž pokrytí 

je nadimenzovaný topný kabel, případně v kombinaci s žebříkovým otopným tělesem. 

V nebytových prostorách jsou, pro pokrytí tepelných ztrát, umístěny elektrické konvektory. 

Topné kabely jsou navrhovány v místnostech téměř po celé ploše jednotlivých místností. 

Kabely se nesmí ukládat pod nevětrané plochy, jako jsou vany, kuchyňské linky, soklový 

nábytek stojící celoplošně na podlaze. Z tohoto důvodu je v projektu vymezen prostor o šířce 

800mm po obvodu místnosti, sloužící pro umístění soklového nábytku. Pro umístění nábytku 

uprostřed místnosti je nutné použít nábytek na nožkách, aby nemohlo dojít k přehřátí. Otopný 

systém se skládá z topných hadů tvořených odporovým topným kabelem. Z hlediska poklesu 

teplot ve směru od venkovní stěny k vnitřní stěny, je v místnostech pod okny vytvořena 

okrajová zóna s vyšším plošným výkonem. [1,3]     
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 Dimenzování topných kabelů do podlahy bylo provedeno dle pokynů výrobce topných 

kabelů DEVI Danfoss, tabulka výkonů topných kabelů viz Příloha č. 21 

 

4.6 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 

 Pro pokrytí tepelných ztrát potřebujeme zdroj o výkonu 42,71 kW. Instalovaný příkon 

všech elektrických otopných těles (topných kabelů, konvektorů a el. žebříkových těles) 

v objektu je 48,00 kW.  

 

4.7 Popis přípojky primárního média 

 Napojení bytového domu bude provedeno z nové HDS – hlavní domovní kabelová 

skříň 22kV/400kVA  umístěné na fasádě objektu. Přípojka VN bude realizována kabelem 

22kV ze stávajícího volného vedení. Přípojka VN a rozvody NN nejsou součástí řešení této 

projektové dokumentace. Rozvodová soustava: 3+N+PE, stř., 50Hz, 400V/TN-S. 

Předpokládaná energetická bilance   

 

1.2. Propočtený příkon 

P soud= 158 x 0,5 

P soud = 79 kW 

Energetická bilance 

 

1.3 Instalovaný příkon 

P i = 10 (bytů kategorie elektrizace B) x 11 = 110 kW 

instalovaný příkon el.topných kabelů v podlaze Pi = 42,25 kW 

Pi společné prostory= 5,75 kW 

Pi = 158 kW 

 

1.4 Soudobost 

Součinitel beta 0,5  

 Celkové předpokládané nároky nového objektu na elektrickou energii činí 79 kW. 
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4.8 Popis uvažovaného otopného systému 

4.8.1 Základní údaje 

- rozvodová soustava : 3+N+PE, stř., 50Hz, 400V/TN-S 

- ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 : 

samočinným odpojením od zdroje rozšířená o proudové chrániče 

- ochrana před přetížením vodičů instalace: jističi 

 

Tab. 6 Doporučené měrné příkony elektrického podlahového topení s přímým 

režimem, zdroj: [3] 

Účel místnosti 
Doporučený měrný příkon topného zdroje 
[W/m2] 

Obecně 80-140 
Ložnice 80-100 
Kuchyň 80-90 
Obývací pokoj 110-120 
Koupelna 100-150 

 

 

Tab. 7 Technické údaje topných kabelů, zdroj: [3] 

Kabel  Deviflex DTIP-18 

Typ dvoužilový vodič s opletení, 2x izolovaný 

Napětí 230V střídavé 

Výkon 18W/m 

Průměr 7,4mm 

Studený konec 2,5m, 3 x 1,5mm2 

Izolace vodiče PEX (Polyetylen) 

Plášť kabelu PVC 90˚C 

Max. teplota 60˚C 
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4.8.2 Provedení 

 Na tepelnou izolaci bude položena izolace proti vlhkosti a následně provedena 

betonová mazanina B20 v tloušťce 20 mm, na tuto vrstvu budou položeny elektrické topné 

kabely, kotvené na instalační pás DEVI. Následně na ně bude položena betonová mazanina 

B20 v tloušťce 30mm a provede se finální povrchová úprava podlahy. Pokládka druhé vrstvy 

betonové mazaniny se provede po dvou až třech dnech od provedení první vrstvy, aby beton 

při nástupu montérů byl dostatečně pevný a dalo se po něm chodit. Zároveň by beton neměl 

být starší než 5 dní, protože fixační pásy pak lze připevňovat hřebíky a nejsou nutné 

nastřelovací hřeby. [3,4,5] 

 Aby mohlo dojít k dobrému spojení obou betonových vrstev, načasujeme betonáž 

první vrstvy tak, aby po jejím dokončení nebyly až do pokládky topných kabelů a betonáže 

druhé vrstvy prováděny v místnosti žádné práce, které by první vrstvu znečistily či poškodily. 

Pokud k tomu přesto dojde, případně pokud mezi pokládkou obou vrstev dojde k prodlevě 

(déle než 2-3 dny) je třeba první vrstvu důkladně zbavit nečistot a prachu a poté napenetrovat 

(zředěný Sokrat).  

 Po uložení topných hadů před pokládkou druhé betonové vrstvy je nutné změřit 

odporové hodnoty topných kabelů. Ohmmetrem se změří hodnota pracovního odporu a 

porovná se s hodnotou uvedenou v návodu pro topný kabel stejné délky. Přípustná je přitom 

odchylka až o 10%. Vhodným měřicím přístrojem se změří izolační odpor topného kabelu 

(měřicí napětí 500V). Hodnota tohoto izolačního odporu nemá klesnout pod 300 MΩ. 

 Po obvodu každé vytápěné místnosti musí být provedena dilatace od svislých stěn 

(polystyrén tl. 10 mm) tak, aby nedocházelo k tepelným mostům směrem do svislých stěn a 

aby topená podlaha mohla dilatovat.  

 Na výkresech 3.01, 3.02 a 3.03 je zakresleno rozložení elektrických topných kabelů 

typu DTIP-18 včetně popisu délek, výkonů, délek, dále pak návrh umístění podlahových a 

prostorových termostatů pro elektrické přímotopné podlahové vytápění a místo osazení 

centrálních řídících jednotek. 

 Elektrické topné kabely v podlaze budou použity základní dvoužilové (v místnostech s 

vlhkým prostředím budou použity s ochranným opletením) s typickými délkami dle tabulek 
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výrobce. Za žádných okolností není přípustné topný kabel zkracovat a jednotlivé smyčky se 

nesmějí křížit či dotýkat. [3,4,5] 

 Výpis skladeb viz Příloha č. 2 

 Rozkreslení topných hadů viz Výkresová část – Elektrické vytápění půdorysy podlaží

   

4.8.3 Silové rozvody 

 Rozkreslení silových rozvodů souvisejících s elektrickým přímotopným podlahovým 

topením nejsou předmětem této projektové dokumentace. Do míst, kde budou umístěny 

termostaty, se osadí instalační krabice KU-68. Do nich jsou od bytové rozvodnice přivedeny 

napájecí vodiče, které se dimenzují dle navrženého výkonu příslušných topných okruhů. Tyto 

vodiče budou ukončeny v uvedených instalačních krabicích, osazených 100mm nad 

nášlapnou vrstvou podlahy. Z instalačních krabic je nutné založit k podlaze dvě ohebné 

trubky o Ø 16 mm, z nichž jedna musí zasahovat cca 0,5 m do vyhřívané plochy. V této 

trubce bude instalováno podlahové čidlo. Ve druhé, která může končit u zdi, bude protažen 

přívodní (studený) konec topného kabelu. Ohyb trubek u podlahy musí být plynulý, aby bylo 

možné prostrčit podlahové čidlo. Ústí instalačních trubek a instalační krabice pro podlahové 

vytápění je třeba chránit proti znečištění při omítání a betonáži. [3] 

 Upřesnění silových rozvodů je součástí projektu elektroinstalací, který není součástí 

této projektové dokumentace.  

 

4.8.4 Regulace  

 Regulace elektrického přímotopného podlahového vytápění je navržena pomocí 

bezdrátového systému Devilink. Tento systém regulace je velmi přesný a umožňuje 

individuální nastavení teplot a provozních režimů pro každou místnost zvlášť. Systém se 

skládá z centrálně umístěné řídící jednotky, snímačů teploty a výkonových spínacích 

jednotek. Rozmístění pokojových termostatů Devilink RS, podlahových spínacích jednotek 

FT a centrálních řídících jednotek CC pro jednotlivé byty a nebytové prostory je dle výkresu 

č. 3.01, 3.02 a 3.03. Elektrická žebříková tělesa v koupelnách a konvektory v nebytových 

prostorách jsou připojeny přes spínací relé Devilink™ HR [3] 
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 Pokojový termostat Devilink™ RS  

 Pokojový termostat s vestavěným čidlem teploty vzduchu, kterým lze také nastavovat 

teplotu v místnosti. Naměřená teplota je zasílána do centrální jednotky Devilink™ CC, která 

ji vyhodnocuje a ovládá spínací jednotku Devilink™ FT. Tento přístroj je napájený bateriemi, 

která poskytuje zákazníkům dostatečnou svobodu při volbě místa instalace. 

 Jedná se o zařízení napájeno 2xAA, 1.5V a bezdrátově komunikující s podlahovým 

termostatem FT a centrální řídící jednotkou Devilink CC. [3] 

 Devilink™ centrální řídící jednotka CC 

 Centrální zařízení Devilink™ CC vám umožní kompletní ovládání vnitřního vytápění 

a to v každé místnosti v bytě. Jedná se o tzv. centrální mozek. Centrální jednotky jsou 

umístěny v předsíni každé bytové jednotky a jedna centrální jednotka je umístěna v technické 

místnosti. Tato centrální jednotka bude ovládat spínací relé, na které jsou připojeny elektrické 

konvektory v nebytových místnostech. [3] 

 Devilink™ spínací relé HR 

 Skrytý modul Devilink™ HR (spínací relé) spíná elektrické spotřebiče. [3] 

 Devilink™ podlahový termostat FT 

 Devilink™ FT (podlahová jednotka) je reléový přístroj, který zapíná a vypíná topné 

těleso. Devilink™ FT je napojen na topné kabely umístěné pod podlahou. S oběma 

jednotkami, tj. s Devilink™ CC a Devilink™ RS komunikuje bezdrátově. [3] 

                             

  a)   b)   c)   d) 

Obr.1 Komponenty systému Devilink™ - a) centrální jednotka CC, b) pokojový termostat RS, 

c) podlahový termostat FT, d) spínací relé HR, Zdroj:[3] 
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4.9 Zamezení nepříznivých vlivů stavby na topné jednotky  

 Topné jednotky nesmí křižovat dilatační spáry. Topné jednotky pro instalaci na 

podlaze z betonu nebo podobného materiálu musí být IP X7. [5] 

  

4.10 Uvedení do provozu 

Před uvedením zařízení do trvalého užívání je třeba provést výchozí revizi dle platných ČSN. 

Instalace podlahových topných systémů se řídí ČSN 33 2000-7-753. [5] 

 

4.11 Závěr 

 Toto řešení poskytuje vysoce komfortní způsob vytápění a proti teplovodnímu 

podlahovému vytápění s centrální plynovou kotelnou i při výrazně nižších pořizovacích 

nákladech. Další nezanedbatelnou výhodou elektrického vytápění u bytových objektů je 

snadné měření spotřeby energií v jednotlivých bytech a tím i objektivní vyúčtování za 

energie. Každý uživatel má možnost tuto spotřebu kontrolovat a také ovlivnit. Mírné sálání 

tepla po celé ploše zamezuje víření prachu, zajišťuje při nižší teplotě stejnou tepelnou pohodu 

jako u klasických topných systémů.  

 Zapojení a uvedení elektrického podlahového topení do provozu smí provádět pouze 

osoba s osvědčením podle vyhlášky č. 50/78 Sb. Přívodní elektroinstalace musí odpovídat 

platným normám a předpisům ČSN a jako taková podléhá celkové revizi elektroinstalací. 
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5. Porovnání dvou variant vytápění 

5.1 Úvod 

 V následující kapitole bude provedeno porovnání dvou zpracovaných variant vytápění 

bytového domu. Teplovodní vytápění s předávací výměníkovou stanicí připojenou na 

horkovod je variantou zcela klasickou a v mnoha bytových objektech zcela běžnou. Opakem 

je tomu však v případě druhé varianty. Tou je elektrické přímotopné podlahové topení 

topnými kabely s bezdrátovým ovládáním a regulací Devilink.  

 

5.2 Tepelně technické porovnání 

5.2.1 Porovnání z hlediska šíření tepla v místnosti 

 

          

Obr. 2 Šíření tepla v místnosti   Obr. 3 Šíření tepla v místnosti 

s podlahovým topením, zdroj:[3]  s otopným tělesem, zdroj:[3] 

 

 Na člověka ve vytápěné místnosti působí více tepelných vlivů, které dohromady tvoří 

tepelnou pohodu, kterou vnímáme. Rozdíl mezi oběma variantami je ve způsobu šíření tepla. 

Pozitivní vlastností podlahového topení obecně je velmi dobrá tepelná pohoda, daná velkou 

topnou plochou s nízkou povrchovou teplotou a rovnoměrným rozložením tepla v celém 

vytápěném objemu. To umožňuje vytápět místnosti na teplotu o něco nižší (2-3˚C) než u 

topení otopnými tělesy, a to znamená úsporu energie. U podlahového topení dochází jen k 

minimálnímu víření vzduchu, a proto je vhodnější pro osoby s dýchacími obtížemi. [1] 
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5.2.2 Porovnání z hlediska využití energie 

 V souvislosti s již zmíněným šířením tepla, je umožněno u podlahového topení snížení 

průměrné pokojové teploty o 2 °C oproti otopným tělesům, aniž by byla ovlivněna míra 

vnímání pohodlí. To znamená, že energetické ztráty tak mohou být sníženy o 10 – 20 %, což 

je výhodné z pohledu ekonomického a zároveň i ekologického. [1,8] 

 V tomto projektu bytového domu je však důležité zmínit skutečnost, že u první 

varianty, což je varianta otopných těles, je využíváno tepla zdroje navíc i k ohřevu teplé vody, 

což u varianty podlahového elektrického topení je potřeba dodatečně navrhnout.    

 

5.2.3 Porovnání z hlediska regulace a reakce topného systému na ni 

 Hospodárné vytápění se neobejde bez kvalitní regulace v jednotlivých částech 

soustavy. Každý stupeň Celsia, o který snížíme zbytečně vysokou teplotu vzduchu v interiéru, 

totiž může znamenat až 5 procentní úsporu paliva. Vlivem kolísání teploty při špatné regulaci 

se tak náklady mohou "nenápadně" zvýšit o 20 až 30 %. [8] 

 Způsob regulace musí odpovídat typu otopné soustavy a požadavkům uživatele 

na komfort obsluhy.  

 V případě varianty otopných těles je regulace ekvitermní, tj. v závislosti na venkovní 

teplotě. Zde je používán elektricky ovládaný směšovací ventil, který snižuje teplotu topné 

vody proudící od výměníku tím, že k ní přimíchává ochlazenou vodu, která se z topných těles 

vrací zpět k výměníku. Topná voda tak má v každém okamžiku teplotu, zajišťující výkon 

topných těles potřebný na krytí tepelných ztrát. Při nižší venkovní teplotě je do oběhu hnána 

voda teplejší; pokud je venku tepleji, teplota topné vody klesá. Tím se plynule mění výkon 

otopné soustavy v závislosti na venkovní teplotě. Z tohoto důvodu se jedná o velice efektivní 

a úspornou regulace, kdy nedochází ke zbytečnému přetápění místností a spotřebě energie. 

Navíc jsou otopná tělesa v objektu opatřena termostatickými hlavicemi. 

 Regulaci pro elektrické podlahové topení zajišťuje systém elektronické regulace 

Devilink společnosti DEVI, který se skládá z podlahových termostatů spínající topné okruhy, 

z pokojových termostatů a centrální řídící jednotky. Podrobnější popis tohoto systému 

regulace viz odstavec 4.8.4. 
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 Protože jsou topné kabely instalovány těsně pod povrchem, topný systém reaguje 

velice rychle. K regulaci dochází spínáním a vypínáním topných kabelů v konstrukci podlahy. 

 Reakce teplovodního systému na regulaci je poněkud delší než u topných kabelů, 

důležitou roli zde hraje také setrvačnost. 

 

5.3 Ekologické porovnání 

 Ani jedna z posuzovaných variant vytápění bytového domu nemá přímý vliv na 

životní prostředí v dané lokalitě. Při těchto způsobech vytápění nedochází ke spotřebě 

vzduchu ani k následné produkci škodlivin do ovzduší. Pokud se ale zaměříme na výrobu 

primárních energií jednotlivých variant – elektřina, teplo – jsou produktem jednoho výrobního 

odvětví a jako takové mají stejně zásadní vliv na životní prostředí v dané oblasti.  

  

5.4 Ekonomické porovnání 

 Topení elektřinou se obecně považuje za poměrně nákladné, je ale prokázáno, že může 

být cenově srovnatelné s jinými způsoby vytápění. Je to dáno především tím, že finanční 

náročnost otopné soustavy je dána součtem několika položek a při hodnocení efektivnosti 

vytápění nelze vytrhnout jen některé. U obou variant vytápění je potřeba definovat pořizovací 

náklady topného sytému, náklady na jeho provoz a náklady na jiné energie a zařízení potřebné 

pro provoz bytového domu. 

 

5.4.1 Pořizovací náklady 

 První částí nákladů na vytápění objektu jsou pořizovací náklady, které je třeba 

rozpočítat do celé životnosti systému. Z tohoto hlediska vycházejí lépe topné kabely. Jejich 

pořizovací cena je přibližně stejná jako cena deskových radiátorů, ale odpadá zde nutnost 

vedení trubních rozvodů, pořízení zdroje tepla a navíc se v případě topných kabelů jedná o 

relativně jednoduchou montáž. 
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 Elektroinstalace se bude realizovat v případě obou variant vytápění, takže rozvod 

energie k topným kabelům se příliš výrazně finančně neprojeví na rozdíl od instalace trubních 

rozvodů pro teplovodní vytápění. Výraznou položkou však v rozpočtu elektrického 

podlahového topení bude pořízení systému řízení Devilink. 

 

5.4.2 Provozní náklady 

 Druhou částí nákladů na vytápění objektu, jsou náklady provozní, tedy cena za 1 kWh 

energie. Tyto ceny můžeme snadno porovnávat, protože i cena plynu a ostatních energií 

je dnes účtována v kWh. Tuto položku má elektřina nejvyšší, ale na rozdíl od jiných zdrojů 

tepla musíme vyzdvihnout její 100% účinnost. Navíc se v případě elektrických podlahových 

kabelů jedná o zcela bezúdržbový provoz. 

 Třetím faktem týkajícím se ekonomiky, jsou náklady na ostatní energie v objektu. Tato 

položka bývá velmi často opomíjena, a přitom právě ona staví elektrické systémy v konečném 

součtu do poměrně lepšího světla. Cena elektřiny v "přímotopné" sazbě (D45, D46) je totiž 

asi 1 Kč/kWh a za tuto cenu pracují všechny další spotřebiče v domácnostech (televize, 

lednička, varná konvice a další). Domácnosti s jiným druhem vytápění obvykle využívají 

"bytovou" sazbu D02 s cenou asi 3,4 Kč/kWh.  

 Naopak velkou výhodou varianty teplovodního vytápění je fakt, že předávací 

horkovodní stanice bude sloužit v objektu současně i pro ohřev teplé vody, což bude 

v opačném případě u varianty topných kabelů investice navíc a s touto skutečností je třeba 

počítat. 

 

5.5 Závěr 

Výhody a nevýhody varianty č. 1 

Výhody  - nižší provozní náklady 

  - ohřev teplé vody v rámci jednoho zdroje 

  - možnost poskytování řízení a správy výkonu dodavatelem tepla 

  - možnost dohody s dodavatelem tepla o vlastnictví předávací stanice 

     → snížení pořizovacích nákladů 
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Nevýhody  - vyšší pořizovací náklady 

  - nutnost trubních rozvodů 

  - delší reakce na regulaci 

 

Výhody a nevýhody varianty č. 2 

Výhody  - nižší pořizovací náklady 

  - jednoduchá a rychlá montáž 

  - bezúdržbový provoz 

  - jednotlivý nájemníci mohou přesně regulovat svoji spotřebu tepla a 

    tudíž ovlivnit náklady na topení. 

  - snížení nákladů na elektrickou energii ostatních elektrických  

    spotřebičů při vhodném tarifu  

  - esteticky ani fyzicky neruší ve vytápěném prostoru 

 

 

Nevýhody  - vyšší provozní náklady 

  - nutnost řešení ohřevu tepla jiným zdrojem  

  - nutnost koordinace se zařizovacím plánem místností, omezení  

    variability vnitřního vybavení  

  - nutnost definování nevytápěné plochy 

  - problematické opravy při uložení v betonové vrstvě 

 

 V předcházející kapitole byly vyzdvihnuty zásadní výhody a nevýhody jednotlivých 

variant a je třeba konstatovat, že rozhodnutí o volbě způsobu vytápění je vždy na 

investorovi. Konečný výběr systému vytápění závisí především na finanční situaci investora 

a na jeho prioritách. Pro někoho může být prioritní nižší investice bez ohledu na komfort 

budoucích uživatelů, pro jiného mohou být přijatelné i vyšší pořizovací náklady. Podle mého 

názoru je proto volba mezi jednotlivými variantami subjektivní. 

 V současné době však začíná být elektrické vytápění opět vnímáno jako plnohodnotný 

topný systém a u objektů s nízkými tepelnými ztrátami se díky výhodnému poměru 

pořizovacích a provozních nákladů řadí dokonce mezi velmi výhodné.  
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 Po odborné konzultaci se zástupcem společnosti Fenix Group, která má zkušenosti 

s realizací elektrického podlahového topení v bytových domech, panem Ing. Josefem 

Podlahou jsem došla k závěru, že vzhledem k přidělené sazbě D45 a při dnešním odhadu 

spotřeby el. energie 1/3 vytápění 2/3 ostatní elektrospotřebiče, se vyšší náklady za jistič oproti 

sazbě D02 vrátí. Další věcí je docílení úspor za energie, kde každý nájemník bytu vidí 

aktuální spotřebu na svém elektroměru a nechová se nehospodárně. Dobrá regulovatelnost, 

nízký tarif pro všechny elektrospotřebiče po celý rok, relativně nízké pořizovací náklady, 

přitom vysoký komfort podlahového vytápění - to vše jsou důvody, proč je třeba se nad tímto 

systémem výtápění vážně zamyslet a okamžitě ho nezavrhovat. 
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6. Přípojka vody 

6.1 Úvod 

 Pro zásobování novostavby bytového domu pitnou vodou bude provedena přípojka 

vody. Stanovená dimenze vodovodní přípojky je pouze předběžná a orientační, dokud nebude 

provedeno dimenzování vnitřního vodovodu. 

Stanovení předběžné dimenze přípojky vody viz Příloha č. 22 

Podklady 

�  projektová dokumentace stavební části bytového domu 

�  mapové podklady správců sítí 

 

6.2 Všeobecně 

 Pro řešený bytový dům je navržena přípojka pitné vody. Napojení na stávající hlavní 

vodovodní řád DN 200 PVC bude provedeno na parcele 715/6. Přípojka bude navržena a 

provedena v souladu s ČSN 75 5411 a zákonem č.274/2001 Sb. 

 

6.3 Návrh řešení 

Přípojka vody bude vedena kolmo k objektu od napojení na vodovodní řád DN 200 

PVC. Vodovodní řád je veden v ulici U Studia. Přípojka vody je připojena na vodovodní řád 

pomocí navrtávacího pásu s uzávěrem. Polypropylenová vodoměrná šachta bude umístěna na 

hranice pozemků 715/5 a715/6. Přípojka je ukončena u vodoměru, který se nachází ve 

vodoměrné šachtě. Potrubí bude do objektu vstupovat skrze prostup v základech a podlaze 

1.NP přes chráničku. Objektový uzávěr vody s vypouštěním bude osazen za prostupem 

potrubí do 1.NP objektu. Množství spotřebované vody bude měřeno ve vodoměrné šachtě. 

Využit bude domovní vodoměr SISMA IBRF/40/10. 

 

 



Diplomová práce  Vytápění bytového domu 

 

67 
 

6.4 Materiál potrubí 

 Dimenze vodovodní přípojky byla stanovena HD-PE 50x4,6. Nad potrubí bude 

umístěna signalizační fólie. Materiál vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný, tedy 

v souladu s vyhláškou č.409/2005 sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

 

6.5 Zemní práce 

Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do rýhy šířky 800mm na hutněný pískový 

podsyp tl. 150mm. Následně bude proveden obsyp pískem hutněným o vrstvách tl.150mm do 

výše 300mm nad vrch roury po zhutnění. Na pískový obsyp bude umístěn signalizační vodič. 

Výkop se poté dosype po vrstvách málo propustnou, ale dobře zhutnitelnou zeminou, která 

bude hutněna ve vrstvách max. 300mm. Hutněno bude pouze po stranách potrubí, přímo nad 

potrubím nesmí hutnění probíhat. Povrch rýhy bude upraven do původního stavu. Potrubí 

bude vedeno v nezámrzné hloubce. [23] 

 

6.6 Ochranná pásma 

Je nutné dodržet jednotlivé vzdálenosti souběžných vedení inženýrských sítí a jejich 

křížení, to udává ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zákon 

č.274/2001 sb.§ 23 určuje ochranná pásma pro vodovod. Pro ochranu před poškozením 

vodovodních řadů a je zákonem vymezeno ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí: 

� u vodovodních řadů DN do 500mm včetně 1,50m 

� u vodovodních řadů DN nad 500mm 2,50m 

Ochranné pásmo je dáno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí  

  

6.7 Závěr 

Konečné práce na přípojce vody můžeme provést až po vykonání předepsaných 

zkoušek a zaměření uložení. Je tedy nutné provést před zasypáním strouhy tlakovou zkoušku 

dle ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911.  
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7. Přípojka horkovodu 

7.1 Úvod 

Předmětem technické zprávy je horkovodní přípojka pro obytný dům. Horkovodní přípojka 

bude realizována na pozemku 715/4 a 715/5 k.ú. Zábřeh nad Odrou. Horkovodní přípojka pro 

bytový dům bude napojena na potrubí 2x DN 200, CZT Dalkia a.s. Horkovodní přípojka bude sloužit 

pro dodávku tepla na ohřev ÚT a teplé vody.  

 

7.2 Napojení na stávající horkovod 

Připojení na horkovodní vedení 2x DN200 bude provedeno ve stávající šachtě Š 300.1.OV 

paralelní odbočkou s uzavíracími armaturami na přívodu i zpátečce. Samotná horkovodní 

přípojka je vedena v zemi se sklonem k primární síti, kde bude také řešeno vypouštění. 

Odvzdušnění bude prováděno v předávací stanici. 

 

7.3 Popis primárního média 

Zimní období    výkon (zima)   143kW 

   zimní provoz    140/52,2 °C 

   výpočtový průtok   1,40 m3/hod 

Letní období    výkon (zima)   100kW 

   zimní provoz    75/40 °C 

   výpočtový průtok   2,46 m3/hod 

 

 Primárním médiem je horká voda, která dosahuje teplot 140°C v otopném období. 

V letních měsících dosahuje primární médium teploty 75°C, která je dostatečná na ohřev teplé 

vody.  
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7.4 Materiál p řípojky 

Přípojka primárního média je provedena z předizolovaného potrubí WEHOTHERM®  Standart 

firmy FinTherm o dimenzi 2x DN 50 (přívod + zpátečka) Prostup základy a přes podlahu 

1.NP proveden předvolovaným kolenem a je opatřen chráničkou a pryžovou těsnící 

průchodkou Link Seal. 

 Potrubní a spojovací prvky systému WEHOTHERM®  jsou opatřeny vodiči pro detekci 

netěsnosti. Detekční systém u předizolovaných potrubních systémů umožňuje elektronické 

monitorování průniku vlhkosti z netěsností medionosné trubky nebo pláště. V tomto sytému 

jsou použity dva měděné vodiče (1,5 mm2), jdoucí izolací po obou stranách potrubí.  

 Detekční vodič je veden ve spojích a odbočkách tak, že stále tvoří smyčku, nikde se 

nekříží. Všechny trubky i spojovací prvky systému jsou vybaveny dvěma detekčními vodiči, 

které se v místě spojů propojují do souvislých úseků vhodné délky tak, aby byla zajištěna 

kontrola celého systému. Vyhodnocovací zařízení bude umístěno v technické místnosti 

bytového domu. [6] 

 Způsob uložení přípojky viz Výkresová část – Přípojka DZT 

 

7.5 Křížení kabelů a potrubí 

 Veškerá křížení nebo souběžná vedení potrubí a kabelů nesmí být umístěna od kraje 

plášťové trubky méně než 150mm. Tato hodnota by měla být zajištěna i při pohybu půdy 

nebo potrubí. Pokud nemůže být tato vzdálenost dodržena, musí se potrubí opatřit krycí 

trubkou. Křížící potrubí musí být také opatřeno ochrannou trubkou. V místě spojů, T-odboček 

nebo ventilů není možno křížení. 
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8. Přípojka plynu 

8.1 Všeobecný popis 

 Předběžné řešení přípojky plynu pro bytový dům na ulici Středoškolská v Ostravě 

Zábřehu parcelního čísla 715/5. Přesné hodnoty charakterizující přípojku plynu budou určeny 

až po zpravování projektu vnitřního plynovodu. Zemní plyn bude v objektu používán pouze 

na vaření. 

Podklady 

�  projektová dokumentace stavební části bytového domu 

�  mapové podklady správců sítí 

 

8.2 Předběžný návrh dimenze 

 Předběžný návrh dimenze přípojky NTL plynu je proveden dle TPG 704 01 - Odběrná 

plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva. 

V objektu se předpokládá deset plynových sporáků s plynovou troubou s objemovým 

průtokem 1,8m3/hod. 

Předběžně stanovená dimenze přípojky zemního plynu:  40x3,7 LPE  

 

8.3 Provedení  

 Přípojka zemního plynu LPE 40x3,7 bude připojena navrtávacím T-kusem na stávající 

rozvod NTL plynovodu 90x8,2 na ulici U Studia a bude vedena kolmo od stávajícího 

plynovodu na objekt bytového domu. Délka přípojky je 35,05m. NTL přípojka budou 

ukončena v uzamykatelné plynoměrné skříni u vstupu do technické místnosti, kde bude 

umístěn plynoměr, uzávěr a přechodka z PE na ocel. Přípojka je provedena z LPE trub. Ve 

smyslu ČSN 38 6413 nesmí být spád plynovodu menší než 0,2%. 
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8.4 Parametry dopravovaného média a přřřřípojky plynovodu 

- medium: zemní plyn 

- tlak plynu v potrubí přípojky NTL 1,8-2,2 kPa 

- dimenze potrubí přípojky NTL PE 40x3,7 

- délka nové přípojky NTL  35,05 m 

- materiál potrubí PE SDR 11 

 

8.5 Vedení 

 Potrubí přípojky plynu bude uloženo dle TPG 70201 na pískový podsyp tloušťky 100 

mm (zrno do 16 mm) a do výše 200 mm nad vrch roury bude zaházeno pískem. Nad potrubí 

bude uložena výstražná folie žluté barvy šířky 200mm. Zásyp rýhy bude proveden opět 

pískem, který bude rovněž hutněn ve smyslu TP G 702 01, čl. 5.7. 

 V případě křížení či souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi je nutno dodržovat 

nejmenší dovolené vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 

Při křížení a souběhu plynovodu s podzemními vedeními (kabely, vodovody, kanalizace) je nutno 

dodržet nejmenší vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. 

 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu plynovodu s: 

- vodovodním potrubí    0,50 m 

- kanalizačním potrubí    1,00 m 

- sdělovacím kabelem    0,40 m 

- silovým kabelem do 1kV   0,40 m 

- tepelnými vedeními    0,60 m 

 

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení plynovodu s: 

- vodovodním potrubí    0,15 m 

- kanalizačním potrubí    0,50 m 

- sdělovacím kabelem    0,10 m 
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- silovým kabelem do 1kV   0,10 m 

- tepelnými vedeními    0,10 m 

- sloupy NN     1,00 m 

 

8.6 Zkoušení plynovodu 

 Po ukončení montáže potrubí bude provedena tlaková zkouška ale EN 1775, která má 

prokázat těsnost potrubí. Zkouška se provádí vzduchem nebo inertním plynem. Po provedení 

tlakové zkoušky bude sepsán zápis. Po úspěšné tlakové zkoušce musí být provedena výchozí 

revize plynového zařízení.  

 

8.7 Měření  

Měření odběru zemního plynu je řešeno plynoměrem umístěným v plynoměrné skříni 

umístěné na patě objektu u vstupu do technické místnosti bytového domu. K možnosti 

kontroly tlaku před a za plynoměrem jsou na přívodu HUP – DN 32 umístěny návarky s 

uzavíracími ventily k tlakoměrům a s tlakoměry. 
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9. Elektrická p řípojka 

9.1 Úvod 

 Napojení bytového domu bude provedeno z nové HDS – hlavní domovní kabelová 

skříň 22kV/400kVA  umístěné na fasádě objektu. Přípojka VN bude realizována kabelem 

22kV ze stávajícího vedení na ulici U Studia. Přípojka VN a rozvody NN nejsou součástí 

řešení této projektové dokumentace. Rozvodová soustava: 3+N+PE, stř., 50Hz, 400V/TN-S. 

 Podklady 

�  projektová dokumentace stavební části bytového domu 

�  mapové podklady správců sítí 

 

9.2 Provedení přípojky 

 Přípojka je tvořená kabeláží CYKY 4Bx16. Kabel bude uložen v zemi v hloubce min 

0,70m. Pod kabeláží se provede pískový podsyp 100 mm těženým pískem bez ostrohranných 

zrn s velikostí zrna nejvýše 16 mm. Po celé délce kabeláže bude proveden obsyp potrubí do 

výšky 300 mm nad zemní kabel. Nejmenší šířka vrstvy obsypu od kabelu je 0,1 m. Hutnění 

obsypu se provádí postupně po vrstvách rovnoměrně v celém profilu. Obsyp se provádí 

bezprostředně po uložení kabelu do výkopu. Před zásypem potrubí se provede zaměření trasy. 

Ve výšce 300 – 400 mm nad kabelem se položí výstražná folie. Zához zbytku výkopu rýhy 

bude proveden vytěženou zeminou.  

 Při provádění je nutno dodržet ČSN73 6005 Prostorová úprava. Zemní práce budou 

prováděny v celém rozsahu ručně tak, aby nedošlo k poškození sítí. Při provádění je 24 nutno 

dodržet vyhlášky a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména NV 

č.591/2006 Sb.  
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9.3 Předpokládaná energetická bilance   

1.2. Propočtený příkon 

P soud= 158 x 0,5 

P soud = 79 kW 

 

1.3 Instalovaný příkon 

P i = 10 (bytů kategorie elektrizace B) x 11 = 110 kW 

instalovaný příkon el.topných kabelů v podlaze Pi = 42,25 kW 

Pispolečné prostory =  5,75 kW 

 Pi,celk = 158 kW 

 

1.4 Soudobost 

 Součinitel beta 0,5  

 Celkové předpokládané nároky nového objektu na elektrickou energii činí 79 kW. 

 

9.4 Hromosvod 

 Systém ochrany před bleskem bude zpracován dle ČSN EN 62 305 –3. Jímací 

soustava bude umístěna dle metody valící se koule jako mřížová- LPS III. 

 

9.5 Závěr 

 Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 21 30 a jejich platných změn v době 

zpracování projektu. 
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10. Závěr 

Tato diplomová práce byla zpracována v souladu s dokumentací pro provádění stavby. 

Součástí projektu bytového domu byl návrh a zpracování dvou variant vytápění. Textová část 

je zaměřena na zpřesnění informací o dispozičním, provozním, konstrukčním, technickém a 

tepelném řešení navrhovaného bytového domu. Při zpracování této práce byl brán ohled na 

životní prostředí, začlenění stavby do okolní zástavby, dále pak na energetickou náročnost a 

na tepelnou pohodu obyvatel. Celý projekt byl vypracován tak, aby byl účelný, ekonomický a 

efektivní a v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy a normami. 

 

V závěru této práce bych chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce Ing. Ireně 

Svatošové PhD. za odborné vedení a pomoc při řešení  projektu a Ing. Haně Ševčíkové PhD. 

za pomoc při zpracovávání stavební části projektu. Dále také Ing. Jiřímu Tichému a Bc. 

Tomáši Jurčíkovi za ochotu a čas při konzultacích ohledně dálkového zásobování teplem.  
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