
  

Anotace 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření dokumentace pro provedení 

nízkoenergetického rodinného domu. Filozofie návrhu spočívá v tom navrhnout 

nízkoenergetický rodinný dům pro komfortní bydlení čtyřčlenné rodiny. Hlavní důraz se 

klade dle zadání diplomové práce na návrh a dimenzaci vodovodu, kanalizace a vytápění 

v navrženém objektu. Diplomová práce se dále zabývá technickým řešením objektu. 

Konečným výsledkem této práce je projektová dokumentace stavby k provedení stavby.  

  

 

 
Anotation 

 

 The aim of this thesis is to elaborate documentation for low-energy family house. The 

philosophy of this proposal is to offer comfortable low-energy family house suitable for four 

people. The emphasis is according to the title of the dissertation on dimensions of water 

piping, savage line and heating of the house. The paper further looks at technical solution of 

the property or house. The final result of the thesis is project documentation to construct the 

building. 
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1.     ÚVOD 

 

Pár citací z literatury na úvod:  

Krása člověka se odráží v jeho práci a díle. Nejviditelnějším a nejtrvalejším lidským  

výtvorem je stavební dílo.  

Na člověku si nejvíce ceníme vnitřní krásy, která vychází z jeho vnitřních kvalit. A 

proto : Každá stavba je kromě krásné fasády a jejích doplňků tvořena uvnitř řadou 

zařízení, na kterých významnou měrou závisí jejich kvalita. 

 Každá lidská činnost nevyhnutelně vyvolává enviromentální dopady na své okolí. Při 

nasazení nejvyspělejší technologie a za vysokých investičních nákladů je možné 

zrealizovat i stavbu s nulovými tepelnými ztrátami. V běžné praxi však nulová spotřeba 

energie v rodinném domě bude v klimatických podmínkách střední Evropy ještě dlouho  

nesplnitelným snem, ale snaha o minimalizaci energetických nároků staveb, by se měla 

stát již dnes povinností každého z nás. 

Ani dnes stále neexistuje žádný univerzální návod jak navrhnout nízkoenergetický 

rodinný dům. Každá navržená stavba by měla v první řádě využít potenciálu vybraného 

místa a respektovat vliv lokálního klimatu. Musí vycházet z možnosti primárního 

energetického zdroje a komplexním řešením vytápěcího, větracího, solárního systému, 

které jsou schopny zajistit celoročně efektivní provoz. Tento provoz by měl být 

v souladu se všemi uživatelskými požadavky a měl by odpovídat jejich nárokům na 

prostor a komfort vnitřního prostředí domu. Investice do úsporných opatřeních by vždy 

měly být ekonomicky opodstatněné, nevhodná kombinace technologií může výrazně 

oddálit jejich návratnost. Čím výraznější se snažíme o snížení energetické náročnosti 

objektu, tím složitější je výběr nejvhodnější strategie. Hlavním cílem energeticky 

efektivní stavby je hledisko ekonomické a ekologické. Oba aspekty na sobě navzájem 

úzce souvisí.  

Hlavní výhodou komfortního bydlení v nízkoenergetickém domě je trvale čerstvý a čistý 

vzduch, konstantní vnitřní teplotě i minimalizace rizika vzniku plísní a to díky řízenému 

centrálnímu větrání.  

Co se týká technického řešení, tak objekt je navržen s masivní vnější obvodovou 

obálkou, která bude zajišťovat dostatečnou míru tepelné akumulace. Já jsem si jako 

nejvhodnější konstrukční systém vybrala tepelně izolační porobetonové  vnější tvárnice 

P2 – 400 PDK YTONG + TI ISOVER TF. Díky profilování na péro a drážku není nutné 

nanášet maltu na svislou spáru a tím je dosaženo poklesu tepelné propustnosti obvodové 
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konstrukce. Pro pojištění vzduchotěsnosti bude kontaktní zateplovaní systém z minerální 

vlny ISOVER TF lepen na buchty a po obvodě rámečkem. Strop nad suterénem bude 

masivní z prefabrikovaných betonových panelů spirilo a strop nad 1. NP je navržen 

dřevěný trámový. Na střechu bylo použito dřevěných trámů 200/160, krokve jsou 

navrženy v roštovém uspořádání. S celkovou tepelnou izolací  ISOVER UNI mezi 

krokvemi 400 mm. V podlaze na terénu bude použita izolace ISOVER EPS NCO Floor 

200 mm. Izolovány budou také základové pásy a suterénní zdivo pod terénem až po 

základovou spáru extrudovaným polystyrénem STYRODUR 3035 CS XPS  tl. 180 mm 

a následně i soklová část bude teplně izolována STYRODUREM 3035 CS XPS tl. 180 

mm. V rodinném domu budou použity jedny z nejkvalitnějších oken na našem trhu 

Internorm Edicion a rekuperační jednotka inventur. Jako zdroj tepla bude pro teplovodní 

systém podlahového vytápění a ohřev teplé vody využito navržené tepelné čerpadlo 

vzduch – voda NIBE F2025 – 6.      
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2.    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1  Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

a) Zhodnocení staveništ ě 

Objekt bude situován na stavební parcele č. 246/2 o celkové výměře 1494 m2 v 

katastrálním území Volovec se nachází v obci Dolní Domaslavice. Vjezd na pozemek je 

z soukromé komunikace (sypaná komunikace šíře 3,5 m). Parcela je situována v mírně 

svažitém území (severozápadním svah). Pozemek je zarostlý 5 stromy z toho jsou to: 3 

duby, 1 bříza, 1 lípa a pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovými 

hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek není oplocen. 

Podle informací zveřejněných na serveru Ministerstva životního prostředí ČR, není 

zájmová lokalita součásti žádných ochranných pásem vod, zvláště chráněných území a 

ostatních území chráněných zvláštními předpisy o ochraně přírody a krajiny, ani 

chráněných ložiskových území. Staveniště se nenachází v památkových zónách.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby  

Objekt rodinného domu bude situován v odlehlé části obce Dolní Domaslavice . Plocha 

parcely, která je určena k zastavění je vymezena regulační plánem obce. Vjezd na 

pozemek je navržen tak, že navazuje na 2 stání pro osobní auta, které jsou na 

jihovýchodní straně pozemku. Objekt bude splňovat závazné pokyny zadané regulačním 

plánem. 

Půdorys objektu rodinného domu je ve tvaru obdélníka. Budova je jednopodlažní 

s podkrovím a z části cca z ½ podsklepená. Vstup do objektu je navržen z východní 

strany a to do zádveří v přízemí. Ze zádveří je přístup do suterénu a do chodby, ze které 

jsou přístupné další místnosti v přízemí a to: 

- do obývacího pokoje s jídelnou – do kuchyně 

- do koupelny s wc 

- do zádveří – do suterénu 

- do ložnice – do šatny 

- do pracovní místnosti 

- do pokoje pro hosty 

- na schodiště podkroví – do chodby 2.NP  – do koupelny s wc 

                  -  do pokoje 1 
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           -  do pokoje 2. 

Ve střeše půdního prostoru je osazen výlez na střechu. Hmotové řešení přízemní budovy 

se sedlovou střechou a je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby 

rodinnými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou 

architekturou. 

c) Technické řešení 

Základy 

Podmínky pro zakládání jsou jednoduché a nenáročné. Volba způsobu založení vyplývá 

z hydrogeologických poměrů dané lokality. Objekt je založen na mírně svažitém terénu. 

Založení objektu je na základových betonových pásech s mezilehlým podkladním 

betonem. Základové konstrukce jsou zhotoveny z betonu C20/25 vyztužené ocelí V 

10425. Veškeré základové konstrukce jsou zhotoveny na vrstvě podkladního betonu 

C15/20 o tloušťce 150 mm vyztuženy kari sítí 100/100/6 mm jsou navrženy na hutněný 

štěrkopískový podsyp v tloušťce 150 mm. Základové pásy pod obvodovými stěnami 

přízemí šířky 300 mm jsou založeny v hloubce - 1,20 m od +/- 0,000 m. Pásy jsou 

zatepleny extrudovaným polystyrénem STYRODUR tloušťky 180 mm připevněným 

bitumenovým  lepidlem. Šířka nosných pásů pod vnitřními nosnými stěnami je 450 mm. 

Do základů budou vloženy zemnící pasky (viz. hromosvod). Základové pásy pod 

obvodovými stěnami suterénu šířky 300 mm jsou založeny v hloubce – 3,100 m od + / - 

0,000 m. 

Konstruk ční systém 

Obvodové stěny prvního nadzemního podlaží jsou zděné z cihelných  bloků YTONG P2 

– 400 PDK 300 x 249 x 599 mm na zdící maltu YTONG (součásti systému jsou 

doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové) s tepelnou izolací ISOVER TF. U 

okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity tvarovky YTONG multipor tl. 80 

mm pro přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel YTONG  

P2 – 400 PDK 300 x 249 x 599 mm.  Obvodové zdivo suterénu je betonové z prostého 

betonu tl. 300 mm s tepelnou izolací ISOVER TF tl. 200 mm, 300 mm nad terénem 

nahoru nebo tepelnou izolací STYRODUR tl. 180 mm od 300 mm nad terénem dolů.   

Stropy 

Stropní konstrukce nad suterénem bude tvořena předpjatým stropním panelem spirilo 

SPI 6800/25 10 a SPI 5600/25 10. Tloušťka stropní konstrukce 250 mm a uložení 
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stropní konstrukce 100 mm. Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž (viz 

SPIROLL – podklad pro navrhování). 

Stropní konstrukce nad přízemím bude tvořena dřevěným trámovým stropem. Rozměr 

nosných stropní trámu 150/180 a uložení stropní konstrukce 100 mm.  

Schodišt ě 

Vertikální komunikace v suterénu je řešena monolitickým železobetonovým schodištěm 

s nabetonovanými stupni, s povrchem upraveným proti skluzu. Schodiště spojuje suterén 

s 1.NP.  Vertikální komunikace v přízemí je řešena dvěmi schodišti. První schodiště má 

3 stupně je masivní dřevěné a navazuje na druhé schodiště, které spojuje 1.NP a 2.NP je 

také dřevěné masivní a je uloženo na dvou vnitřních nosných  zdech. Vertikální 

komunikace v objektu je řešena přímočarým jednoramenným schodištěm. Schodiště je 

dřevěné schodnicové, dubové. Stupnice jsou tloušťky 50 mm, podstupnice tloušťky 30 

mm. Mádlo je dřevěné profilu 40 mm. 

Zastřešení 

Střecha je sedlová (půdorysného tvaru T, sklon 30º) se štíty na jihozápad, jihovýchod, 

severovýchod. Nosnou konstrukci střechy tvoří krov vaznicové soustavy krokvový. 

Navržený krov jalové vazby, všechny vazby mají hambalek nebo kleštiny. Nepoužívá se 

vazný trám ani sloupky. Krov je podporován na pozednicích a středních vaznicích. 

Veškeré dřevěné konstrukce budou minimálně 5 cm vzdálené od povrchu komínového 

tělesa. Pozednice jsou k pozedním železobetonovým věncům kotveny pomocí páskové 

oceli. Na pozednice a vaznici se přibijí krokve po 83 cm a 100 cm, které jsou staženy v 

plných vazbách kleštinami ze dvou fošen. Kleštiny zajišťují příčné zavětrováni krovu. 

Podélné zavětrováni je zajištěno celoplošným bedněním z prken. Použité řezivo: smrk. 

Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2x ochranným nástřikem 10 %. Tesařské 

spoje krovu budou provedeny dle ČSN 73 3150. 

Střešní krytina je navržená z betonových tašek KM-Beta. Je uložena suchým způsobem 

za použití  kovových a plastových upevňovacích a těsnících střešních doplňků. 

Provětrání střešního pláště je řešeno u žlabu mřížkami a u hřebenu lištou + větracími 

taškami v každém poli v druhé řadě pod hřebenem. Na střeše je umístěna u komínu 

výstupní střešní okno + nosná teška stoupací plošiny s držákem. Ve spodní části střechy 

jsou ve dvou řadách sněholamy. Vyústění ZI a VZT střešní krytinou je pomocí 

ukončujících typových hlavic v taškových tvarovkách.  Oplechování střechy, komínu, 

nadezdívek, atd. se provede dle ČSN 73 3610: Žlaby a svody jsou navržené ze systému 

Lindab. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavu (tvarovky + připevnění). 



Vypracovala: Diplomová práce Konzultanti: 
Bc. Markéta Oborná Nízkoenergetický rodinný dům Ing. Zdeněk Jaroň 
                                                                                                                                                       Ing. Filip Čmiel  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 - 16 - 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastr uktury 

Dešťové vody budou zaústěny do nádrže pro dešťovou vodu COLUMBUS 4500 

zhotovené v rámci přípravy staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do čističky 

odpadních vod TOPAS 5 na pozemku investora. Bude provedeno napojení 

k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 80 PVC, která prohází u hranice pozemku a 

je majetkem SMVaK.  Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí 

sjezdu z místní soukromé komunikace na veřejnou komunikaci. Stavba rodinného domu 

bude napojena novou elektro přípojkou na síť NN ČEZ Česká republika. Na hranici 

pozemku je umístěna HDS. Kanalizační řád se v této lokalitě nenachází. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní soukromé  

komunikace . Na pozemku jsou situována 2 parkovací stání. 

- Elektrická energie 

Rodinný dům bude napojen na stávající rozvodnou elektrickou síť zemní přípojkou 

z vedení nn do elektroměrového rozvaděče umístěného ve sloupku plotu, kde je volně 

přístupný na odečet zaměstnancům ČEZ. Objekt bude připojen ze vzdušného vedení 

zemním kabelem do přípojkové skříně umístěné na stožáru vedení nn. Vedení bude 

uchycené pomocí objímek na betonový stožár. Z přípojkové skříně povede zemní kabel 

do elektroměrového rozvaděče RE umístěného v oplocení objektu ve zděném sloupku. 

- Voda 

Stavba rodinného domu bude napojena novou vodovodní přípojkou na vodovodní řád 

PVC DN 80 procházející pozemkem parc.číslo 246/2. Trubní materiál navržené 

vodovodní přípojky je HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm rPE 32 x 3,0 SDR 11 

1,0 Mpa dle ČSN 64 3041. Napojení na stávající vodovodní řád bude provedeno pomocí 

navrtávacího pásu HAKU a armatur HAWLE se zákopovou soupravou a spojky ISO. 

Měření spotřeby vody pro RD bude suterénu v místnosti S02 technické místnost. 

Vodoměrná sestava bude umístěna u obvodové zdi za prostupem přípojky obvodovou 

zdi min. 0,2 m nad podlahou, max. 1,2 m a 0,2 m od bočního zdiva. Délka vodovodní 

přípojky je 38,0 m. 

- Kanalizace 

Odvod splaškových vod je tvořeno trubkami a tvarovkami systému HT – Systém (Pps). 

Barva potrubí šedá. Z HT trub a tvarovek se instaluje svislá odpadní a větrací potrubí, 

připojovací potrubí od zařizovacích předmětů. Potrubí není určeno pro pokládku do 
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země. Splaškové vody od zařizovacích předmětů jsou svedeny pomocí připojovacího, 

odpadního a svodného potrubí do čistírny odpadních vod a následně odváděny dešťovou 

kanalizací. Odvod splaškových vod v zemi materiálem KG – Systém (PVC). Dešťové 

vody jsou svedeny do svodného potrubí vedoucího do nádrže na dešťovou vodu 

COLUMBUS 4500.  

f) Vliv stavby na životní prost ředí 

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce ve 

stavebnictví dané bezpečnostními předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Charakter díla nevyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření. 

Vytápění rodinného domu bude probíhat pomocí tepelného čerpadla. Splaškové vody 

budou odvedeny do čističky odpadních vod. Dešťové vody budou zaústěny do nádrže 

na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 zhotovené v rámci přípravy staveniště. Stavební 

suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle 

příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana 

konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. K ukládání odpadků bude sloužit odpadní 

nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. Při 

dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, nebude 

stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

h) Průzkumy a m ěření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j) Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

Novostavba objektu 

Zpevněné plochy 

Čistička TOPAS 5 
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Kanalizace 

Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 

Přípojka vody 

Přípojka NN 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

l) Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (č. 309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět 

speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 

činnost vykonávat. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven 

způsob zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 

(01 8010), ČSN 26 9030. Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. 

v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády. 

2.2    Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukční řešení novostavby rodinného domu je navrženo tak, aby zatížení na něj 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřístupného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Viz statický výpočet., není součásti DP. 

2.3    Požární bezpe čnost 

Řešení požární bezpečnosti novostavby rodinného domu je v souladu s požadavky: 

 

Vyhláška č.23/2008 Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.  

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení. 
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 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních 

konstrukcí. 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování. 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

Dům tvoří v souladu s ČSN 73 0833 jeden požární úsek zařazený do II. Stupně požární 

bezpečnosti (budova skupiny OB 1). Celková výška objektu h = 6,97 m, požárně dělící 

a nosné konstrukce objektu jsou smíšené. 

Úniková cesta z přízemí domu je řešena nechráněna (přes zádveří) ústící přímo na volné 

prostranství. Únik osob z podkroví je řešeno po jednoramenném přímém schodišti přes 

chodbu do zádveří na volné prostranství. Délky únikových cest není třeba posuzovat – 

začínají na ose východů z domu – dle čl. 9.10.2. ČSN 73 0802 (prosinec 2000). Šířka 

dveří 900 mm a schodiště 900 mm vyhoví požadavkům čl.3.3. ČSN 73 0833. 

Potřeba vnější požární vody Q = 4,0 l/s bude zajištěna dle konkrétních podmínek 

lokality, a to buď z hydrantových systémů na veřejném vodovodním řadu (max. 

vzdálenost 200 m od objektu), alternativně z vodního toku nebo nádrže (max. 

vzdálenost 600 m od objektu). Potřeba vnitřní vody se nestanoví. V souladu 

s Vyhláškou č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb bude 

v rodinném domě instalován 1 ks přenosného hasicího přístroje s hasící schopností 

nejméně 34 A – např. práškového o náplni 10 kg. V souladu s Vyhláškou č.23/2008 Sb. 

o technických podmínkách požární ochrany staveb bude v rodinném domě instalováno 

zařízení autonomní detekce a signalizace, tj. hlásič kouře, který na základě vyhodnocení 

změny zabarvení okolí dýmem z doutnajícího nebo otevřeného ohně aktivuje vlastní 

akustický výstražný systém – přístroj Busch – Rauchalarm (ABB).  Instalace tepelných 

spotřebičů musí být provedena odbornou montážní firmou dle návodu výrobce a  

v souladu s ČSN 06 1008. Situování pozemku má umožnit bezproblémový příjezd 

vozidel hasičského záchranného sboru. 

2.4    Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Novostavba rodinného domu je navržena s certifikovaných materiálů, které nemají 

negativní vliv na zdraví obyvatel a na životní prostředí. Provozem a užíváním rodinného 

domu nevznikají látky nebezpečné či ohrožující obyvatele domu a životní prostředí. Na 

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

stromy a keře nebudou káceny.  
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Denní osvětlení rodinného domu splňuje požadavky ČSN 73 0580-2 „ Denní osvětlení 

budov – část2: Denní osvětlení obytných budov“. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, 

popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto 

odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog 

odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     2,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     3,5t         O  

17 02 02 Sklo                     0,5t         O  

17 02 03 Plasty                     0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                               (t/rok)     kat. odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21*  Zářivky    0,01t  N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad   0,8t         O 
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2.5     Bezpečnost p ři užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. Novostavba rodinného 

domu je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavbu a nejsou na ni kladeny žádná mimořádná opatření z hlediska bezpečnosti 

provozu při jejím užíváním. 

2.6    Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce novostavby rodinného domu jsou navrženy v souladu s ČSN 73 

0532/Z1 „tab.1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách“. Hluk 

z blízké komunikace bude dostatečně eliminován okny se standardní zvukovou izolací. 

2.7    Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky směrnice evropského parlamentu a rady 

2002/91/EC - zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve zněni pozdějších předpisu o 

Vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. Vnější obálka objektu bude 

splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

směrnice 2002/91/EC. 

2.8    Bezbariérové řešení stavby 

Rodinný dům nebude užíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

2.9   Ochrana stavby p řed škodlivými vn ějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu.  

a) Povode ň 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti.  

b) Sesuvy p ůdy 

Stavba se nenachází v oblasti se sesuvy půdy.  

c) Poddolování 

Stavba se nenachází v oblasti s účinky z poddolování.  
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d) Seismicita 

Stavba se nenachází v oblasti s účinky seismicity. 

e) Radon 

Stavba se nenachází v oblasti s účinky z půdního radonu. Stavba nemusí být zajištěna 

proti radonu.   

f) Hluk v chrán ěném venkovním prostoru a chrán ěném venkovním prostoru stavby 

 Projekt diplomové práce neřeší tento bod. 

2.10 Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. Na stavbu nejsou kladeny žádné nároky 

z hlediska civilní ochrany. 

2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do nádrže na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 dešťové 

kanalizace zhotovené v rámci přípravy staveniště. Nádrž bude s přepadem do trativodu 

do blízkého potoku. Splašková kanalizace bude svedena do čističky odpadních vod 

TOPAS 5. Vyčištěná voda bude odvedena do nádrže na dešťovou vodu.  

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 80 PVC, které vede 

podél hranice pozemku a je majetkem SMVaK.  

c) zásobování energiemi 

Na hranici pozemku je umístěna HDS.  

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu na soukromou 

komunikaci.   

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. Plocha 

mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou pro stání vozidel bude vydlážděna 

betonovou zámkovou dlažbou. 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této DP. 
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2.12   Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Stavba rodinného domu je nevýrobního charakteru. 
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3.      TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

3.1    VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Akce:     Diplomová práce 

Název:    Nízkoenergetický rodinný dům 

Projektant:              Bc. Markéta Oborná 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Zdeněk Jaroň 

Konzultace:    Ing. Zdeněk Jaroň, Ing. Filip Čmiel 

Zadavatel:             Fakulta stavební VŠB - TUO 

 

3.2   ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 

 Základní dispoziční řešení rodinného domu vychází ze zásad současného řešení dispozic 

rodinných domů. 

Hlavní důraz je kladen na níže uvedené zásady: 

- vynikající tepelně-technické vlastnosti hotového domu (nízkoenergetický dům) 

- příznivá cena, a tím i jeho dostupnost běžnému občanovi 

- max. jednoduchost konstrukce s ohledem na možnost výstavby svépomocí, eventuálně 

jejich rozhodujících části 

- minimální provozní náklady hotového rodinného domu 

Jedná se z ½ o podsklepený, nadzemní rodinný dům z využitím ½ podkroví k obytným 

účelům, které lze do budoucna za určitých podmínek využívat celé. Je umístěn na mírně 

svažitém pozemku na stavební parcele č. 246/2 o celkové výměře 1494 m2 v 

katastrálním území Volovec se nachází v obci Dolní Domaslavice. Pozemek navazuje 

na stávající místní komunikaci přes pozemky sousedů, na které jsou zřízená věcná 

břemena přístupu a příjezdu na katastrálním úřadě ve Frýdku-Místku.  Na pozemku se 

v současné době nenachází žádné stavby. Návrh rodinného domu byl konzultován 

s investorem, který se svými požadavky a připomínkami podílel na konečné podobě 

stavby. Návrh architektonického řešení vychází z umístění stavby rodinného domku na 

volném pozemku mezi stávající zástavbou rodinných domů. Okolní zástavba je 

převážně dvou nadzemní se střechami sedlovými a podkrovím využitým k 

zemědělským účelům. Fasády jsou z břízolitových omítek s dřevěnými obklady, sokly s 

keramickými obklady a střešní krytiny z azbestocementových šablon a plechu. 
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3.3.   STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.3.1. Příprava území a zemní práce 

Výkopy budou provedeny v hornině, která zapadá do II. třídy těžitelnosti. Před 

zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,3 m, 

která bude deponována na oddělené skladce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím k sadové a terénní dokončovací úpravy. Území s ponechanou ornicí (v 

oblasti zanechaných vzrostlých stromů), bude chráněno dočasným oplocením. Výkopy a 

rýhy jsou svislé nepažené do hloubky 1,200 m v části nepodsklepené. V části 

podsklepení bude vykopána stavební jáma -2,600 a rýhy do hloubky -3,100 m. Zemina 

bude z části deponována v blízkosti stavby, přebytek bude odvezen na skládku určenou 

stavebním úřadem. Na hutněné zásypy (podél suterénní stěny) bude dovezen netříděný 

štěrkopísek.    

3.3.2. Základy a podkladní betony 

Podmínky pro zakládání jsou jednoduché a nenáročné. Volba způsobu založení vyplývá 

z hydrogeologických poměrů dané lokality. Objekt je založen na mírně svažitém 

terénu. Založení objektu je na základových betonových pásech s mezilehlým 

podkladním betonem. Základové konstrukce jsou zhotoveny z betonu C20/25 vyztužené 

ocelí V 10425. Veškeré základové konstrukce jsou zhotoveny na vrstvě podkladního 

betonu C15/20 o tloušťce 150 mm vyztuženy kari sítí 100/100/6 mm jsou navrženy na 

hutněný štěrkopískový podsyp v tloušťce 150 mm. Základové pásy pod obvodovými 

stěnami přízemí šířky 300 mm jsou založeny v hloubce - 1,20 m od + / - 0,000 m. Pásy 

jsou zatepleny extrudovaným polystyrénem STYRODUR tloušťky 180 mm 

připevněným bitumenovým  lepidlem. Šířka nosných pásů pod vnitřními nosnými 

stěnami je 450 mm. Do základů budou vloženy zemnící pasky (viz. hromosvod). 

Základové pásy pod obvodovými stěnami suterénu šířky 300 mm jsou založeny v 

hloubce – 3,100 m od + / - 0,000 m.2 

3.3.3 Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny prvního nadzemního podlaží jsou zděné z cihelných  bloků YTONG P2 

– 400 PDK 300 x 249 x 599 mm na zdící maltu YTONG (součásti systému jsou 

doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové) s tepelnou izolací ISOVER TF . U 

okenních a dveřních otvorů budou na ostění použity tvarovky YTONG multipor tl. 80 

mm pro přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel YTONG  

P2 – 400 PDK 300 x 249 x 599 mm.  

Obvodové zdivo suterénu je betonové z prostého betonu tl. 300 mm s tepelnou izolací 
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ISOVER TF tl. 200 mm, 300 mm nad terénem nahoru nebo tepelnou izolací 

STYRODUR tl. 180 mm od 300 mm nad terénem dolů.    

Tabulka 1 : Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 300 mm přízemí 
Název skladby  
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Vnitřní omítka  5 
Zdivo YTONG P2 – 400 PDK  300 
Lepící vrstva PRO ETICS 4 
Tepelná izolace ISOVER TF 200 
Vyztužení PRO ETICS 3 
Silikátová omítka tenkovrstvá 2 

 
Tabulka 2 : Nosná obvodová stěna o šířce zdiva 300 mm suterén 
Název skladby  
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Vnitřní omítka  5 
Základní vrstva vyztužená PRO ETICS 3 
TI ORSIL FASSIL 100 
Lepící vrstva PRO ETICS 4 
Betonová stěna 300 
Izolace proti vodě protiradonová ochrana 5 
Bitumenové lepidlo 4 
TI STYRODUR 3035 CS XPS 180 
Vrstvený zásyp - štěrkopísek - 

 
Tabulka 3 : Vnitřní stěna o šířce zdiva 300 mm 
Název skladby  
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Omítka nanášena ve dvou vrstvách 10 
Zdivo YTONG P2 – 400 PDK 300 
Omítka nanášena ve dvou vrstvách 10 

 
3.3.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Překlady nad otvory ve zdivu jsou navržené v systému ytong. Stropní konstrukce nad 

suterénem bude tvořena předpjatým stropním panelem spirilo SPI 6800/25 10 a SPI 

5600/25 10. Tloušťka stropní konstrukce 250 mm a uložení stropní konstrukce 100 mm. 

Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž (viz SPIROLL – podklad pro 

navrhování). Stropní konstrukce nad přízemím bude tvořena dřevěným trámovým 

stropem. Rozměr nosných stropní trámu 150/180 a uložení stropní konstrukce 100 mm.  

Tabulka 4 : Stropní konstrukce nad suterénem 
Název skladby  
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Keramická dlažba 8 
Lepidlo 2     
Anhydritová směs s podlahovým vytápěním 55 
Separační vrstva  1 
ISOVER TDPT 60 mm + 30 mm 90 
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SPIROLL STROP 200 
Lepící vrstva PRO ETICS 1 
Pěnový polystyrén EPS - F 100 
Základní vrstva PRO ETICS 4 
Stěrka 3 

 
Tabulka 5 : Stropní konstrukce nad přízemím 
Název skladby  
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Keramická dlažba 8 
Lepidlo 2     
Anhydritová směs s podlahovým vytápěním 55 
Separační vrstva  1 
ISOVER TDPT 20 mm +20 mm 40 
Dřevěný záklop 20 
Dřevěný trám + TI ISOVER UNIROL PROFI 160 
Dřevěný záklop 20 

3.3.5 Schodiště 

Vertikální komunikace v suterénu je řešena monolitickým železobetonovým schodištěm 

s nabetonovanými stupni, s povrchem upraveným proti skluzu. Schodiště spojuje 

suterén s 1.NP. Vertikální komunikace v přízemí je řešena dvěmi schodišti. První 

schodiště má 3 stupně je masivní dřevěné a navazuje na druhé schodiště, které spojuje 

1.NP a 2.NP je také dřevěné masivní a je uloženo na dvou vnitřních nosných  zdech.  

3.3.6 Krov 

Střecha je sedlová (půdorysného tvaru T, sklon 30º) se štíty na jihozápad, jihovýchod, 

severovýchod. Nosnou konstrukci střechy tvoří krov vaznicové soustavy krokvový. 

Navržený krov jalové vazby, všechny vazby mají hambalek nebo kleštiny. Nepoužívá se 

vazný trám ani sloupky. Krov je podporován na pozednicích a středních vaznicích. 

Veškeré dřevěné konstrukce budou minimálně 5 cm vzdálené od povrchu komínového 

tělesa. Pozednice jsou k pozedním železobetonovým věncům kotveny pomocí páskové 

oceli. Na pozednice a vaznici se přibijí krokve po 83 cm a 100 cm, které jsou staženy v 

plných vazbách kleštinami ze dvou fošen. Kleštiny zajišťují příčné zavětrováni krovu. 

Podélné zavětrováni je zajištěno celoplošným bedněním z prken. Použité řezivo: smrk. 

Všechny dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2x ochranným nástřikem 10 %. Tesařské 

spoje krovu budou provedeny dle ČSN 73 3150. 

3.3.7  Střecha 

Střešní plášť sedlové střechy je navržen v této skladbě: 

Tabulka 6 : Střecha 
Název skladby  
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Skládaná střešní krytina KB - BLOK - 
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Laťování 30/50 30 
Kontralatě 30 
Pojistná hydroizolace (difuzní folie) - 
Tepelná izolace MW mezi krokvemi 200 + 200 mm ve dvou směrech 400 
Parozábrana  - 
Vzduchová mezera mezi CD-PROFILY pro SDK  30 
SDK protipožární deska  15 

Střešní krytina je navržená z betonových tašek KB-Blok. Je uložena suchým způsobem 

za použití  kovových a plastových upevňovacích a těsnících střešních doplňků. 

Provětrání střešního pláště je řešeno u žlabu mřížkami a u hřebenu lištou + větracími 

taškami v každém poli v druhé řadě pod hřebenem. Na střeše je umístěna u komínu 

výstupní střešní okno + nosná teška stoupací plošiny s držákem.Ve spodní části střechy 

jsou ve dvou řadách sněholamy. Vyústění ZI a VZT střešní krytinou je pomocí 

ukončujících typových hlavic v taškových tvarovkách.  Oplechování střechy, komínu, 

nadezdívek, atd. se provede dle ČSN 73 3610: Žlaby a svody jsou navržené ze systému 

Lindab. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavu (tvarovky + připevnění). 

3.3.8 Půdní prostor 

Půdní prostor je z části využívám jako obytný. Nacházejí se zde dva pokoje + koupelna. 

Podchodná výška v podkroví je 2 500 mm.  

3.3.9 Komín 

Na stavbě je jedno komínové těleso. Komín od krbu bude proveden z Schidel tvarovek. 

Komín je určen pro vnitřní krbovou vložku. Průduch 150x150 mm a cca 400 mm nad 

podlahou jsou osazené ocelolitinová dvířka pro vymetání komínu. V nadstřešní části 

bude obezděn lícovým zdivem Klinker ukončené betonovou komínovou hlavou tlustou 

100 mm z betonu B 20. Vytápění objektu je navrženo tepelným čerpadlem.  

3.3.10 Příčky  

Zdivo nenosných konstrukcí bude vyzděno z příčkovek YTONG . 

Tabulka 7 : Vnitřní stěna o šířce zdiva 125 mm  
Název skladby  
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Omítka nanášena ve dvou vrstvách 10 
Zdivo YTONG 125 
Omítka nanášena ve dvou vrstvách 10 

3.3.11 Překlady 

Jako vodorovné nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových  

konstrukcích se používají YTONG překlady 25 a železobetonový monolitický (viz. 

specifikace překladů). Viz výkres 1.NP a 2.NP. 

3.3.12 Podhledy a opláštění 

Provedení podhledů na zakrytí rozvodů vzduchotechniky, vody a hygienických 
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zařízeních. Podhledy jsou připevněny na hliníkovém rastru T profilů upevněných na 

rektifikovaných závěsech přímo do nosné konstrukce. V podhledech budou zabudovaná 

svítidla. Navržené sádrokartonové podhledy se skrytou drážkou Ecophon s akustickými 

vlastnostmi, připevněný pomocí rektifikovaných závěsů přímo do nosné konstrukce. 

Podhledy nebudou v celém objektu. Stropy budou provedené z obkladu palubkami a 

sádrokartonu. Fasáda je od upraveného terénu do výšky +0,150 obložena obkladem 

TERCA. Od výšky +0,150 po střechu je kombinována fasáda tenkovrstvá silikonová 

omítka barvy bílá.  

3.3.13 Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy 

podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek 

REGUPOL tl. 15 mm. Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 

projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace dlažby, 

obkladů, masivních podlah bude upřesněna při realizaci s architektem interiéru. 

Tloušťka podlah se v celém objektu proměnná. Podlahová konstrukce spolu se stropní 

konstrukcí musí splňovat min. L´w  = 63 dB.  

Příprava pro pokládku nášlapné vrstvy se řídí pokyny výrobce podlahoviny nebo dlažby 

a pokyny výrobce lepidla. Maximální formát dlažby by neměl překročit rozměr 300 x 

300 mm. 

Tabulka 8 : Keramická podlaha suterén 
Název skladby        Podlaha A 
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Keramická dlažba   8 
Lepidlo MAPEI    2 
Betonová mazanina 55 
Separační vrstva z PE fólie     1,5 
Tepelná izolace z desek ISOVER EPS NCOfloor 200 
Izolace proti vodě a protiradonová ochrana    5 
Podkladní beton C20/25 + kari síť 100/100/6 mm 150 
Styrodur 4000 CS 140 
Štěrkový hutněný podsyp frakce 8 – 16 mm - 

 

Tabulka 9 : Keramická podlaha s podlahovým vytápěním v 1.NP na terénu 
Název skladby      Podlaha A1 
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Keramická dlažba 8 
Lepidlo MAPEI  2 
Anhydritová směs s podlahovým vytápěním 55 
Separační vrstva z PE fólie      1,5 
Tepelná izolace z desek ISOVER EPS NCOfloor 200 
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Izolace proti vodě a protiradonová ochrana 5 
Podkladní beton C20/25 + kari síť 100/100/6 mm 150 
Styrodur 4000 CS 140 
Štěrkový hutněný podsyp frakce 8 – 16 mm - 

 
Tabulka 10 : Keramická podlaha s podlahovým vytápěním v 2.NP 
Název skladby Podlaha A2 
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Keramická dlažba 8 
Lepidlo MAPEI 2 
Anhydritová směs s podlahovým vytápěním 55 
Separační vrstva z PE fólie      1,5 
Tepelná izolace ISOVER TDPT 20 mm + 20 mm 40 
Dřevěný záklop  20 
Dřevěný trám + TI ISOVER UNIROL PROFI 160 
Dřevěný záklop 20 

 
Tabulka 11 : Hrubá podlaha suterén 
Název skladby Podlaha AS 
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Betonová mazanina 50 
Separační vrstva z PE fólie      1,5 
Izolace proti vodě a protiradonová ochrana 5 
Podkladní beton C20/25 + kari síť 100/100/6 mm 150 
Styrodur 4000 CS 140 
Štěrkový hutněný podsyp frakce 8 – 16 mm - 

 
Tabulka 12 : Dřevěná podlaha s podlahovým vytápěním v 1.NP 
Název skladby Podlaha B1 
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Dřevěné parkety 18 
Podkladní PE pěnová folie 2 
Anhydritová směs s podlahovým vytápěním 55 
Separační vrstva z PE fólie      1,5 
Tepelná izolace ISOVER TDPT  60 mm + 30 mm 90 
SPIROLL STROP 200   
Lepící vrstva PRO ETICS 1 
Pěnový polystyren EPS - F 100 
Zákl. vrstva PRO ETICS 4 
Omítka 3 

 
Tabulka 13 : Dřevěná podlaha s podlahovým vytápěním v 2.NP 
Název skladby Podlaha B2 
Popis vrstvy (od interiéru) Tloušťka vrstvy (mm) 
Dřevěné parkety 18 
Podkladní PE pěnová folie  2 
Anhydritová směs s podlahovým vytápěním 55 
Separační vrstva z PE fólie      1,5 
Tepelná izolace ISOVER TDPT 20 mm + 20 mm 40 
Dřevěný záklop 20 
Dřevěný trám + TI ISOVER UNIROL PROFI 160 
Dřevěný záklop 20 
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3.3.14 Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: Asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIÁL 

je nastaven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem. Izolace vytažena nad 

upravený terén min. 300 mm.  

b) Hydroizolace podlah: Koupelna profilová folie s izolační rohoží(podél stěn vytažení 

izolace min. 200 mm na stěny) a s koutovým dilatačním profilem. 

c) Sklonitá střecha: Pojistná hydroizolace (difuzní) folie a parotěsná zábrana. 

3.3.15 Tepelná, zvuková a kročejova izolace 

Podlahy suterén na terénu:  

Tepelná izolace z desek ISOVER EPS NCOfloor + Styrodur 4000 CS tl.140 mm 

Podlahy v přízemí na terénu:  

Tepelná izolace z desek ISOVER EPS NCOfloor tl.200 mm + Styrodur 4000 CS tl.140 mm 

Podlahy v podkroví:  

Tepelná izolace ISOVER TDPT tl.40 mm 

Zateplení střechy:  

Tepelná izolace MW mezi krokvemi 200 + 200 mm ve dvou směrech 

Zateplení střechy splňuje požadavky tepelně technické, akustické a protipožární 

ochrany. Vzhledem k situování objektu není nutné řešit akustická opatření.  

3.3.16 Omítky 

a) vnitřní – zdivo a strop je opatřen vápennocementová štuková omítka (železobetonový 

podklad natřít před omítáním neutralizačním nátěrem). Příruby ocelových nosníků 

překladů obalit pletivem KERAMID. V místnostech se zvýšenou vlhkostí jsou použity 

omítky, které neobsahují sádru, což jsou vápenocementové omítky. 

b) vnější – šlechtěná silikonová omítka barvy bílé. Omítka ukončena na kótě + 0,150. 

3.3.17 Obklady 

a) vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a jiných místnostech kde dochází ke 

kontaktu s vodou jsou navrženy keramické obklady (viz výkres podlaží a legendy 

místností). Přesné určení barevného řešení a typu bude určeno architektem v průběhu 

realizace stavby.  

b) vnější – po obvodu budovy od kóty +0,150 k upravenému terénu navržen soklový 

systém TERRANOVA – včetně obkladu a soklové lemovací lišty. 

3.3.18 Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Okna a dveře v rodinném domku budou použity jedny z nejkvalitnějších na našem trhu 

Internorm Edicion, dřevohliníková okna zateplená PUR pěnou s trojsklem plněným 
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kryptonem Uw = 0,71 W.m-2-K-1. pokud to bude možné dá se použít i  fixní zasklení 

oken, které má lepší tepelně - izolační parametry a je ekonomicky výhodnější. Aby se 

okna posunula co nejvíce do linie izolace k vnější hraně fasády, byla vyfrézovaná 

drážka do obvodového zdiva ytong, do kterých se okna instalovaly. Vzduchotěsnost 

oken a dveří je ještě zlepšena pomocí instalace těsnících pásek Illbruck TwinAktiv. Aby 

nedocházelo k přehřívání domu v letním období, okna na jižní straně fasády chrání 

přesah střechy. Stínění oken na jižní a západní straně domu bude ještě dořešeno.  

Vnitřní dřevěné schodiště třístupňové a dvanácti stupňové s 1.NP do 2.NP. 

3.3.19 Klempířské výrobky 

Budou provedeny v okapovém systému Lindab – svody, žlaby, oplechování okapu, 

oplechování komínu a oplechování parapetu. Specifikace včetně doplňkových výrobků 

viz. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ. 

3.3.20 Malby a nátěry 

Vnitřní malba stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x SÁDROMAL, nátěry výrobků 

viz. Specifikace. Odstín bude určen architektem interiérů. 

Veškeré klempířské a zámečnické výrobky budou opatřeny dvojnásobným nátěrem s 1x 

emailováním. Truhlářské výrobky budou natřeny 2x luxolem Palisandr. Dřevěné 

konstrukce krovu se opatří nátěrem proti plísním a dřevo škůdcům. 

3.3.21 Větrání místností 

Větrání je navrženo nucené s rekuperací. Rekuperace od firmy InVENTer® - systém 

řízeného větrání.  Systém nám zaručuje pravidelnou výměnu vzduchu, s účinností 

kolem 70 %. V létě jde využít i jako chlazení. Při návrhu systém by musela být v každé 

obytné místnosti jednu přívodní nebo odvodní jednotku IV14. Odvodní a přívodní 

jednotky se sdružují do páru. V mé případě by to byly 3+3. Jednotky GS 60 (PS) u niž 

se ne střídají 4 fáze systému za pomocí niž se zadržuje odvedené teplo na keramický 

výměník.  Jednotka GS 60 (Ps) slouží pouze k odvodu vzduchu z koupelen.  Návrh 

nuceného větrání s rekuperace není obsahem diplomové práce, proto je zde řešen jen 

okrajově.  

3.3.22 Venkovní úpravy 

Podél objektu (mimo terasu a přilehlé komunikace) je navržen odvodněný obsyp 

oblázky šíře 500 mm s betonovým obrubníkem. 
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4.      POSUDEK NÍZKOENERGETICKÉHO RD - Svoboda Software 

 

4.1    Tepelně technické posouzení  

Tepelně-technický posudek je proveden pomocí speciálních programů TEPLO 2009, 

Ztráty 2009, Energie 2009. Výsledkem posudku je zjištění tepelně – technických 

parametrů navrženého objektu. Některé tyto výsledky se použijí v energetické bilanci 

objektu ta zařadí daný objekt do určité třídy energetické náročnosti. Jelikož se jedná o 

nízkoenergetický rodinný dům, klasifikační třída prostupu tepla obálky hodnocené 

budovy musí být v rozmezí třídy A (velmi úsporné) až B (úsporná).  

Posudky jsou provedeny pro: 

- Součinitel prostupu tepla konstrukcí 

- Teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukcí 

- Pokles dotykové teploty podlahových konstrukcí – není posouzeno je navrženo 

podlahového vytápění 

- Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry 

- Lineární činitel prostupu tepla tepelných vazeb – není hodnocen  

Popis požadavků  - dle ČSN 730540/2 – 2007, které byly počítány programem Teplo 
2009. 
 
Požadavky: 

1) 2( / )NU U W m K≤  

2) aevac MM ,, < a zároveň 2
, , , ( / . )c a c a NM M kg m a≤  

3) ( ),Rsi N Rsif f≤ −  

4) ( )10 10,N Cθ θ∆ ≤ ∆ °  

5) ( ), / .k k N W m Kψ ψ⊲  

 

Porovnání tepelně technických vlastností konstrukcí s požadovanými normovými 

hodnotami. Jsou hodnocené veškeré konstrukce objektu, které přijdou do styku 

s venkovním prostředím. Výsledky výpočtu splňují požadavky na hodnoty pro 

nízkoenergetické domy (NED). 
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Tab. č. 14– Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

Výstupy z programu TEPLO 2009 a vyhodnocení (dle normy ČSN 73 05 40) součinitelů 

prostupů tepla jsou znázorněny v příloze č. 1. 

 

4.2    Ztráty po místnostech pro nízkoenergetický RD 

Na nízkoenergetický rodinný dům je proveden výpočet ztrát objektu po místnostech a to 

pomocí výpočtového programu ZTRÁTY 2009 od prof. Svobody. Výpočet zahrnuje 

veškerou potřebnou hodnoty ztrát jednotlivých vytápěných místností potřebných 

k návrhu podlahového vytápění. Výstupy z programu ZTRÁTY 2009 a vyhodnocení 

(dle normy ČSN 73 05 40) jsou znázorněny v příloze č. 2. 

Fi,v = 2,409 kW       Fi,t = 2,558 kW                  Fi,HL = 4,967 kW 

  

Obr. 1  Celkové ztráty objektu  

Typ k-ce Součinitel 
prostupu 
tepla 

Součinitel 
prostupu 
tepla 
požadovaný 

Stav 
kondenzace 
 
 

Teplotní 
faktor 
vnitřního 
povrchu 

Teplotní 
faktor 
vnitřního 
povrchu 
požadovaný 

Vyhodnocení 

 U 
[W.m-2K-1] 

UN 
[W.m-2K-1] 

Mc,a 

[kg.m-2a-1] 
fRsi 
[-] 

fRsi ,N 

[-] 
 

Stěna 0,13 0,38 0,0506 0,969 0,793 Požadavky 
vyhovují 

 
Střecha 

 
0,12 

 
0,24 

 
0,00000 

 
0,971 

 
0,807 

Požadavky 
vyhovují 

Podlaha 
nad 
suterénem 

0,17 0,6 Nižší než 0,1 0,957 0,535 Požadavky 
vyhovují 

Podlaha 
na terénu 

0,16 0,38 0,0170 0,960 0,535 Požadavky 
vyhovují 
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Roční potřeba energie a paliv na vytápění (Ptáková 1998). Roční potřeba tepla na 

vytápění 8,466 MWh, 30,48 GJ. Pokud by byl objekt vytápěn pouze palivovým dřevem 

14,62 MJ/kg. Roční potřeba paliva na vytápění (orientační) 2085 kg. 

Maximální průměrný součinitel prostupu tepla U,em,N = 0,50 W/m2K a průměrný 

součinitel prostupu tepla U,em =  0,17 W/m2K. U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE 

SPLNĚN. Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je zařazena na třídy B 

(úsporná). 

Ozn. Název 
místnosti 

Teplota 
Ti 

Vytápěná 
plocha Af 
[m2]  

Objem 
vzduchu  
V [m3] 

Celková 
ztráta 
FiHL[W] 

% 
z celkového 
FiHL  

Podíl 
FiHL/(Ti-
Te) [W/K]    

1/01 1.01 15     6,9   19,0 203     4,1 %     6,76 
1/02 1.02 20   14,3   40,1 456     9,2 %   13,03 
1/03 1.03 20   19,5   54,9 471     9,5 %   13,46 
1/04 1.04 20   18,6   52,2 521    10,5 %   14,88 
1/05 1.05 20     7,9   22,0 275     5,5 %     7,84 
1/06 1.06 20     6,6   18,6 81     1,6 %     2,33 
1/07 1.07 24     9,7   26,8 318     6,4 %     8,16 
1/08 1.08 20     7,6   20,9 42     0,9 %     1,21 
1/09 1.09 20     9,6   26,4 245     4,9 %     7,00 
1/10 1.10 20   36,4 100,5 959   19.3 %   27,40 
2/02 2.02 20   19,2   44,6 275     5,5 %     7,83 
2/03 2.03 20   27,0   62,8 446     9,0 %   12,75 
2/04 2.04 20   24,4   56,7 434     8,7 %   12,39 
2/05 2.05 24     8,3   19,2 242     4,9 %     6,20 
suma:   216.0     564.6      4967  100.0 %  141.25 

Tab. č. 15: Tepelné ztráty jednotlivých místností 
 

4.3    Energetická bilance nízkoenergetického RD 

Na nízkoenergetický rodinný dům je provedena energetická bilance pomocí 

výpočtového programu ENERGIE 2009 od prof. Svobody. Energetická bilance v sobě 

zahrnuje veškerou potřebnou energii na celoroční provoz rodinného domu. Výsledkem 

energetické bilance je průkaz energetické náročnosti objektu. Po provedení výpočtového 

programu se posuzovaný objekt řadí do kategorie „B“ energetické náročnosti, což 

znamená, že daný posuzovaný objekt je úsporná budova a tím se budova se svou měrná 

spotřeba energie budovy 41,2 kWh/(m2.a). Tato energie je potřebná na funkčnost 

objektu řadí mezi nízkoenergetické domy. Výpočet energetické náročnosti budovy 

pomocí programu ENERGIE 2009 odpovídá požadavkům podle vyhlášky č. 148/2007 

Sb. a podle normy ČSN 73 05 40. 

Výstupy z programu ENERGIE 2009 a vyhodnocení (dle normy ČSN 73 05 40) jsou 

znázorněny v příloze č. 3. 
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Obr. 2  Celkové ztráty zóny NERD 

 

Obr. 3  Měsíční potřeby energie dodávané do budovy 

Požadavek na maximální průměrný součinitel prostupu tepla U,em,N = 0,48 W/m2K a 

výsledek výpočtu průměrný součinitel prostupu tepla U,em = 0,24 W/m2K.  U,em < 

U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla 
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pro dílčí obalové konstrukce vyžaduje současně, aby hodnota U,em nepřekročila limit 

odvozený z požadavků pro dílčí konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 

0,06 =  0,44 W/m2K. U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN.  Klasifikační třída 

prostupu tepla obálkou budovy je zařazena na třídy B (úsporná). 
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5. PROJEKT VYTÁP ĚNÍ – technická zpráva 

Navrhovaný rodinný dům má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Budova 

splňuje požadavky na nízkoenergetickou stavbu. Budova se nachází v Dolních 

Domaslavicích v okrese Frýdek – Místek v nadmořské výšce 300 m n. m. a je tedy 

v teplotní oblasti s navrhovanou venkovní teplotou v zimním období – 15 ºC, 

navrhovanou relativní vlhkosti vnějšího vzduchu 84% a navrhovaný parciální tlak vodní 

páry 139 Pa. 

Další klimatické podmínky jsou: 

Průměrná venkovní teplota přes otopné období                                                        3,8  ºC 

Průměrná délka otopného období                                                 236 dní 

Vnější teplota, při které se zahajuje topení                                                13   ºC 

Tepelné ztráty udávají kolik tepla (energie) unikne z objektu do vnějšího prostředí. 

Tepelně ztráty můžeme rozdělit na ztráty prostupem tepla a ztráty výměnou vzduchu. 

Níže je uveden výpis tepelných ztrát jednotlivých místností. Kompletní výpočet 

tepelných ztrát uveden v příloze č. 2. Výpočet se řídí dle ČSN EN 12831, ČSN 730540, 

Vyhláškou č. 291/2001Sb. 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :                                        -15.0 ºC 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :                                        8.2 ºC 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :                                               1.45 

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :                                                        20.2 ºC 

Půdorysná plocha podlahy objektu A :                                              75.1 m² 

Exponovaný obvod objektu P :                                               36.9 m 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :                                            570.4 m³ 

Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :                                              60.0 % 

 
  

Ozn. Název 
místnosti 

Teplota 
Ti 

Vytápěná 
plocha Af 
[m2]  

Objem 
vzduchu  
V [m3] 

Celková 
ztráta 
FiHL[W] 

% 
z celkového 
FiHL  

Podíl 
FiHL/(Ti-
Te) 
[W/K]      

1/01 1.01 15     6,9   19,0 203     4,1 %     6,76 
1/02 1.02 20   14,3   40,1 456     9,2 %   13,03 
1/03 1.03 20   19,5   54,9 471     9,5 %   13,46 
1/04 1.04 20   18,6   52,2 521    10,5 %   14,88 
1/05 1.05 20     7,9   22,0 275     5,5 %     7,84 
1/06 1.06 20     6,6   18,6 81     1,6 %     2,33 
1/07 1.07 24     9,7   26,8 318     6,4 %     8,16 
1/08 1.08 20     7,6   20,9 42     0,9 %     1,21 
1/09 1.09 20     9,6   26,4 245     4,9 %     7,00 
1/10 1.10 20   36,4 100,5 959   19.3 %   27,40 
2/02 2.02 20   19,2   44,6 275     5,5 %     7,83 
2/03 2.03 20   27,0   62,8 446     9,0 %   12,75 
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2/04 2.04 20   24,4   56,7 434     8,7 %   12,39 
2/05 2.05 24     8,3   19,2 242     4,9 %     6,20 
Souč
et: 

  216.0     564.6      4967  100.0 %  141.25 

 
Tabulka 15: Tepelné ztráty jednotlivých místností 
 

5.1.    Vybrané tepelné čerpadlo 
 
Pro nízkoenergetický rodinný dům je navržen alternativní zdroj tepla, což je tepelné 

čerpadla vzduch – voda. NIBE F2025 tepelné čerpadlo typu vzduch-voda  s 

kompresorem, který pracuje při teplotách až do –20 °C. Je konstruováno pro systémy 

teplovodního vytápění. Tepelné čerpadlo bude umístěno v exteriéru u obvodové zdi u 

vstupu na samostatném základu. 

 

 

 

 

 

Obr.4  Externí jednotka tepelného čerpadla 
 

Technické údaje: 

Typ:  F2025 - 6 

Výkon/příkon/topný faktor                                                     4,17/1,76/2,36 kW -7/45 ºC 

                                                                                               je ovlivněn teplotou ovzduší 

Startovací proud  17A 

Napětí                                                                                          3x400V + N +PE 50 Hz 

Průtok topného média 0,16 l/s 

Min/Max tlak v topném okruhu 0,5/2,5 bar 

Průtok vzduchu  1500 m³/h 

Výkon ventilátoru  70 W 

Jištění  10 A 

Max. výstupní teplota  58 ºC 

Množství chladiva (R404A)  1,9 kg 

Hmotnost 120 kg 

Nejnižší provozní teplota, venk.teplota/ výstup z TČ -20/50 (-7/58) ºC 

Nejvyšší provozní teplota, venk.teplota/výstup z TČ 35/58 ºC 
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Teplota odstávky - 20 ºC 

Minimální interval mezi odtáváními  50 min 

Start teplota výparníku pro odtávání 10 ºC 

Maximální doba odtávání 7 min 

Hlučnost: 

Tepelné čerpadlo je vhodné 

umístit tam, kde v blízkosti 

nejsou okna obytných 

místností. Umístění 

tepelného čerpadla volíme , 

tak  aby to bylo místo co 

nejméně citlivé na hladinu 

okolního hluku.                                   Obr. 5 Označení šíření hluku do okolí 

 
 

5.2 Instalace a obsluha tepelného čerpadla 

Tepelné čerpadlo F2025 - je venkovní tepelně čerpadlo, které využívá venkovní vzduch 

a má pouze jeden ventilátor. F2025 je konstruováno pro systém vytápění na bázi oběhu 

teplé vody a v mém případě je propojeno s bivalentním zdrojem elektrickým kotlem. 

Tepelné čerpadlo má vestavěný inteligentní mikroprocesorový řídící systém. F2025 se 

spouští spouštěcím signálem z řídící jednotky nebo z termostatu. F2025 může být také 

řízeno speciálně vyvinutým zařízením SMO 10.  Materiál ze kterého je tepelné čerpadlo 

vyráběno je vysoce odolný a zaručuje dlouhou životnost. Aby byla zajištěna správná 

funkce je dán požadavek minimální objem topného média v topném okruhu 20 litrů 

topné vody na 1 kW topného výkonu tepelného čerpadla. Topný okruh a okruh přípravy 

TUV je nutné vybavit potřebnými bezpečnostními prvky podle platných předpisů. 

Instalace vytápění musí být dle předpisů před uvedením do provozu zkontrolována 

kvalifikovanou osobou a zdokumentována. Během provozu a při odtávání vzniká větší 

množství kondenzátu, kterou je nutné odvést od objektu, v mém případě odvedeno vedle 

objektu do štěrkového lože.  

Vzdálenost mezi F2025 a obvodovou zdí, před kterou je umístěn na betonovém základu 

musí být min. 350 mm. Volný prostor před tepelným čerpadlem musí být alespoň 1 m.  
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Mikroprocesorový řídícím systém, který je součástí F2025 ovládá a řídí např.:  odtávání, 

zastavení při max./min. teplotě, zapínání ohřevu kompresoru a ohřevu odkapní jímky, 

kontrola motorové ochrany. 

Součásti F2025 je integrované elektronické teplotní čidlo venkovní a vratné vody. Ty 

řídí po vyhodnocení spínání a vypínání tepelného čerpadla. Firma NIBE nabízí i využití 

řízení pomocí SMO 10, což je mnohem komfortnější možnost sledování a řízení F2025. 

Znamená to, že hodnoty seřízení a měřené hodnoty mohou být nastavovány a sledovány 

na ovládacím panelu SMO. 

F2025 pracuje s teplotou vratné vody maximálně cca 50 °C a teplotou vody na výstupu 

maximálně cca 58°C. F2025 není vybaveno uzavíracími ventily. Je ale vhodné tyto 

ventily instalovat, protože nám do budoucna usnadní servis. Všechna venkovní potrubí, 

jako jsou hadice a ventily musí být izolovány tepelnou izolací o tloušťce min. 19 mm. 

Oběhové čerpadlo topného média musí být v provozu i v případě, že F2025 není v 

chodu, aby se zabránilo zamrznutí. 

 
Obr. 6 Schéma zapojení F2025 + VVM300 + SMO10 

Oběhové čerpadlo je aktivováno na základě potřeby tepla pro vytápění nebo ohřev teplé 

vody a podle venkovní teploty je i aktivována protimrazová ochrana. Při teplotách 

nižších než +2°C se oběhové čerpadlo spouští periodicky, protože předpokládá, že se 

námraza už objevila. Daleko výhodnější je, když protiúrazová ochrana se spustí až po 

poklesu výkonu ventilátoru. Zjistí-li SMO 10 pokles výkonu ventilátoru je jistota že na 
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ventilátoru je námraza.  Pokud teplota klesne pod -20 °C běží protimrazová ochrana 

nepřetržitě. 

 
Obr. 7 Umístění jednotky F2025 

 

 
Obr. 8 Rozměry a připojení 

5.3    Podlahové vytápění  

 Je jedno z možných velkoplošných vytápění, v podobě podlahy, umožňuje sdílet teplo 

sáláním. Od sálající podlahy se ohřívá plocha osálaná a teprve až od osálané plochy se 
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zahřívá vzduch. U tohoto vytápění se podstatná část tepla sdílí sáláním a pouze malé 

množství tepla se sdílí konvekcí.  

Nízkoteplotní otopné soustavy, což je podlahové vytápění, je vhodné využívat u 

z nízkoteplotních zdrojů. Podíl tepelného toku sáláním u podlahového vytápění je cca 55 

%. Já řeším otopnou plochu jako nedělitelnou součást stavební konstrukce. I když je 

teplota otopné plochy, u podlahového vytápění ze všech druhů nejnižší, je rozložení 

teplot téměř ideální. Viz. obrázek 9. 

 

Obr. 9 Vertikální průběh teploty vzduchu ve vytápěné místnosti při jejím různém 

způsobu vytápění I. ideálně požadovaný průběh, II. podlahové vytápění s ochlazovaným 

stropem, III. článkové otopné těleso, IV. stropní vytápění 

 

Jsou dvě varianty podlahového vytápění: mokrý a suchý způsob. Suchý je vhodný pro 

vyšší teploty topné vody cca 50 – 70 ºC. V mém případě je vhodnější mokrý způsob, 

kdy teplota topné vody je od 30 – 55 ºC. Střední povrchová teplota podlahové otopné 

plochy nemá z hygienických důvodů překročit hodnotu: 

 tP = 27 až 28 °C         u místností pro trvalý pobyt 

tP = 30 až 32 °C  u pomocných místností, kde člověk jen příležitostně přechází  

tP = 32 až 34 °C    u místností, kde člověk převážně chodí bos  
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5.4    Podlahové topení systém Rehau 

Systém který jsem si vybrala používá k podlahovému vytápění trubky RAUTHERM S, 

které jsou vyrobeny s PE-Xa - polyethylen zesítěného za vysokého tlaku a teploty + 

EVAL vrstvy - protikyslíková bariéry. Rozměry trubek:10,1 x 1,1 mm, 17 x 2,0 mm, 14 

x 1,5 mm, 16 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm, 25 x 2,3 mm. Max. provozní přetlak 6 bar při 

90°C. Max. teplota na přívodu 90°C, krátkodobě 110°C. Já v projektu používám 20 x 2 

mm s vnitřním poloměrem 8 mm. 

Spojovaní trubek se provádí  pomocí násuvných  objímek. Spojení touto násuvnou 

objímkou je nerozebíratelné a je v souladu s DIN 18380. Násuvné objímky a spoje, 

které jsou instalovány do betonové mazaniny, by měly být chráněny dle DIN 18560, 

páskou z PVC. 

Systém REHAU nabízí mnoho možností položení podlahového výtápění např: REHAU 

systémová deska Varionova,  REHAU systémová deska Vario, REHAU systém 

RAUFIX, REHAU systém vodicí lišta, REHAU nosná rohož, REHAU systém Tanker. 

 

Pro svůj projekt jsem si vybrala - REHAU systém RAUFIX 

Systémové komponenty - vodící lišta RAUFIX 14 

     -  vodící lišta RAUFIX 20 

     -  okrajová dilatační páska 

     -  plastifikátor P 

     -  krycí fólie 

                                       -  příchytka RAUFIX 

Rozměry trubek pro RAUFIX  - RAUTHERM S jsem si zvolila  20 x 2,0 mm. 

Pokládací rozteče 5, 10, 15, 20, 25 a 30 cm. 

 

Při montáži musíme dbát na to abychom jako první věc umístili nástěnnou skříň a 

instalovali do ní rozvaděč. Nesmíme zapomenout položit tepelnou nebo kročejovou 

izolaci. Dále se musí dbát na dokonalé připevnění okrajů dilatační páskou a přilepit 

přesahy folií, které jsou 10 cm. Po položení trubek a jejich upevnění se může napojit 

připojovací potrubí na rozdělovač. Pak se vypláchnou otopné okruhy , naplní a 

odvzdušní. Provede se tlaková zkouška a po dobu betonáže musí být systém pod 

provozním tlakem. 
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Obr. 10 Natažení systémového potrubí na folii 
 

    

Obr. 11 Vodící lišta RAUFIX     Obr. 12 Raufix příchytka 
 
REHAU systémové příslušenství 

1.REHAU dilatační profil a dilatační pás 

Slouží k vytvoření trvale elastických spár u mazanin pro podlahové vytápění a k 

ohraničení polí mazaniny. Samolepící patka dilatačního profilu a dilatačního pásu 

zajišťuje upevnění na systém podlahového vytápění. 

 

2. REHAU plastifikátor  

Je vhodný pro použití se všemi cementovými mazaninami a systémy podlahového 

vytápění REHAU. 

 

3.REHAU rozdělovače HKV-D 

- pro 2 - 12 otopných okruhů 

- trubka 1" rozdělovače a sběrače je z mosazi MS 63 

- jemný regulační ventil na přívodu 
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- ventil termostatu na vratném potrubí M30 x 1,5 mm 

- připojovací kulový kohout na přívodním a vratném potrubí 

- odvzdušňovací ventil 3/8" / vypouštěcí ventil 1/2" na přívodním a vratném potrubí 

- pozinkované konzole s hlukovými izolačními vložkami 

- vzdálenost ventilů na trubce rozdělovače je 55 mm 

- průtokoměr a uzávěr na přívodu 

- termostatický ventil s průtokovým regulátorem na zpátečce 

 

K napouštění / vypouštění našroubujeme hadici na plnící / vypouštěcí kohout. Ventil 

kohoutu se otevírá vlevo a uzavírá vpravo. Po naplnění nebo vypuštění namontujeme na 

kohout uzavírací kryt. 

 

Obr. 13 REHAU rozdělovač HKV-D s průtokoměrem 
 

4. REHAU skříně rozdělovače 

Skříň rozdělovače AP je určena k montáži na omítku. Je vyrobena z ocelového plechu v 

bílém provedení. Začišťovací pruh je vyjímatelný. Skříň rozdělovače je vybavena 

univerzálními držáky pro rozdělovače. 

 

5. Mísící sada 

Mísící sada pracuje na principu přimíchávací regulace. Pomocí termostatického ventilu 

je na přívodu nastavena požadovaná teplota pro podlahové vytápění. Ponorné čidlo 

termostatického ventilu měří teplotu vody přitékající vratným potrubím. Je-li teplota 
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nižší než předem nastavená hodnota, otevře se termostatický ventil a přimíchá vodu z 

okruhu kotle. Po dosažení nastavené teploty se ventil uzavře. Na ponorném termostatu 

čerpadla je nutné nastavit teplotu o min. 10 K vyšší než je provozní teplota systému 

podlahového vytápění. Čerpadlo se vypne, pokud teplota dosáhne hodnoty nastavené na 

ponorném termostatu čerpadla.  

 

Obsahuje  

-Čerpadlo Grundfos UPS 25/60 s ponorným termostatem k omezením teploty s  

kabelovým zapojením 

-Ventil termostatu 1/2”, termostatická hlavice K s ponorným čidlem, rozsah nastavení 

20-50°C 

- Regulační šroubení 1/2” 

- Kombinovaná připojovací armatura s teploměrem a odvzdušňovacím ventilem 

- Kombinovaná připojovací armatura s plnícím / vypouštěcím kohoutem 

 

Obr.14 Mísící sada HKV-D 
 
REHAU plošné vytápění - všeobecné pokyny k montáži 

Pro plánování a provedení topenářských mazanin platí norma DIN 18560. Navíc platí 

konkrétní předpisy pro zpracování a oblasti použití výrobců mazanin. 

 

Topenářské mazaniny je dle DIN 18560 nutno kromě umístění okrajové dilatační pásky 

po obvodě místnosti, sloupů, atd. navíc oddělit na následujících místech dilatačními 

spárami:  - u ploch mazaniny > 40 m2 

  - u délek stran > 8 m 

  - u poměrů stran a : b > 1 : 2 
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  - nad dilatačními spárami stavby. 

V diplomové práci není žádná s podmínek na dilataci pozitivní, proto se dilataci řeší jen 

po obvodu místností. Všechny místnosti jsou dle výpočtu ze software firmy REHAU 

rozděleny na jeden dilatační celek. 

 

Pro topné okruhy REHAU trubkového podlahového vytápění existují následující typy 

pokládky: 

- Spirála. 

- Dvojitý meandr. 

- Jednoduchý meandr. 

Tepelná ztráta místnosti může být pokryta nezávisle na způsobu pokládání, ale způsob 

pokládání ovlivňuje rozložení teploty v místnosti. Pro svůj projekt jsem si vybrala 

pokládku podlahového vytápění formou spirály, protože povrchová teplota je 

rovnoměrně rozložena  po celém topném okruhu. 

 

Obr. 15 Pokládka formou spirály 
 
Tlaková zkouška – plošné vytápění 

Postup: 

1. Uzavřít ventil na rozdělovači. 

2. Jednotlivé otopné okruhy postupně naplnit vodou a vypláchnout. 

3. Odvzdušnit soustavu. 

4. Vytvořit zkušební tlak: dvojnásobek provozního tlaku, avšak minimálně 6 bar (dle 

ČSN EN 1264-4). 

5. Po 2 hodinách obnovit zkušební tlak (mohou nastat tlakové ztráty v důsledku dilatace 

trubek). 

6. Doba trvání zkoušky – 12 hodin. 
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7. Vyhodnocení zkoušky: Tlaková zkouška je úspěšná, pokud na žádném místě potrubí 

neuniká voda a pokud zkušební tlak nepoklesl o více než 0,1 bar za hodinu. Tlakovou 

zkoušku je nutno provést před položením roznášecí vrstvy. Zalévání betonovou 

mazaninou je nutné provádět při maximálním provozním tlaku, aby případné netěsnosti 

byly okamžitě rozpoznány. 

 

Výpočet podlahového vytápění viz. příloha 6.  

 
5.5    Expanzní nádoba 

Expanzní nádoba zachycuje změny objemu vody v soustavě způsobené změnou teploty 

(zabraňuje tím zvětšení tlaku v soustavě). Udržuje přetlak v soustavě v požadovaných 

mezích. Voda se rozpíná díky objemové roztažnosti. VMM 300 je vybavena expanzní 

nádobou s objemem 12 l. Tato expanzní nádoba je zabudovaná v systémové jednotce 

VVM 300, která slouží jako zásobník teplé vody a zásobník topné vody o celkovém 

obsahu 300 litrů. Expanzní nádoba vyhovuje pro případy domů s jedním nadzemním 

podlažím. V mém případě rodinného domu, který má 2 nadzemní podlaží a VVM 300 je 

umístěna v suterénu, by měla být dle oslovených zaměstnanců NIBE  navržena ještě 

jedna expanzní nádoba. Proto jsem si expanzní nádobu vypočetla dle normy ČSN 06 

0830 a vyšlo mi že mi jejich objem expanzní nádoby postačí. Viz. příloha 7.  Pojistný 

ventil je součástí VVM 300 a nemusí se navrhovat, dojde jen k jeho přednastavení. 
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6. PROJEKT VODOVODU – technická zpráva 

 

Projekt vodovodu je vypracován na základě projektu stavební části. Projekt řeší přívod 

vody k objektu (vodovodní přípojka) a rozvod vody v objektu (vnitřní vodovod) a také 

přípravu teplé vody. Stavba se nachází mírně svažitém pozemku v Dolní Domaslavicích 

u Žermanické přehrady. Voda do objektu RD je odebírána z vodovodního řádu PVC DN 

80, která vede přes parcelu, kde bude objekt postaven. 

 
6.1    Materiál rozvodu 

Pro rozvod vody v domě jsem si vybrala systém Ekoplastik PPR, který lze také použít 

pro rozvody v obytných domech. Tento systém je použit v této práci pro rozvod studené 

a teplé vody.  

Výhody materiálu: 

- životnost 50 let 

- hygienická nezávadnost 

- nekoroduje, nezarůstá 

- ohebnost, nízká hmotnost, snadná rychlá a čistá montáž 

- malá hlučnost a nízké tlakové ztráty třením 

- ekologický šetrný výrobek. 

Označení trubek WAVIN Ekoplastik PPR, rozměr x tloušťka stěny. Na základě 

požadavku ČSN EN ISO 15874 jsou trubky značeny kodem S – serie (PN – tlaková 

řada). Trubky a tvarovky Systému Ekoplastik PPR jsou vyrobeny materiálu 

polypropylen typu 3. 

U studené vody pitné je z hygienických důvodů maximální teplota 20º C a maximální 

pracovní tlak 0 – 10 bar. V rozvodech teplé vody se předpokládá maximální teplota 

vody v místě výtokové baterie 57º C jako ochrana proti opaření. U rozvodů teplé vody 

se předpokládá varianta krátkodobého předehřívání teplé vody na vyšší teploty (70 º C) 

v místě ohřevu z hygienických důvodů a to zdůvodu likvidace patogenních 

mykobakterií a bakterií Legionelly pneumophila. 

Minimální teplota při montáži + 5 º C. Při nižších teplotě je obtížné vytvořit kvalitní 

svařovaný spoj. Ohýbání potrubí se provádí bez nahřívání při teplotě min. + 15 ºC. Pro 

trubky průměru 16 - 32 mm platí, že min. poloměr ohybu je 8 x průměr potrubí (D). 

Křížení se provede jen za pomocí speciálních prvků. Spojování plastových částí se 

provádí polyfúzním svařováním, dále svařováním pomocí elektrotvarovek a svařováním 
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na tupo. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Závitové spoje jen 

s použitím tvarovky se závitem.. Závity se těsní teflonovou páskou, těsnící nití nebo 

speciálními těsnícími tmely.  

Délková roztažnost a smršťování je vypočteno v příloze 8. Rozdíl teplot při montáži a 

při rozvodu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou než byla teplota 

při montáži, způsobuje délkové změny – prodloužení nebo zkrácení (delta l). Pokud 

nejsou délkové změny na potrubí kompenzovány, zkracuje se životnost potrubí. 

Kompenzační délka závisí na vypočteném prodloužení trasy, materiálu a průměru 

potrubí. Kompenzovat se může pomocí ohybu potrubní trasy nebo využitím ohybových 

U kompenzátorů a smyčkových kompenzátorů. Hodnotu délkové změny i hodnotu 

kompenzační délky lze též odečíst z grafů. Vypočet v příloze 8 vychází z výpočtových 

vztahů. Kompenzaci jsem grafickým způsobem neřešila. Jednotlivé úseky které jsem 

počítala na délkovou roztažnost jsou popsány dle výkresu F3.6. 

U uchycení potrubí trasy je nutné respektovat materiál rozvodů, tzn. délkovou teplotní 

roztažnost, nutnost kompenzací, provozní podmínky a způsob spojování. Uchycování 

rozvodů se provádí tak, aby byly rozlišeny pevné body a kluzná uložení pro 

předpokládanou délkovou změnu potrubí. Uchycení potrubí dvěmi způsoby. První 

způsob pevný bod (PB) – je takové uchycení, kde potrubí nemá možnost dilatovat. 

Pevné body mají být v ohybu potrubí, v místě odbočky, v místě osazení armatury na 

potrubí, pomocí pevně stažených objímek, objímkou mezi tvarovkami, uchycením u 

tvarovky. Kluzné uložení je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy 

trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování).  

 

6.2    Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojkou se rozumí potrubí od vodovodního řádu DN80 PVC před hlavním 

uzávěrem vody, za vodoměrem. Tato přípojka je navržena v souladu s platnou normou 

ČSN 75 5411. Stavba rodinného domu bude napojena novou vodovodní přípojkou na 

vodovodní řád PVC DN 80 procházející pozemkem parc.číslo 246/2. Trasa celého 

úseku je patrna ze situace výkres č. C1.  Spádové poměry vyhovují požadavkům ČSN a 

průměrná hloubka uložení bude cca 1,20 m. Hloubka uložení potrubí je stanovena tak, 

aby se vyloučily možnosti zamrznutí vody, oteplování v létě a mechanickému poškození 

zatížením.  

Trubní materiál navržené vodovodní přípojky je HDPE 100 s vnějším ochranným 

pláštěm rPE 32 x 3,0 SDR 11 1,0 MPa dle ČSN 64 3041. Vodovodní potrubí bude 
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uloženo v pískovém loži tl. 100 mm a zasypáno bude jemným pískem dusaným tl. 300 

mm nad vrchol potrubí. Sklon přípojky je min. 0,3%. 

Vodovodní přípojka bude opatřena vytyčovacím integrovaným vodičem, s tím že u 

navrtávacího pásu bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL 6 s izolovaným 

vodičem CY 1,5 mm², který bude volně vyveden pod poklop zemní soupravy.   

Napojení na stávající vodovodní řád bude provedeno pomocí navrtávacího pásu HAKU 

a armatur HAWLE se zákopovou soupravou a spojky ISO. Měření spotřeby vody pro 

RD bude suterénu v místnosti S02 technické místnost. Vodoměrná sestava bude 

umístěna u obvodové zdi za prostupem přípojky obvodovou zdi min. 0,2 m nad 

podlahou, max. 1,2 m a 0,2 m od bočního zdiva. Délka vodovodní přípojky je 38,0 m. 

Před prováděním zemních prací je nutno nejprve vytyčit všechny podzemní vedení a 

hlavně trasy podle obdržené polohopisné dokumentace. Provedení bude ručně. Nutno 

dodržet bezpečnost při křížení podzemních vedení. Při provádění je třeba dodržovat 

ČSN 73 3050. Rovněž je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

6.3    Vnitřní vodovod 

Úkolem vnitřního vodovodu je zásobování celého objektu vodou z veřejného vodovodu. 

Voda je přiváděna k jednotlivým výtokovým armaturám a zdravotně technickým  

zařízením tak, aby byly dodrženy všechny zdravotní, provozní a bezpečnostní zásady a 

předpisy. Vedení potrubí je montováno se spádem minimálně 0,5 % k nejnižším 

místům, kde je umožněno jeho vypouštění samostatným vypouštěním nebo uzavíracími 

ventily k odvodněním. Potrubí musí být rozděleno na části, které lze v případě potřeby 

uzavřít. Pro uzavírání se používají přímé ventily nebo plastové kohouty, pro instalaci 

pod omítkou se používají podmítkové ventily nebo kohoutky. Před namontováním 

prvku je nutné vyzkoušet schopnost uzavírání. 

Ukončení přípojky vody a měření spotřeby odebrané vody z vodovodní sítě bude 

součástí objektu. Přívodní potrubí v objektu bude opatřen uzavíracím ventilem, zpětným 

ventilem a vodoměrem (celou vodoměrnou sestavu dodá SmVak). Vodoměr bude 

uložen na snadno přístupném místě. 

Rozvod vody v objektu bude navržené z plastového potrubí systému Ekoplastik PPR S5 

(PN10) teplota vody 10 ºC: DN16 (20 x 2,3), DN20 (25 x 2,3), DN 25 (32 x 2,9) a 

systému Ekoplastik PPR S25 (PN20) teplota vody 80 ºC: DN16 (20 x 3,4), DN20 (25 x 

4,2), DN 2,5 (32 x 5,4).   

Pro ukončení potrubí v místě montáže mísící výtokové armatury se doporučuje použít 

univerzální nástěnný komplet. Rozteč závitů je stejná jako u vodovodní baterie, lze 
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nastavit na 100, 125, 150 mm. Systém doporučuje vedení v drážkách ve stěnách, ale 

v této práci jsou vedeny instalace za sádrokartonovou před stěnou pro tzb instalace. Při 

montáži výtokových armatur nesmí docházet k torznímu namáhání nástěnných kolen. 

Připojovací potrubí se provádí především z potrubí v průměrech 16 – 20 mm. 

Doporučuje se izolace pěněným polyetylenem nebo pěněným polyuretanem. Při vedení 

vodovodního potrubí v instalačních je nutné zajistit polohu potrubí vhodným 

uchycením, např. systémem kovových podmínek s podpůrnými prvky. Potrubí musí být 

vedeno s možností dilatace a izolováno.  

Při vedení vodovodního potrubí v podlahových nebo stropních konstrukcí se používají 

na potrubí ohebné plastové chráničky, které zajistí mechanickou ochranu potrubí a 

zároveň vzduchová mezera mezi chráničkou a potrubím vytváří tepelnou izolaci. 

Potrubí je třeba opatřit kvalitní izolací ,pokud bude vedenou potrubí studené vody volně 

po stěnách ve vytápěných místnostech , je velké nebezpečí kondenzace vlhkosti na stěně 

potrubí. 

Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných kluzných bodů, 

kluzných uložení a na vytvoření vhodného způsobu kompenzace. Pokud je třeba rozdělit 

stoupačku na více dilatačních úseků, provede se toto umístění pevných bodů. Pevný bod 

na stoupacím potrubí se instaluje pod a nad T-kusem u odbočky nebo u nátrubku 

v místě spojení potrubí, čímž se zároveň zabrání padní stoupačky. Mezi pevnými body 

musí být pak umožněna dilatace potrubí. 

V ležatých potrubích je třeba pečlivě respektovat dilatace a vyřešit jejich kompenzaci a 

způsob uložení potrubí. Nejčastější uložení je v pozinkovaných či plastových žlabech, 

v objímkách, případně v drážce, která musí být volná. Kompenzace délkové roztažnosti 

se provádí nejčastěji změnou trasy potrubí nebo použitím U-kompenzátoru. Lze použít i 

kompenzační smyčky. Kompenzace může být řešena v rovině svislé i v rovině 

rovnoběžné se stropní konstrukcí. 

Potrubí pro teplou vodu se izoluje proti tepelným ztrátám, potrubí studené vody proti 

tepelným ziskům a proti orosení potrubí. Izolování potrubí studené vody pro udržení 

teploty maximálně 20º C je důležité s ohledem na udržení hygienické nezávadnosti 

pitné vody. Tloušťka a druh izolace se stanoví na základě tepelného odporu izolace, 

kterou chceme použít, dále na základě vlhkosti vzduchu v prostoru vedení potrubí a 

rozdílu teploty vzduchu v místnosti a teploty proudící vody. Potrubí je třeba izolovat po 

celé trase včetně tvarovek a armatur. Je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku 

izolace po celém průměru potrubí a po celém trase. To znamená, že izolace, která se na 
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potrubí navléká rozříznutá, musí být po montáži opět spojena do celistvého profilu např. 

slepením, sponkami nebo lepící páskou. Při dopravě teplé vody je třeba si uvědomit, že 

plastová trubka má lepší tepelně izolační vlastnosti než trubka kovová. Provedením 

potrubí z plastu je možné velmi ušetřit provozní náklady. Při velkých odběrech při 

prodění teplé vody v plastové neizolované trubce je únik tepla až o 20 % nižší než u 

kovové trubky. Zaizolováním potrubí je možno ušetřit dalších 15 % tepla. Při malých a 

krátkodobých odběrech, kdy se potrubí nestihne zahřát na provozní teplotu, je únik tepla 

z plastového potrubí zhruba o 10 % nižší než u potrubí kovového, při špičkových 

odběrech je úspora opět 20 %. Tloušťka izolace potrubí teplé vody se obvykle pohybuje 

mezi 9 až 15 mm při tepelném odporu λ = 0,040 W/mK. 

Příloha 9 - Dimenzování vnitřního vodovodu 

 Příloha 10 – Výpočet bilance potřeby teplé vody a výpočet potřeby vody celkově 

  

6.4 Vodoměr 

Domovní vodoměr SENSUS 620 je objemový vodoměr s 

plastovým počítadlem se stírátkem, třída přesnosti C, který 

může mít libovolná montážní polohu. Vodoměr pracuje na 

principu kinematického pohybu kroužku v komoře. Tento nový 

typ konstrukce vodoměru umožní dosáhnout vysokou přesnost. 

Spolehlivost, odolnost vůči nečistotám a tichý chod, to jsou 

hlavní výhody vodoměru. DN 15 - DN 40, PN16, do 40 ºC. 

Obr. 16 Vodoměr sensus 620 

 

 

Obr. 17 Křivka tlakových ztrát 

Qn (m3/h) R (") Tmax (°C) PN (bar) Stavební délka (mm) 

3,5 1 40 16 260 
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6.5    Tlaková zkouška 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. 

Po dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících 

podmínek: 

- zkušební tlak = min. 1,5 MPa 

- začátek zkoušky = min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlačování systému 

- trvání zkoušky = 60 minut 

- max. pokles tlaku = 0,02 MPa 

Potrubí přepravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase 

viditelné. Potrubí se zkouší bez hydrantů vodoměrů a jiných armatur, s výjimkou 

zařízení na odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové 

armatury mohou být osazeny pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se 

plní z nejnižšího místa a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez 

vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanové dle místnostních poměrů, 

maximálně 100 m. Po napouštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním tlak a 

po dobu zkoušku je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, 

je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. O 

průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis, např. dle protokolu o tlakové 

zkoušce. 

 

6.6    NIBE VVM 300 

VVM 300 je systémová jednotka určená pro objekty s teplovodním vytápěním. Sestává 

se z dvouplášťového zásobníku teplé vody, dvou elektrických topných těles a 

inteligentního ekvitermního řídicího systému. Ohřívač vody je vybaven ochranou proti 

korozi (měděným vypouštěním zásobníku teplé vody). Topná tělesa jsou umístěna ve 

dvojitém plášti. Topná tělesa mají maximální výkon 13,5kW s možností nastavení 

nižších výkonů.  Celkový objem vody je 300 litrů, přičemž 125 litrů je v prostoru vnější 

nádrže a 155 litrů ve vlastní ohřívači vody. 

Jednotka VVM 300 je vybavena by-pasem řízeným podle aktuálních klimatických 

podmínek, díky němuž je v otopném systému vždy nastavena optimální teplota. 

Tato teplota se mění dle venkovní teploty a v závislosti na nastavených parametrech 

regulace. Jednotka VVM 300 je konstruována pro přímé propojení a komunikaci s 

tepelným čerpadlem FIGHTER 2025.  
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Obr. 18 Schéma zapojení VVM300 

Jednotka VVM 300 je opatřena automatickou tepelnou regulací, která řídí vytápění v 

závislosti na venkovní teplotě. To znamená, že teplota na výstupu do topného systému 

je regulována podle aktuální venkovní teploty. Diagram vychází z výpočtové venkovní 

teploty místa instalace a z projektované teploty na výstupu do topného systému.  

Vhodná hodnota pro podlahové topení je -1.  

 

Obr. 19 Topná křivka s posunem -2 
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Obr.20 Charakteristika čerpadla topného média 

 
Obr. 21 Charakteristika oběhového čerpadla okruhu tepelného čerpadla 
 

Název Hodnota 
Výška (bez nožek 15 – 40 mm) 1880 mm 

Požadovaná výška stropu 2000 mm 

Šířka 600 mm 

Hloubka 615 mm 

Hmotnost 160 kg 

Objem dvojitého pláště 125 litrů 

Objem ohřívače teplé vody 155 litrů 

Výkon topného tělesa 13,5 kW 

Konstrukční tlak, ohřívač TUV  1,0 MPa (10 bar) 

Přerušený tlak, ohřívač TUV  0,9 MPa (9 bar) 

Tab. 16 Technická data VMM 300 

Příloha 11 – Výpočet velikosti zásobníku 
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7.       PROJEKT KANALIZACE – technická zpráva 

 

Projekt kanalizace je vypracován na základě projektu stavební části. Projekt řeší odvod 

splaškové (vnitřní kanalizace) a dešťové vody z objektu. Dešťová kanalizace není 

v zadání diplomové práce, ale obecně je řešena. Stavba se nachází mírně svažitém 

pozemku v Dolních Domaslavicích u Žermanické přehrady. V rodinném domku budou 

produkovaný splaškové vody komunálního charakteru. Řešení projektu je odvedení 

splaškových odpadních vod od zařizovacích předmětů v koupelnách a WC a kuchyně 

pomocí připojovacího a odpadního potrubí systému HT – Systém (PPs - tvarovky a 

trubky) a v další řadě napojení na svodné potrubí systému KG-Systém (PVC tvarovky a 

trubky) SN4, které povede do plánované čistírny odpadních vod. Vyústění předčištěných 

vod z čistírny se provede opět pomocí potrubí systému KG do dešťové kanalizace 

vedoucí do nádrže na dešťovou vodu COLUMBUS 4500. Při naplnění nádrže je zbytek 

vody odveden svodným plastovým potrubím do místního blízkého potoka.    

 

7.1 Materiál HT – Systém (PP)  

– kanalizace připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov 

Pro řešení vnitřní kanalizace jsem si vybrala odpadní trubky a tvarovky HT -  Systém. 

Podmínky výroby, rozměry i podmínky zkoušek odpovídají ČSN EN 1451-1. Odpadní 

trubky a tvarovky jsou vyrobeny z polypropylen (PP). Materiál s vysokou 

houževnatostí, dlouhodobou teplotní a chemickou stabilitou. Teplotní odolnost 

materiálu 100 ºC. Výroba zaručuje hladký vnitřní a vnější povrch a ten spolu s precizně 

navrženými spoji zaručuje vynikající hydraulické vlastnosti potrubí. Nízké riziko 

zanášení a bezpečná provoz. Produkt je 100 % recyklovatelný, v případě tepelného 

rozpadu neprodukuje toxické zplodiny. Systém se dá snadno spojovat pomocí 

násuvných hrdel, těsných elastomerových kroužků. Ukotvení potrubí ke stavební 

konstrukci stabilizuje polohu potrubí, přenáší síly a zatížení do konstrukce, brání 

nedovolenému průhybu potrubí a nežádoucímu přenosu vibrací a hluku do stavební 

konstrukce. Ukotvení se provádí za pomoci ocelové objímky s pryžovou výstelkou. 

Prostup stropem musí být proveden vodotěsně a zvukotěsně.  

Podle normy DIN 4109 by neměla emise hluku ze zabudovaného potrubí v prostorách, 

chráněných před hlukem, překročit 35 dB.  
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7.2    Materiál KG–Systém (PVC) 

 - kanalizace svodného potrubí a odpadního potrubí v zemi 

Trubky a tvarovky KG–Systém (PVC) jsou vyráběny v souladu s platnými evropskými 

normami EN 1401-1 a  EN 13 476. Je to kanalizace z neměkčeného polvinylchloridu.  

Vnitřní stěny materiálu mají vnitřní stěnu s extrémně nízkou drsností, z toho plynou 

vynikající hydraulické vlastnosti.  

 

7.3    Vnitřní kanalizace 

Odvod splaškových vod je tvořeno trubkami a tvarovkami systému HT – Systém (PP). 

Barva potrubí šedá. Z HT trub a tvarovek se instaluje svislá odpadní a větrací potrubí, 

připojovací potrubí od zařizovacích předmětů.Potrubí se nejčastěji instaluje do drážek 

ve zdivu nebo se zavěšuje pod stropní konstrukci. V diplomové práci je od řešení drážek 

ve zdivu upuštěno. Případné drážky se řeší jen podle ČSN EN 1996-1-1. Mé navržené 

řešení je vedení v prostoru předstěrových systémů, kde se potrubí kotví pomocí 

instalačních objímek mezi nosné profily. Potrubí není určeno pro pokládku do země. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů jsou svedeny pomocí připojovacího, 

odpadního a svodného potrubí do čistírny odpadních vod a následně odváděny dešťovou 

kanalizací. Dešťové vody jsou svedeny do svodného potrubí vedoucího do nádrže na 

dešťovou vodu COLUMBUS 4500.  

7.3.1 Připojovací potrubí  

Připojovací potrubí je potrubí mezi zařizovacím předmětem, vpustí nebo jiným 

odvodňovaným zařízením a odpadním potrubím. Připojovací potrubí bude tvořeno 

trubkami a tvarovkami systému HT – Systém (PPs). Délka připojovacího potrubí by 

neměla překročit 3 m s minimálním spádem 3 %. K zaústění zařizovacího předmětu do 

připojovacího potrubí se používá připojovacích kolen nebo připojovacích kusů 

s vloženými redukčními manžetami. Připojovací potrubí je nevětrané. Potrubí bude 

vyhotoveno ve spádu dle výkresové dokumentace. Všechny zařizovací předměty jsou 

opatřeny zápachovou uzávěrkou s výškou hladiny min. 50 mm. Potrubí bude vedeno za 

předstěnami ze sádrokartónu. Jednotlivé dimenze a spád potrubí viz. výkresy 

kanalizace. 

7.3.2 Odpadní potrubí  

Odpadní potrubí je svislé potrubí, které propojuje připojovací a svodné potrubí. Bez 

ohledu na výpočet jsou pro návrh odpadního potrubí přípustné tyto nejmenší světlosti: 

75 mm = pro odvod vody od pisoárů, van a dřezů z bytových kuchyní, 110 mm = pro 
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odvod splašků s toalet. Přechod z odpadního do svodného potrubí se v případě použití 

plastových systémů provádí pomocí dvou 45º  kolen. Redukce světlosti se vkládají do 

svislé části potrubí před kolena. Zaústění zařizovacích předmětů odlišného typu ve 

stejné úrovni přímo do odpadního potrubí se provádí pomocí rohových odboček 

s vnitřním úhlem max. 90º. Čistící tvarovka umisťuje se vždy 1 m nad podlahou a to 

v nejnižším podlaží. Odpadní potrubí bude tvořeno trubkami a tvarovkami systému HT 

– Systém (PP). Odpadní stupačky budou dimenze DN 110 a budou odvětrány nad 

úroveň střechy rodinného domu, zde budou zakončeny větracími hlavicemi OSMA HL 

– doplňky DN 110. Odvětrání  potrubí bude vyvedeno nejméně 0,5 m nad úroveň 

střechy případně 1,0 m nad nejvyšší hranu střešního. Odpadní potrubí je vedeno 

instalační šachtou a je osazeno kovovými objímkami, tím je zajištěno proti 

nežádoucímu pohybu.  

Navrženy jsou dle projektu dvě větrané odpadní potrubí spojené větracím potrubím 

s atmosférou a jedno nevětrané ukončené zátkou nad posledním zařizovacím předmětu. 

Zalomení odpadního do svodného potrubí: změna dimenze 110/125, dvě kolena 45º 

s podbetonováním v místě napojení odpadního a svodného potrubí. Kolena musí být 

vždy podezděna (podbetonována, podepřena). 

7.3.3 Větrací potrubí  

Větrací potrubí je napojeno na odpadní potrubí a zabezpečuje větrání kanalizace, neboť 

jím odcházejí zapáchající kanalizační plyny do atmosféry. Větrací potrubí při odtoku 

odpadní vody omezuje podtlak v odpadních a svodných potrubích. Jedná se o horní úsek 

kanalizace, kde hlavní větev vyúsťuje vždy nad střechu. Do tohoto úseku již nejsou 

připojeny žádné zařizovací předměty. Ojedinělé zařizovací předměty je přípustné 

zakončit např. přivětrovací hlavicí nebo ventilem. Navrženy jsou dvě samostatné větrací 

potrubí a jeden provzdušňovací ventil. 

7.3.4 Ležaté svodné potrubí  

Svodné potrubí je ležaté potrubí v objektu, které může být hlavní (vyúsťuje z objektu a 

končí 1 m před objektem) nebo vedlejší (připojuje se na hlavní svodné potrubí). Potrubí 

bude položeno mezi základovými pásy rodinného domu. Bude provedeno z odpadního 

potrubí KG-Systém (PVC) SN4. Barva trub a tvarovek je oranžová. Prostupy potrubí 

základy budou opatřeny chráničkou – HD-PE ochranná trubka typu OPTOHARD. 

Usazení potrubí proběhne po vybetonování základových pásů. Při betonáži základových 

pásů musí být provedeny prostupy pro kanalizační ležaté svodné potrubí. Zalomení 

odpadního do svodného potrubí: změna dimenze 110/125, dvě kolena 45º 
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s podbetonováním v místě napojení odpadního a svodného potrubí. Kolena musí být 

vždy podezděna (podbetonována, podepřena).  

Uložení odpadního svodného potrubí v zemi 

Potrubí uložené v zemině přenáší značná zatížení na sebe. Při přetížení může do jít k 

trvalé deformaci materiálu. Plastové potrubí se chová při zatížení zeminou pružně, 

zatížení se přenese do okolní zeminy, v mém případě do obsypu. Optimální obsyp a 

zásyp bude proveden jemnozrnnou zeminou skupiny F3.  Min. výška krytí nad potrubí– 

pod komunikací 1 m a ve volném terénu 0,7 m. Pod objektem  u ležaté kanalizace to 

neplatí. Každá trubka a tvarovka musí být položena ve správném směru a spádu.  

 

Obr. 22  - Struktura obsypu a zásypu 

V případě potřeby je možné trubky a tvarovky obetonovat. Musí se, ale chránit mezera 

mezi hrdlem a trubkou proti proniknutí cementového mléka. Při montáži je třeba 

respektovat teplotní délkovou roztažnost trubek.  

 

7.4    Revizní šachta  

 

Obr. 23 RVD – P šachtové dno 

Na svodném potrubí ležaté vnitřní kanalizace před vyústěním ven, je umístěna RVD-P 

domovní revizní šachta. Součástí šachty je RVT – šachtová trouba DN 400 délky 500 
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mm + RVLP A15 – pochozí litinový poklop DN400. RV-Systém OSMA® je tvořen 

třemi základními stavebními prvky např. :   

ŠACHTOVÉ DNO  

Je z neměkčeného PVC v osmi základních provedeních, s různými 

počty vtoků. Všechny vtoky jsou opatřeny hrdlem s vícebřitým 

těsnícím kroužkem. Nepoužívané vtoky je možné zaslepit 

hrdlovým uzávěrem, který je součástí každého kanalizačního 

systému. Dokonalá těsnost spojení šachtového dna s potrubím a s 

šachtovou zajišťuje odolnost díla průsakům vody zvenčí do 

šachty. 

Obr. 24  Revizní šachty 

 

 

ŠACHTOVÁ TROUBA 

Je hladká trouba, zhotovená z polypropylenu, v rozměrové řadě DN 400. Je dodávána 

ve čtyřech délkách, řídících se hloubkou uvažované šachty.  

TELESKOP S LITINOVÝM POKLOPEM 

Je nejvariabilnějším prvkem systému, který určuje konečnou funkci šachty. Teleskop je 

dodáván v rozměrové řadě DN 3 15, která vyhovuje o dimenzi větší šachtové troubě DN 

400. Jeho horní část je pevně osazena litinovým poklopem 

opatřeným těsným uzávěrem, s průduchy nebo mřížkou pro 

odvětrání. Nedílnou součástí teleskopu je gumová těsnící 

manžeta, sloužící k připojení na šachtovou troubu. 

Obr. 25 Pochůzný litinový poklop 

ČISTÍCÍ TVAROVKA 

Čistící tvarovka je umístěna v suterénu v prádelně na odpadním potrubí 2 větvi min. 

1 000 mm nad podlahou.  

 

7.5    Zkouška vnitřní kanalizace  

Zkoušení vnitřní kanalizace  dle ČSN 73 6760: 

Skládá se ze tří částí: 

a) z technické prohlídky, 

b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí, 

c) ze zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí. 
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Po dokončení hrubé montáže se potrubí vnitřní kanalizace ponechá nezakryté, aby bylo 

možné provést technickou prohlídku a zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí. Při 

technické prohlídce se kontroluje kvalita provedené hrubé montáže. Po dobu zkoušky 

vodotěsnosti na svodném potrubí, která se provádí vodou bez mechanických nečistot o 

přetlaku nejméně 3 kPa a nejvíce 50 kPa, je nutné utěsnit všechny otvory. Zkouška 

vodotěsnosti trvá jednu hodinu a je vyhovující pokud únik vody, vztahující se na 10 m2 

vnitřní plochy potrubí, nepřesáhne 0,5 l/hod.  

Odpadní, připojovací a větrací potrubí se může zkoušet na plynotěsnost. Zkouška 

plynotěsnosti se provádí po osazení zařizovacích předmětů a napuštění zápachových 

uzávěrek, při dočasném utěsnění odpadního potrubí v nejníže umístěných čistících 

tvarovkách. Větrací potrubí zůstane dočasně otevřené do začátku unikání zkušebního 

plynu, který musí být zdravotně nezávadný, nevýbušný, ale zapáchající nebo obarvený. 

Na nejníže osazenou čistící tvarovku se umístí zkušební víko s plnícím kohoutem a 

mikromanometrem. Přes plnící kohout se napustí zkušební plyn přetlakem 0,4 kPa při 

utěsněném větracím potrubí. Zkouška je vyhovující, jestliže v celém objektu po 0,5 hod. 

od naplnění potrubí plynem není cítit nebo vidět přítomnost plynu. O výsledku zkoušky 

se pořizuje zápis.  

 

Zkoušku těsnosti je možné provádět dvěma způsoby: 

  a) „mokrý“ – pomocí vodního sloupce, 

  b) „suchý“ – pomocí stlačeného vzduchu.  

Pro metodický postup se doporučuje použít ČSN EN 1610. 

 

7.6    Dešťová kanalizace 

Dešťové odpadní potrubí spojuje střešní žlaby se svodným potrubím. U objektu je 

navržen podle umístění vnější venkovní dešťová kanalizace. Do dešťového odpadu 

nejsou napojena žádná připojovací potrubí od zařizovacích předmětů. Odpadní potrubí 

je opatřeno podnožní troubou dlouhou 1,5 m odolnou proti mechanickému poškození a 

v úrovni terénu lapačem střešních splavenin.  

 

7.7   Čistička odpadních vod 

Množství odpadních vod vypouštěných lokalitou 600 L/den. Počet osob 4 = EO 4 (1 EO 

= 150 l/d). Produkované množství znečištění dle BSK5 36 kg/den.  Navržený typ ČOV 

pro trvalý pobyt osob v objektu je TOPAS 5. 
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Domovní čistírna odpadních vod Topas 5 je určena k čištění odpadních vod. Čistírna je 

dodávána jako kompletní výrobek + víko.  

Čistírna pracuje na čištění odpadních vod pomocí aktivovaného kalu ve vznosu. 

V čistírně je umístěno 

membránové dmýchadlo, protože 

jeho umístění v čistírně je 

nezbytné pro život 

mikroorganismů. Dmychadlo, je 

použito s přidaným  třícestným 

elektroventilem na pohon 

vzduchového čerpadla, 

zajišťujícího přečerpávání vody 

mezi jednotlivými komorami 

ČOV. 

 Obr. 26 Řez čističkou odpadních 

vod 

 

 

Tab. 17 Technické údaje čistírny 

 

Odvod přečištěných vod z čistírny odpadních vod vedeny potrubím PVC – KG DN 125 

a následně pak společně s dešťové kanalizace do nádrže na dešťovou vodu 

COLUMBUS 4500 vedle rodinného domu.  

Při využití přečištěných vod z biologické čistírny sice dojde k podstatnému snížení 

počtu choroboplodných zárodků a virů, přesto však část ve vyčištěné vodě zůstává ve 

formě spór. Navržená čistírna TOPAS 5 nemá instalovaný ultrafialový zářič ani 

dávkovač peroxidu. 

  

7.8   Nádrž na dešťovou vodu (columbus 4500) 

Ideální řešení pro celoroční využívání dešťové vody. Nádrže Columbus jsou 

monolitické konstrukce, vyrobené v rotačních formách z kvalitního polyetylenu. 

Masivní žebrová konstrukce bez jakýchkoliv svarů zaručuje dokonalou statickou 
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pevnost a těsnost, nádrže není třeba obetonovávat a jsou pojízdné osobními auty. Na to 

vše poskytujeme bezkonkurenční záruku 15 let, životnost 

je prakticky neomezená! 

Všechny podzemní nádrže se instalují bez nutnosti 

betonáže, což má za následek značnou úsporu času a 

finančních prostředků! Masivní žebrová konstrukce bez 

jakýchkoliv svarů zaručuje dokonalou statickou pevnost a 

těsnost, nádrže není třeba betonovávat a jsou pojízdné 

osobními auty. 

Obr. 27 Nádrž Columbus 4500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28  Nádrž COLUMBUS - filtrační koš – trativod (potok) 

 

7.9   Dimenzace kanalizace 

Odvod odpadních vod by měl probíhat plynule v závislosti na množství přitékající vody. 

Množství splaškových odpadních vod je dáno spotřebou vody v dané lokalitě. Pokud 

nemáme k dispozici přesné údaje, můžeme k určení množství vody vycházet z ČSN 75 
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6101 a příslušných směrnic. Množství dešťových vod určuje intenzita směrodatného 

deště a charakter odvodňované plochy. U menších ploch vycházíme z racionálních 

metod (ČSN 756101), při dimenzování velkých ploch doporučujeme použít některý ze 

simulačních programů.  

Viz. příloha 12 

Pro částečné plnění je nutné vynásobit průtočné množství (rychlost), koeficienty 

Q/Q100% a v/v100%: 

 

Pro 80 % plnění: 

Q = Q 10 0% . Q /Q 10 0% = 21,60 . 0,994 = 21,47l/s 

v = v  1 0 0 % . v / v  1 0 0 % = 1,96 . 1,159 = 2,27 m/s 

 

Q100% … průtok při celkovém naplnění (l/s) 

V100% … průtoková rychlost při celkovém naplnění (m/s) 

Spád 3 % = 30 promile 

DN125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypracovala: Diplomová práce Konzultanti: 
Bc. Markéta Oborná Nízkoenergetický rodinný dům Ing. Zdeněk Jaroň 
                                                                                                                                                       Ing. Filip Čmiel  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 - 67 - 

8.      ZÁVĚR PRÁCE 

 

Ve své diplomové práci jsem se snažila navrhnout co nejlepší řešení nízkoenergetického 

domu pro komfortní bydlení 4 členné rodiny na venkově. Objekt je dvoupodlažní 

s částečným podsklepením. Stavba splnila energetickou třídu B, čímž je splněna jedna 

z podmínek diplomové práce.   

Část vytápění byla vypracována v rozsahu, který byla dána zadáním a pokyny 

vedoucího. Snažila jsem se porovnat dva druhy výpočtu nízkoteplotního podlahového 

vytápění. Výpočty jsem provedla dle lit.[5,6] a software firmy REHAU. Výsledky viz. 

příloha 6. Dále jsem řešila vhodné vytápění pro nízkoenergetický dům, který má mít 

teplovodní otopnou soustavou. Navrhla jsem tepelné čerpadlo na systému vzduch – 

voda F2025-6. Vybrala jsem si nejmenší možné, ale i to přesahuje mou potřebu tepla v 

objektu. Jako otopná plocha je zvoleno podlahové vytápění. 

Pokud bych nebyla svázaná zadáním diplomové práce, navrhla bych tepelné čerpadlo 

Fighter 410P, které pracuje na systému mechanicky ventilačním. Tím by odpadla 

investice do řízeného větrání např. rekuperací. Tepelné čerpadlo Fighter 410P je určeno 

pro jednogenerační či dvougenerační rodinné domky s tepelnou ztrátou 4 – 6 kW 

(norma NE) a s výškou místností cca 2,50 m. V případě možného odstavení 

teplovodního topného systému bude pomocí energie získávané z odpadního 

ventilačního vzduchu ohřívána teplá voda a předehříván čerstvý vzduch přiváděný do 

místností (rekuperace).  

Varianta dle zadání diplomové práce Lepší varianta (neodpovídá zadání) 
Potřebné příslušenství Cena Potřebné příslušenství Cena 
F2025 - 6 168.800 Kč F 410 P  128.900 Kč 
SMO 10 26.400 Kč SMO 10 26.400 Kč 
VMM 300 87.600 Kč   
REKUPERACE    
-6x jednotka IV 14 VIR 10.425 Kč   
- 3 x GS 60 vent. 83.450 Kč   
SUMA 376.675 Kč SUMA  155.300 Kč 

Tab. 18 Porovnání cen dvou variant 
Varianta která by nerespektovala dodržení přesného zadání my vyšla o 59 % levněji.  
 
Vytápění je navrženo dle platných norem, zákonů a vyhlášek. Práce byla vypracována 

v souladu se zásadami oboru a na základě technických doporučení výrobce.  

Část vodovodu byla vypracována v rozsahu, který byl dán zadáním a pokyny 

vedoucího. Obsahem diplomové práce byl návrh vnitřního vodovodu 

nízkoenergetického rodinného domu. Vnitřní vodovod je napojen přes přípojku a 
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vodoměrnou sestavu do prostoru technické místnosti. Vnitřní vodovod je rozdělen na 

rozvod studené a teplé vody k jednotlivým armaturám a zařízením.  Vodovod je navržen 

dle platných norem, zákonů a vyhlášek. Práce byla vypracována v souladu se zásadami 

oboru a na základě technických doporučení výrobce.  

Část kanalizace byla vypracována v rozsahu, která byla dána zadáním a pokyny 

vedoucího. Práce řeší odvod splaškové (vnitřní kanalizace) a dešťové vody z objektu. 

Dešťová kanalizace není v zadání diplomové práce, ale obecně je řešena. V rodinném 

domku budou produkovaný splaškové vody komunálního charakteru. Řešení projektu je 

odvedení splaškových odpadních vod od zařizovacích předmětů v koupelnách a WC a 

kuchyně pomocí připojovacího a odpadního potrubí systému HT – Systém (PP - 

tvarovky a trubky) a v další řadě napojení na svodné potrubí systému KG-Systém (PVC 

tvarovky a trubky) SN4, které povede do plánované čistírny odpadních vod. Vyústění 

předčištěných vod z čistírny se provede opět pomocí potrubí systému KG do dešťové 

kanalizace vedoucí do nádrže na dešťovou vodu COLUMBUS 4500. Při naplnění 

nádrže je zbytek vody odveden svodným plastovým potrubím systému KG do místního 

blízkého potoka. Kanalizace je navržena dle platných norem, zákonů a vyhlášek. Práce 

byla vypracována v souladu se zásadami oboru a na základě technických doporučení 

výrobce. 

Práce na mé diplomové práci mi přinesla mnoho zkušeností  a nových informací. 
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 9.3 Internetové stránky 

- TZB info, www.tzb-info.cz 

- Shiedel – Komíny, komínové systémy, www.schiedel.cz 

- Wikipedia – Otevřená encyklopedie, www.wikipwedia.cz  

- Dekhome – Rodinné domy, www.dekhome.cz  

- Google – Internetový vyhledávač, www.google.cz 

- Isover – Tepelná izolace, www.isover.cz 

- Baumit – Fasády, omítky, potěry, www.baumit.cz 

- CAD  detaily – Stavební detaily, www.cad-detail.cz 

- DEKTRADE – Hydroizolace, www.dektrade.cz 

- Pasivní domy – rekuperace, www.pasivnidomy.cz 

- inVETer - rekuperace, www.inventer.cz 

- Nádrž na dešťovou vodu COLUMBUS, www.glynwed.cz 

- Kanalizace, www.kanalizacezplastu.cz 

- Čistička odpadních vod, www.topolwater.com 

- Stropní nosníky SPIRILO, www.spirol.cz 

- Střešní krytina KM – Beta, www.kmbeta.cz 

- Okapový systém LindabRainline, www.lindab.cz 

- Vodoměr, www.kapka-vodomery.cz 

- Podlahové vytápění REHAU, www.rehau.cz 

   

9.4 Použité programy 

- Autodesk Autocad 2009 CZ 

- Softwer Svoboda  –  Teplo 2009 

 -  Energie 2009 

 -  Ztráta 2009 

- MS excel, word 

- Adobe Acrobat  

- Software firmy Rehau   
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10.    SEZNAMY 

 

10.1. Seznam tabulek 

Tab. 1 – Skladba nosná obvodová stěna o šířce zdiva 300 mm přízemí 

Tab. 2 – Skladba nosná obvodová stěna o šířce zdiva 300 mm suterén 

Tab. 3 – Skladba vnitřní stěna o šířce zdiva 300 mm 

Tab. 4 – Skladba stropní konstrukce nad suterénem 

Tab. 5 – Skladba stropní konstrukce nad přízemím 

Tab. 6 – Skladba střechy 

Tab. 7 – Skladba vnitřní stěna o šířce zdiva 125 mm 

Tab. 8 – Skladba podlahy v suterénu - A  

Tab. 9 – Skladba keramické podlahy s podlahovým vytápěním 1.NP - A1 

Tab.10 – Skladba keramické podlahy s podlahovým vytápěním v 2. NP - A2 

Tab.11 – Skladba hrubá podlaha suterén - AS 

Tab.12 – Skladba dřevěná podlaha s podlahovým vytápěním v 1.NP – B1 

Tab.13 – Skladba dřevěná podlaha s podlahovým vytápěním v 2.NP – B2 

Tab.14 – Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 

Tab.15 – Tepelné ztráty jednotlivých místností 

Tab.16 – Technická data VMM 300  

Tab.17– Technické údaje čistírny 

Tab.18 – Porovnání cen dvou variant 

 

10.2 Seznam obrázků 

Obr. 1 – Celkové ztráty objektu 

Obr. 2 – Celkové ztráty zóny NERD 

Obr. 3 – Měsíční potřeby energie dodávané do budovy 

Obr  4 – Externí jednotka tepelného čerpadla 

Obr.5  - Označení šíření hluku do okolí 

Obr.6 – Schéma zapojení F2025 + vvm 300 + SM10 

Obr.7 – Umístění jednotky F2025 

Obr.8 – Rozměry a připojení 

Obr.9 - Vertikální průběh teploty vzduchu ve vytápěné místnosti při různém způsobu vytápění 

Obr.10 – Natažení systémového potrubí na folii 

Obr.11 – Vodící lišta RAUFIX 
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Obr.12 – RAUFIX příchytka 

Obr.13 – REHKU rozdělovač HKV – D s průtokoměre  

Obr.14 – Mísící sada HKV - D 

Obr.15 - Pokládka formou spirály 

Obr.16 – Vodoměr sensus 620 

Obr.17 – Křivka tlakových ztrát 

Obr.18 – Schéma zapojení VVM 300 

Obr. 19 – Topná křivka s posuvem - 2 

Obr. 20 – Charakteristika čerpadla topného média 

Obr. 21 – Charakteristika oběhového čerpadla okruhu tepelného čerpadla 

Obr. 22 – Struktura obsypu a zásypu 

Obr. 23 – RVD-P šachtové dno 

Obr. 24 – Revizní šachta 

Obr. 25 – Pochůzný litinový podklop 

Obr. 26 – Řez čističkou odpadních vod 

Obr. 27 – Nádrž Columbus 4500 

Obr. 28 – Nádrž Columbus – filtrační koš – trativod (potok) 

 

10.3 Seznam výkresů 

SITUACE 

C.01 - Situace širších vztahů 

C.02 - Situace stavby 

STAVEBNÍ ČÁST 

F.1.1 - Technická zpráva stavební – viz. textový část 

F.1.2 - Základy 

F.1.3 - Půdorys suterénu 

F.1.4 - Půdorys 1. NP 

F.1.5 -  Půdorys 2.NP 

F.1.6 - Strop suterén montovaný Spirilo 

F.1.7 - Strop přízemí trámový 

F.1.8 - Řez A – A 

F.1.9 - Krov 

F.1.10 - Půdorys střechy 

F.1.11 - Pohled SV a JV 
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F.1.12 - Pohled SZ a JZ 

VYTÁPĚNÍ 

F.2.1 - Technická zpráva vytápění – viz. textová část  

F.2.2 - Půdorys 1. NP – podlahové vytápění 

F.2.3 - Půdorys 2. NP – podlahové vytápění 

F.2.4 - Schéma zapojení - podlahové vytápění 

VODOVOD 

F.3.1 - Technická zpráva vodovod – viz textová část 

F.3.2 - Vodovodní přípojka - vodovod 

F.3.3 - Základy - vodovod 

F.3.4 - Půdorys suterénu - vodovod 

F.3.5 - Půdorys 1. NP - vodovod 

F.3.6 - Půdorys 2. NP - vodovod 

F.3.7 - Axonometrie - vodovod 

KANALIZACE 

F.4.1 -  Technická zpráva kanalizace – viz. textová část 

F.4.2 - Základy - kanalizace 

F.4.3 - Půdorys suterén - kanalizace 

F.4.4 - Půdorys 1. NP - kanalizace 

F.4.5 - Půdorys 2. NP - kanalizace 

F.4.6 - Rozvinuté řezy - kanalizace 

F.4.7 - Řez dešťová kanalizace 
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11. PŘÍLOHY 

 

PŘÍLOHA 1 - Výstup software Svoboda TEPLO 2009 

PŘÍLOHA 2 – Výstup software Svoboda ZTRÁTY 2009 

PŘÍLOHA 3 – Výstup software Svoboda ENERGIE 2009 

PŘÍLOHA 4 - Průkaz energetické náročnosti 

PŘÍLOHA 5 – Návrh tepelného čerpadla  

PŘÍLOHA 6 – Návrh otopného systému 

PŘÍLOHA 7 – Výpočet expanzní nádoby 

PŘÍLOHA 8 – Výpočet délkové roztažnosti vodovodního potrubí 

PŘÍLOHA 9 –  Dimenzování vodovodu 

PŘÍLOHA 10 – Výpočet bilance potřeby teplé vody a výpočet potřeby vody celkově 

PŘÍLOHA 11 – Výpočet velikosti zásobníku 

PŘÍLOHA 12 – Dimenzování kanalizace 

PŘÍLOHA 13 -  DETAIL 1 – SOKL NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI NERD 

PŘÍLOHA 14 -  DETAIL 2 – SOKL PODSKLEPENÉ ČÁSTI NERD 

PŘÍLOHA 15 – DETAIL 3 – NADPRAŽÍ OKNA U NERD 

PŘÍLOHA 16 – DETAIL 4 – NAPOJENÍ VNĚJŠÍ STĚNY NA ŠIKMOU STŘECHU 


