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1. ÚVOD 

Diplomová práce �eší objekt bytového domu. 

První �ástí je stavební �ást. Ta �eší návrh objekt z pohledu pozemního stavitelství. Skládá se 

z technické souhrnné zprávy a výkresové dokumentace. 

Druhou �ástí diplomové práce bude �ešen návrh technických za�ízení budov, zam��uje se na 

vytáp�ní objektu kondenza�ní technikou a plynoinstalaci v objektu v�etn� plynovodní 

p�ípojky. Sou�ástí této �ásti práce bude i tepeln�-technické posouzení objektu. Nejd�íve budou 

posouzeny navrhované konstrukce, zda vyhovují normovým hodnotám na sou�initel prostupu 

tepla a kondenzaci vodních par. Dále bude objekt energeticky posouzen a je klasifikována jeho 

t�ída energetické náro�nosti. Práce navrhne systémy daných technických za�ízení v objektu, 

popíše je v technickém popisu a zobrazí ve výkresové dokumentaci. Bude �ešena energetická 

bilance spot�eby energie a paliv.  
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ �ÁSTI 

2.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

Zhodnocení staveništ�  

Pozemek vybraný pro výstavbu bytového domu se nachází v okrajové �ásti m�stského obvodu 

Krásné Pole na Ostravsku. Vzhledem k okolní mírné zástavb� rodinnými a bytovými domy je 

pozemek vhodný pro navrhovanou výstavbu. Pozemek není svažitý, není pot�eba terénních 

úprav. Budoucí novostavba bude situována v míst� dodnes nevyužitého pozemku par. �. 

1763/1. Pozemek je zatravn�n. V pr�b�hu zpracovávání projektové dokumentace byl zajišt�n 

radonový pr�zkum , jehož výsledkem je že na daném pozemku se nachází nízké radonové 

riziko. Stavba BD proto nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opat�ení. 

Bytový d�m je možno napojit na technickou infrastrukturu – ve�ejný vodovodní �ad DN80 

PVC, kanaliza�ní p�ípojka - do sdruženého kanaliza�ního �ádu DN400, plynovodní p�ípojka – 

ve�ejná plynovodní sí� NTL PE 100, elektrickou a sd�lovací sí�.  

Urbanistické a architektonické �ešení stavby

Novostavbou bytového domu z�stane zachován celkový urbanistický ráz území zastav�ného 

novodobými typy dom�. P�i návrhu bylo vycházeno z �istých linií dnešního novodobého 

trendu s ohledem na jednoduchost a ú�elnost vnit�ního dispozi�ního uspo�ádání. Bytový d�m 

je navržen jako �ty�podlažní s jedním podzemním podlažím. D�m obsahuje 16 bytových 

jednotek, každá bytová jednotka je ur�ena pro obývání jednou rodinou. Zast�ešení je 

provedeno plochou st�echou. Hlavní vstupy jsou orientovány na severní stranu. Na jih se d�m 

otevírá bohatým prosklením. Umíst�ní stavby je v souladu s platnou územn� plánovací 

dokumentací m�sta Ostravy. Dle schváleného územního plánu m�sta Ostravy je pozemek 

parc.�. 1763/1 vhodný pro výstavbu staveb obdobného typu. Pro dané území nejsou stanoveny 

podrobn�jší regula�ní podmínky. 

Technické �ešení 

Zemní práce - Nejprve bude geodetem vyty�ena plocha staveništ�. Terén v míst� plánované 

stavby je rovinný a plánovanou výstavbou nebude m�n�n, pouze v nejbližším okolí 
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novostavby budou provedeny lehké terénní úpravy a rozprost�ena ornice shrnutá z místa 

stavby znovu ozelen�na travním porostem. Na této upravené ploše bude vyty�ena stavba. Poté 

budou zahájeny výkopové práce, vyt�žená zemina bude odvážena na ur�enou skládku mimo 

staveništ�. Zemní práce budou provád�ny s využitím mechanizace s následným ru�ním 

do�išt�ním. 

Základy - D�m bude založen na plošných základech, které budou tvo�it základové pásy. Pro 

základové konstrukce se vykopou základové pásy do hloubky dle projektové dokumentace. Na 

upravenou základovou spáru se vybetonují základové pásy z prostého betonu t�.C16/20. P�ed 

samotnou betonáží je nutné zkontrolovat �istotu základové spáry. Podkladní betonová 

mazanina z betonu t�.C16/20, bude vyztužená kari sítí o pr�m�ru drátu 6 mm s oky 150/150 

mm p�etažená p�es základové pásy. Napojování jednotlivých sítí bude p�eložením p�es sebe 

minimáln� o 1 oko (15 cm) a svázáním vázacím drátem. 

Svislé konstrukce - Nosné obvodové zdivo bytového domu bude provedeno z tvárnic 

POROTHERM 44 Si, na maltu POROTHERM TM, vnit�ní omítky  POROTHERM 

UNIVERSAL tl.10mm, vn�jší omítky POROTHERM TO tl.30mm + POROTHERM 

UNIVERSAL tl.5mm, nad úrovní terénu. POROTHERM 40 Si je využito v podzemním 

podlaží objektu. U tohoto druhu tvárnic není nutno pro dosažení lepších tepeln� izola�ních 

vlastností  zateplení tepelnou izolací. Spl�ují doporu�ené normové hodnoty. Nadpraží otvor�

budou provedena z p�eklad� POROTHERM 23,8. Vnit�ní nosné zdivo bude 

provedeno z tvárnic POROTHERM 24 P+D, na maltu vápenocementovou, omítky 

POROTHERM UNIVERSAL tl. 15mm. Nosné zdivo mezi sousedními byty bude vyzd�no 

tvárnicemi POROTHERM 24 AKU, z d�vodu zvukové nepr�zvu�nosti. P�í�ky budou  

provedeny z cihel POROTHERM 11,5 AKU, na maltu vápenocementovou, omítky 

POROTHERM UNIVERSAL tl. 15mm. 

Vodorovné konstrukce - Stropy jsou navrženy ze stropních nosník� POROTHERM 

vykládaných keramickými vložkami MIAKO. Celková výška konstrukce POROTHERM 

stropu je 250mm. Rozmíst�ní a typy  nosník� jsou z�ejmé z výkresové dokumentace. 

V prostoru instala�ních jáder a komínu bude provedena vým�na I-výztuží. Výztuž vým�ny 

doporu�ena protáhnout na obou koncích p�es sousední �adu vložek. 
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Zast�ešení - St�echa je navržena plochá st�echa o sklonu 2 procent. Zast�ešení bude tvo�eno 

stropem POROTHERM. Na nosnících je spádová betonová vrstva nat�ena asfaltovým 

penetra�ním nát�rem, na ní je umíst�na tepelná izolace z minerální plsti ROOLROCK tlouš�ky 

220mm. Na finální úpravu st�echy bude použita hydroizolace ROOFSPECIAL G S4-25, 

p�ekrytá hydroizolací ROOFSPECIAL G S5.  

Podlahy - podlahy v suterénu budou položeny na základové desce z prostého betonu C16/20 

(B20) s kari sí�í. Na desce je položena hydroizolace z živi�ných pás� SKLOBIT S, na ni pak 

tepelná izolace EPS 100Z v tlouš�ce 80mm a cementová mazanina 45mm. Jako finální 

povrchová úprava bude použita keramická dlažba. V 1.NP a všech následujících podlažích 

budou podlahy tvo�eny systémovou deskou NP VARIO, která slouží pro uložení podlahového 

vytáp�ní a jako kro�ejová izolace. Na ní je cementová mazanina tlouš�ky 45mm s keramickou 

dlažbou v maltovém loži nebo plovoucí podlahou. 

Izolace proti vlhkosti - na podkladní základovou betonovou desku se položí vodorovná 

hydroizolace z živi�ných pás� SKLOBIT S. Ta bude vytažena podél obvodové nosné zdi 250 

mm nad terén objektu.  Na finální úpravu st�ešní konstrukce bude použita hydroizolace 

ROOFSPECIAL G S4-25, p�ekrytá hydroizolací ROOFSPECIAL G S5.  

Izolace tepelné - obvodové zdivo bude nebude zatepleno tepelnou izolací. V místech styku 

obvodových st�n s terénem bude extrudovaný polystyren XPS tl. 40mm. V podlahách suterénu 

bude uložená tepelná izolace EPS 100Z tl. 80mm. V 1.NP a všech následujících podlažích 

budou podlahy tvo�eny systémovou deskou NP VARIO, která slouží pro uložení podlahového 

vytáp�ní a jako kro�ejová izolace. St�ešní konstrukce  bude zateplena tepelnou izolací 

z minerální plsti ROOLROCK tlouš�ky 220mm 

Omítky - vnit�ní omítky v objektu budou  POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm. Vn�jší 

omítka bude tvo�ena ze dvou vrstev a to POROTHERM TO tl.30mm a na ní nanesena 

POROTHERM UNIVERSAL tl.5mm 

Obklady, malby a nát�ry - v objektu budou obloženy koupelny tmav� �erveným keramickým 

obkladem 100/100 mm, kuchyn� budou obloženy keramickým sv�tle zeleným obkladem 

100/100 mm. Podlahy suterénních a schodiš�ových prostor budou obloženy keramickým 

sv�tle šedým obkladem. Vymalování interiér� bude v barvách na p�ání budoucích majitel�
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byt�. Povrchová barevná úprava venkovní omítky bude hn�dá. Od terénu do výšky 1,5m bude 

na obvodovou st�nu nanesen soklový hydrofobní nát�r. D�ev�ná okna a dve�e z europrofil�

budou lazurována na odstín sv�tle šedé.  

Výpln� otvor� - vn�jší okna a dve�e jsou plastová, jedná se o šestikomorový profil, zasklený 

tepeln�izola�ním trojsklem Ug = 0,7 W/m2K, Uw = 0,99 W/m2K. Vnit�ní dve�e jsou d�ev�né 

do obložkových zárubní.  

Schodišt� - schodišt� bude provedeno jako železobetonové monolitické, podesty vyskládány 

z nosník� POROTHERM. Podesty a nosníky vzájemn� provázány výztužemi. Schodišt� bude 

tvo�eno 18 stupni o výšce 167mm a ší�ce 280mm. 

Komín - Pro odvedení spalin z plynových kondenza�ních kotl� umíst�ných v technické 

místnosti je navržena komínová sada NEFIT pro odtah p�es st�echu. 

Vn�jší plochy - vn�jší zpevn�né plochy chodníku a parkovacího stání jsou provedeny 

z betonové dlažby uložené v pískovém loži na zhutn�lých podsypech z kameniva. Pro poch�zí 

vn�jší plochy je použita dlažba tlouš�ky 60 mm a pro pojízdné plochy dlažba tlouš�ky 80 mm. 

Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Objekt bytového domu bude nov� napojen na vodovodní, stokovou, plynovodní, elektrickou a 

sd�lovací sí�. Napojení bude provedeno jednotlivými p�ípojkami v souladu s požadavky 

jednotlivých vlastník� a správc� sítí. P�ípojka vody bude napojena na hlavní vodovodní �ád 

p�es vodom�rnou šachtu v suterénu objektu.Splaškové vody komunálního charakteru budou 

odvád�ny do jednotné kanalizace ve správ� OVaK, a.s. Deš�ové vody ze st�echy a 

vyspádovaných zpevn�ných ploch budou odvád�ny rovn�ž jednotnou kanaliza�ní p�ípojkou. 

NTL p�ípojka plynu bude napojena na odb�rné plynové za�ízení p�es sk�í� HUP umíst�nou na 

fasád� objektu. Po vybudování sít� NN, bude elektrická energie vedena z elektrom�rové sk�ín�

a elektrom�rového rozvade�e ve fasád� domu do objektu. D�m bude napojen na ve�ejnou 

místní komunikaci stávajícím spole�ným sjezdem a vjezdem.  

Dopravní �ešení  

Zájmový pozemek stavebníka je p�ilehlý k místní komunikaci (ulice Janá�kova), na kterou 

budou následn� vybudovány dva nové sjezdy a vjezdy. Parkování pro osobní automobily 
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majitel� byt� je zajišt�no na zpevn�né ploše p�ed domem, stejn� jako vjezd pro vozidlo 

odvážející komunální odpad z popelnic. 

Vliv stavby na životní prost�edí  

Navrhovaná stavba není po dokon�ení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu výstavby 

bude staveništ� omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci p�ípravy dodavatele stavby budou 

navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy stavebních prací na 

stávající zástavbu a na životní prost�edí. 

S odpady, vznikajícími p�i realizaci stavby a p�i jejím provozu, bude nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech �. 185/2001 Sb. a p�íslušnými provád�cími vyhláškami – zvlášt� vyhl. 

MŽP �. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpad�. Budou druhotn� využity, 

recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. Likvidace odpad� - odpady vznikající p�i 

realizaci stavby budou ukládány do kontejner� a pr�b�žn� odváženy na schválenou m�stskou 

skládku, p�ípadn� budou p�edány k recyklaci. Zp�sob likvidace bude zhotovitelem stavby 

doložen v rámci kolauda�ního �ízení. Nakládání s odpady p�i provozu objektu - Likvidace 

komunálního odpadu, který bude pr�b�žn� ukládán do popelnice, bude zajišt�na odvozem 

sb�rnými vozy Technických služeb na m�stskou skládku. Použitý t�íd�ný papír, plast a sklo 

vhodné pro recyklaci, budou separovány do pytl� a pr�b�žn� odváženy do p�íslušných 

kontejner� na separovaný odpad.  

Pr�zkumy a m��ení

V rámci projektu byl vyhotoven radonový pr�zkum, jehož výsledkem je že na daném pozemku 

se nachází nízké radonové riziko. Stavba BD proto nevyžaduje realizaci speciálních 

protiradonových opat�ení. Hydrogeologickým pr�zkumem byla stanovena hladina podzemní 

vody pod úrovní základové spáry. 

�len�ní stavby na jednotlivé objekty - 

SO1 bytový d�m 

SO2 zpevn�né plochy 

SO3 plynovodní p�ípojka 

SO4 vodovodní p�ípojka 

SO5 p�ípojka NN 

SO6 kanaliza�ní p�ípojka 

SO7 p�ípojka sd�lovacího vedení 
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Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Navrhovaná stavba není po dokon�ení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu výstavby 

bude staveništ� omezeným zdrojem hluku a prachu.   

Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�

B�hem výstavby musí být dodržovány ustanovení všech p�íslušných zákon�, na�ízení vlády, 

vyhlášek a norem v platném zn�ní o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. P�edevším to jsou: 

na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, zák. �. 309/2006 o zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a na�ízení vlády �. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví na staveništi. P�i realizaci elektro 

napojení nutno dodržovat zvláštní p�edpisy /dle �SN/ pro práce na elektro za�ízeních. Zejména 

�SN EN 50110 (34 31 00) „Bezpe�nostní p�edpisy pro obsluhu a práci na elektrických 

za�ízeních“, jakož i všechny ostatní normy a p�edpisy související. Montážní práce smí 

dodavatel provád�t pouze pracovníky s kvalifikací podle vyhlášky �. 50/78 Sb. P�i práci na 

elektrických za�ízeních pod nap�tím, je t�eba dodržet p�íkaz „ B“. Elektrická za�ízení jako 

celek i jejich jednotlivé �ásti musí spl�ovat požadavky všeobecných p�edpis� pro elektrická 

za�ízení. Na nap�tí smí být p�ipojeno pouze el. za�ízení podrobené výchozí revizi. P�i p�ejímce 

staveništ� up�esní bezpe�nostní technici dodavatel� podmínky zabezpe�ení pracovník� p�ed 

úrazem v souladu se zákoníkem práce a p�íslušným bezpe�nostním p�edpisem. P�ed zahájením 

prací je nutno všechny pracovníky �ádn� proškolit a pro práci vybavit pot�ebnými ochrannými 

pom�ckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovník� s bezpe�nostními p�edpisy se 

provede prokazateln� zápis v knize hromadných školení. P�erušení stavebních prací – 

pracovník, který zpozoruje nebezpe�í, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 

zp�sobit provozní nehodu nebo poruchu technického za�ízení, p�ípadn� p�íznaky takového 

nebezpe�í, je povinen, pokud nem�že nebezpe�í odstranit sám, p�erušit práci a oznámit to 

ihned odpov�dnému pracovníkovi. Práce musí být p�erušeny p�i ohrožení pracovník� stavby 

vlivem zhoršených pov�trnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 

stroje nebo za�ízení. P�i p�erušení práce je nutno provést nezbytná opat�ení k ochran� zdraví a 

majetku a musí být o tom vyhotoven zápis. Nep�edpokládá se provád�ní prací v nebezpe�ném 

prost�edí, nebezpe�ném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. Vyskytnou-li se 

mimo�ádné podmínky v pr�b�hu prací, ur�í zhotovitel, p�ípadn� ve spolupráci s projektantem 

dle § 7 odst. 3 vyhlášky 324/1990 Sb., pot�ebná opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce a 

seznámí s nimi pracovníky, kterých se to týká. P�ed zahájením prací zhotovitel požádá 
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provozovatele všech soub�žných vedení o jejich p�esné vytý�ení a o ur�ení výškové polohy a 

o stanovení podmínek p�i pracích souvisejících se stavbou. Bez vytý�ení a znalosti p�esné 

polohy všech p�ekážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce. Dodavatel stavebních prací 

musí zpracovat technologický postup montáže (dle vyhlášky �. 324/1990 Sb. § 40), který musí 

obsahovat �asový sled montážních záb�r�, podmínky nasazení a pohyb mechaniza�ních 

prost�edk�, zásadní �ešení p�ístupu pracovník� ke stykovým uzl�m v�etn� jejich ochrany a 

zabezpe�ení dot�ených pracoviš�. P�i zpracování technologického postupu musí být stanoveny 

podmínky pro osobní nebo kolektivní zajišt�ní pracovník� proti pádu. P�i stavebních pracích 

za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostate�né osv�tlení. Na viditelných 

místech se umístí tabule s �ísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné 

tabule upozor�ující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Ozna�ení na 

vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveništ� budou dle �SN ISO 3864 (01 8010) – 

Bezpe�nostní barvy a zna�ky ve smyslu na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. ve zn�ní p�edpisu �. 

405/2004 Sb. 

2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je �ešen typizovanými a typickými stavebními prvky (betonové základy, systémové 

tvarovky a p�eklady, apod.). P�i stavb� musí být dodrženy technologické postupy provád�ní 

stavebních konstrukcí vydané výrobci stavebních materiál�. V p�ípad� pot�eby budou statické 

výpo�ty doloženy dodavatelem stavby. 

2.3 Požární bezpe�nost 

Objekt je rozd�len na p�t požárních úsek� (suterén, �ty�i nadzemní podlaží). Úseky nebudou 

svým požárn� nebezpe�ným prostorem zasahovat na okolní parcely. 
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2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí    

            

                            

Stavba domu nemá negativní vliv na zdraví osob nebo životní prost�edí. Realizací stavby a 

jejím užíváním nedojde k zne�išt�ní podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení 

odtokových pom�r� na p�edm�tné lokalit�. Veškeré p�ípadné manipulace vodám závadnými 

látkami v dob� realizace zám�ru budou provád�ny tak, aby bylo zabrán�no nežádoucímu úniku 

závadných látek do p�dy, nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními 

vodami. V pr�b�hu realizace stavby je nutno respektovat platné požárn� bezpe�nostní a 

hygienické p�edpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak : 

Vyhlášku �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

na staveništích. 

�SN 05 0610 – Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování plamenem. 

�SN 05 0631 – Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování elektrickým obloukem. 

Hygienické p�edpisy �. 41 – svazek 37/77 – Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku a vibrací. 

Hygienické p�edpisy �. 34 – svazek 30/67 – Sm�rnice o nejvyšších koncentracích 

nejzávažn�jších škodlivin v ovzduší. 

2.5 Zajišt�ní bezpe�nosti provozu stavby p�i jejím užívání 

Je zajišt�no použitými materiály a dispozi�ním �ešením objektu. Zvláštní opat�ení pro zajišt�ní 

bezpe�nosti provozu objekt nevyžaduje. Návrh stavby zajiš�uje bezpe�ný provoz po celou 

dobu užívání objektu 

2.6 Ochrana proti hluku 

V blízkosti plánované výstavby objektu se nenachází �ádný zdroj hluku, který by vyžadoval 

zvláštní protihluková opat�ení.  
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2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt byl tepeln� posouzen v programu PROTECH, jeho konstrukce vyhovují normovým 

hodnotám. Objekt se �adí do nízkoenergetické výstavby. 

2.8 �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Projekt je vypracován v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

2.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Objekt �ešení opat�ení jako ochrany p�ed: 

- povodn�mi   nevyžaduje 

- sesuvy p�dy   nevyžaduje 

- poddolováním  nevyžaduje 

- seizmicitou   nevyžaduje 

- vnikáním radonu  nevyžaduje 

- hlukem   nevyžaduje 

2.10 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje �ešení opat�ení pro ochranu obyvatelstva. V dob� výstavby bude 

zbudováno provizorní oplocení.  
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2.11 Inženýrské stavby 

Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod

Pro objekt bude vybudována jednotná kanaliza�ní p�ípojka do kanaliza�ní sít�. V objektu 

vznikají deš�ové vody, splaškové vody komunálního charakteru, které jsou odvedeny 

jednotnou kanalizací do hlavního �ádu kanalizace. 

Kanaliza�ní p�ípojka 

Kanaliza�ní p�ípojka bude z domu vyvedena do hlavního �adu jednotné kanalizace v ulici 

Janá�kova a napojena do horní t�etiny potrubí �adu pomocí jádrové navrtávky. Potrubí bude 

uloženo na 10 cm pískový podsyp a následn� bude obsypáno pískem. Po montáži kanalizace je 

nutno provést zkoušku vodot�snosti potrubí. Vnit�ní domovní kanaliza�ní a p�ipojovací 

potrubí pak bude provedeno z trub PVC HT. Vnit�ní kanalizace bude odv�trána nad st�echu 

objektu, kde bude ukon�ena ventila�ní hlavicí. Na kanaliza�ních odpadech budou v p�ízemí 

objektu osazeny �istící kusy. Po montáži bude provedena zkouška vodot�snosti a plynot�snosti 

potrubí. 

Množství vypoušt�ných vod pro BD: 

Splaškové odpadní vody:

Pr�m�rné denní množství  Qp = 8400 l/den, 8,4 m3/den 

Ro�ní množství    Qrok = 3066 m3/rok 

Deš�ové vody: 

St�echa 450 m2

Sou�initel odtoku 0,9 

Intenzita dešt�, perioda l 128 l/ha.s 

Pr�m�rná srážka 0,72 m 

Qdeš�. = 0,03 x 0,9 x 450 =  12,15 l/s 

Qdeš�. ro�ní = 450 x 0,72 =  113,76 m3/rok 
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Zásobování vodou

Pro objekt bude vybudována vodovodní p�ípojka. 

Vodovodní p�ípojka 

P�ípojka vody bude napojena na hlavní vodovodní �ad v ulici Janá�kova pomocí napojovací 

soupravy HAWLE ,venkovní �ást domovního rozvodu  bude do domu vedena v HDPE. 

Uložení potrubí bude do 15 cm pískového lože. Obsyp potrubí pískem 30 cm nad vrchol 

potrubí. Do trasy bude vložen signaliza�ní vodi� a výstražná fólie. Prostup vodovodní p�ípojky 

do objektu je v úseku p�es ze� v chráni�ce ut�sn�né polyuretanem. Rozvod bude proveden dle 

montážn� technických podmínek výrobce potrubí. Po montáži potrubí je nutné provést 

tlakovou zkoušku, proplach a desinfekci potrubí. 

Výpo�et spot�eby vody pro BD: 

Pr�m�rná pot�eba vody – trvalé ubytování  

56 osob po 140l/os.den  

Pr�m�rná spot�eba vody celkem Qp = 7840 l/den 

Ro�ní pot�eba vody Qrok = 2862 m3/rok 

Zásobování energiemi

P�ípojka elektrické energie sít� NN bude provedena z distribu�ní sít� �EZ.  

	ešení dopravy

Pozemek bude napojen na komunikaci stávajícím spole�ným sjezdem a nájezdem, který bude 

sou�asn� se stavbou BD vyspraven. Odvodn�ní povrchu vjezdu a ostatních zpevn�ných ploch 

je navrženo dle normy do p�ilehlého terénu pozemku stavebníka. Parkování pro osobní 

automobily je zajišt�no na zpevn�né ploše p�ed domem. 

  

Povrchové úpravy okolí stavby

Okolí stavby bude po jejím dokon�ení upraveno rozprost�ením ornice uložené na mezideponii 

v blízkosti stavby shrnuté z místa stavby domu. Plochy upravené ornicí budou ozelen�ny 

travním porostem, okrasnými ke�i a stromy. Vn�jší zpevn�né plochy chodníku a parkovacího 

stání jsou provedeny z betonové dlažby uložené v pískovém loži na zhutn�lých podsypech 

z kameniva. Pro poch�zí vn�jší plochy je použita dlažba tlouš�ky 60 mm a pro pojízdné 

plochy dlažba tlouš�ky 80 mm. 
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3. VYTÁP�NÍ BYTOVÉHO DOMU 

3.1 Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro bytový d�m bude kotelna na plynná paliva. Vytáp�ní a p�ípravu teplé vody 

pro objekt budou zajiš�ovat dva kondenza�ní kotle Nefit Ecomline HR 30 v kaskádovém 

zapojení. 

3.2 Klimatické a provozní podmínky 

Posuzovaný bytový d�m se nachází v Ostrav�, což je výpo�tová teplotní oblast s návrhovou 

venkovní teplotou -15oC. Jedná se o trvale užívanou stavbu zr�enou pro bydlení. Budova se 

nachází v lehce zastav�ném uzemí. Budova je orientována svými vstupy na severní stranu, na 

jižní sv�tovou stranu se budova otevírá bohatým prosklením, díky kterému je domu po celé 

topné období snižována pot�eba tepla na vytáp�ní získanými slune�ními zisky (. Pr�m�rná 

teplota obytných místností je 20°C, v jednotlivých koupelnách je 24°C. Schodišt� a zádve�í 

domu jsou vytáp�ny na teplotu 10°C. Teplota na stran� zeminy 0°C. Teplota nevytáp�ného 

suterénu je uvažována 5°C. Relativní vlhkost venkovního vzduchu je 84%. Relativní vlhkost 

vzduchu v interieru je 84%. Pr�m�rná denní venkovní teplota v otopném období uvažována 

4°C. Po�et otopných dní v roce uvažován 220.  

3.3 Tepeln�-technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

V interiéru budov se musí vytvo�it takové vnit�ní prost�edí, které se v technické terminologii 

nazývá tepelná pohoda. Tento stav je daný vnit�ní teplotou, vlhkostí vnit�ního vzduchu a 

rychlostí proud�ní vzduchu v místnosti. Obor zabývající se vnit�ním prost�edím staveb a vlivy, 

které ho ovliv�ují, se nazývá tepelná technika. Stavební tepelná technika �eší navrhování 
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konstrukcí a budov tak, aby byla zajišt�na vnit�ní tepelná pohoda a byly zajišt�ny požadavky 

na nízkou energetickou náro�nost budovy. [8] 

Posouzení ochlazovaných stavebních konstrukcí 

Jednotlivé ochlazované konstrukce objektu byly posouzeny v programu PROTECH – modul 

TOB. Konstrukce jsou hodnoceny dle �SN 73 0540-2:2007 – Tepelná ochrana budov 

U konstrukcí byl posouzen sou�initel prostupu tepla ´U´ - zda spl�ují požadavek na   

požadované �i doporu�ené hodnoty sou�initele. Konstrukce obytných prostor  ve styku 

s vn�jším prost�edím byly navrženy a spl�ují doporu�ené hodnoty. Ostatní konstrukce spl�ují 

požadované hodnoty – viz. souhrn výsledk� posouzení. Dále byla posouzena ro�ní bilance 

zkondenzované páry Mc – všechny konstrukce jsou vyhovující. Vlastnosti materiál�

konstrukcí byly zadány dle katalog� výrobc� a dle katalogu �SN 73 0540 v programu 

PROTECH. viz. p�íloha �.1 Posouzení konstrukcí 

Skladby posuzovaných konstrukcí 

Obvodová st�na (mezi vytáp�ným a venkovním prostorem) SO1 

Tab.1 Skladba konstrukce SO1 

Podlaha 1. NP (mezi vytáp�ným a nevytáp�ným prostorem) PDL2  

Tab.2 Skladba konstrukce PDL2 
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St�echa (mezi vytáp�ným a venkovním prostorem) SCH1 

Tab.3 Skladba konstrukce SCH1 

St�echa zádve�í (mezi �áste�n� vytáp�ným a venkovním prostorem) SCH2  

Tab.4 Skladba konstrukce SCH2 

Obvodová st�na (mezi nevytáp�ným a venkovním prostorem) SO2  

Tab.5 Skladba konstrukce SO2 

Podlaha na terénu suterén (mezi nevytáp�ným prostorem a zeminou ) PDL1  

Tab.6 Skladba konstrukce PDL1 

Podlaha na terénu zádve�í(mezi �áste�n� vytáp�ným prostorem a zeminou ) PDL3  

Tab.7 Skladba konstrukce PDL3 
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Souhrn výsledk� hodnocení konstrukcí 

Posouzení sou�initele prostupu tepla U (W/(m2.K)) 

Požadavek  Zp�sob prokázání Porovnání 
Požadavek na spln�ní 

požadavku Výpo�et v souladu     

na doporu�ené s �SN 73 0540-2:       

hodnoty podle �SN 73 0540-2:       

        

Výpln� otvor�:  Výpln� otvor�:      

UD � 1,2 UW = 0,99, Ug = 0,7 Uw � UD 0,99�1,2 

    vyhovuje 
        

Vn�jší  st�ny: Vn�jší  st�ny SO1 : U = 0,226 U � UD 0,226�0,25

UD � 0,25 U = 0,25 vyhovuje 

        

        

St�echa:  St�echa SCH1 :  U � UD 0,156�0,16

UD � 0,16 U = 0,156 vyhovuje 

        

Spln�ní požadavku na 
požadované Spln�ní požadavku na požadované     

hodnoty podle �SN 73 0540-2 hodnoty podle �SN 73 0540-2     

        

Podlaha 1.NP Podlaha 1.NP PDL2 : U � UN 0,6�0,44 

UP � 0,6 U = 0,44 vyhovuje 
        

St�echa zádve�í: St�echa zádve�í SCH2 : U � UN 0,24�0,237

UP � 0,24 U = 0,237 vyhovuje 
        

Podlaha 1S na zemin�                   
(na zemin� 1m od rozhraní) :              
UN � 0,45 

Podlaha 1S na zemin� PDL1             
(na zemin� 1m od rozhraní) :             
U = 0,441 

U � UN  0,45�0,441

        

Podlaha zádve�í Podlaha zádve�í PDL3  U � UN 0,358�0,38
(na zemin�) : (na zemin�) : vyhovuje 

UN � 0,38  U = 0,358     

Tab.8 Souhrn výsledk� hodnocení 
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Graf 1: Pr�b�h  teplot v obvodové konstrukci a pr�b�h tlaku vodních par SO1 

Graf 2: Pr�b�h  teplot v podlahové konstrukci a pr�b�h tlaku vodních par PDL2 
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Graf 3: Pr�b�h  teplot ve st�ešní konstrukci a pr�b�h tlaku vodních par SCH1 

Graf 4: Pr�b�h  teplot ve st�ešní konstrukci zádve�í a pr�b�h tlaku vodních par SCH2 
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Graf 5: Pr�b�h  teplot v obvodové  konstrukci a pr�b�h tlaku vodních par SO2 

Graf 6: Pr�b�h  teplot v podlahové konstrukci suterénu PDL1 
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Graf 7: Pr�b�h  teplot v podlahové konstrukci zádve�í PDL3 

3.4 Tepelné ztráty budovy 

Tepelné ztráty objektu vypo�teny v programu PROTECH dle �SN EN 12831 Tepelné 

soustavy v budovách – výpo�et tepelného výkonu – viz. p�íloha �.2 Tepelné ztráty objektu. 

Výsledky výpo�tu ukazuje následující tabulka. 

tepelná ztráta (W) 
�íslo bytu objektu 

prostupem v�tráním sou�et

  1  2202 1947 4149 
  2  1811 1864 3675 
  3  1828 1947 3775 
  4  2148 1864 4012 
  5  1527 1947 3474 
  6  1183 1864 3047 
  7  1152 1947 3099 
  8  1520 1864 3384 
  9  1527 1947 3474 
  10  1183 1864 3047 
  11  1152 1947 3099 
  12  1520 1864 3384 
  13  2145 1947 4092 
  14  1758 1864 3622 
  15  1770 1947 3717 

  16   2095 1864 3959 
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celková tepelná ztráta byt� prostupem   26521
celková tepelná ztráta byt� nuceným v�tráním 30488
celková tepelná ztráta bytových prostor  57009
celková tepelná ztráta zádve�í a schodiš�. prostor  1500 

celková tepelná ztráta bytového domu   58009
Tab.9 Tepelné ztráty objektu 

3.5 Energetický štítek budovy a m�rná pot�eba na vytáp�ní 

Objekt byl energeticky posouzen v programu PROTECH. Byla klasifikována jeho t�ída 

energetické náro�nosti dle �SN 73 0540-2:2007. Byla také vypo�tena m�rná pot�eba tepla na 

vytáp�ní Ea (kWh/m2.rok) dle normy �SN EN ISO 13790 – Tepelné chování budov – výpo�et 

pot�eby energie na vytáp�ní. – viz. p�íloha �.3 Energetický štítek a p�íloha �.4 pot�eba tepla. 

Vstupní údaje byly tyto – vnit�ní výpo�tová teplota 20°C, podlahová plocha vytáp�né zóny 

Agross = 1 689 m2, celková plocha prosklených konstrukcí A = 334,44m2, celková plocha 

konstrukcí systémové hranice zóny = 2343,3 m2. po�et byt� 16, po�et projektovaných osob 

56, vnit�ní objem vzduchu 4 911 m3, intenzita vým�ny vzduchu plášt�m budovy n50 = 2 l/h. U 

okenních otvor� byly vypo�teny ekvivalentní hodnoty prostup� tepla oken stanovených ze 

sou�initele prostupu tepla okenního rámu Uw a ze sou�initele prostupu tepla prosklení Ug. U 

jižních balkónových okenních konstrukcí je po�ítáno se stín�ním p�esahujících balkónových 

konstrukcí. 

Z obytné �ásti budovy 1.NP – 4. NP, byla vytvo�ena posuzovaná zóna s p�evažující vnit�ní 

teplotou 20°C. Na obytnou zónu p�sobí vn�jší prost�edí (obvodové st�ny, st�echa, okna) a 

vnit�ní nevytáp�ný suterén (na podlahu 1. NP). Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky 

budovy Uem = 0,38 W/(m2.K). Objekt byl klasifikován dle své energetické náro�nosti do 

t�ídy B. Slovní vyjád�ení klasifikace budovy ji popisuje jako velmi úspornou. M�rná pot�eba 

tepla na vytáp�ní objektu je 34,4 kWh/(m2.rok), což budovu za�azuje do nízkoenergetického 

standartu. 
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3.6 Vzduchotechnická za�ízení 

Bytový d�m je postaven a zateplen z materiál� které zajiš�ují jeho za�azení do 

nízkoenergetické výstavby. V budovách je nutné zajistit takové prost�edí, aby byl pobyt osob 

v interiéru co nejp�íjemn�jší. Za�ízení budov, jejich vybavení i osoby obývající objekt jsou 

zdrojem vlhkosti, odér� atd., které je t�eba z interiéru odvád�t. Trvale zvýšená hodnota 

relativní vlhkosti v interiéru budovy m�že zp�sobovat spole�n� s dalšími faktory vznik plísní, 

také hrozí v�tší riziko poškození samotné budovy (výsledkem kondenzace vzdušné vlhkosti na 

chladných površích konstrukcí je opadávání omítek). Je nutno zajistit vým�nu vzduchu 

v objektu nuceným v�tráním [9]. V návrhu je po�ítáno s doporu�enými minimálními 

požadavky na vým�nu vzduchu pro ú�el výpo�tu tepelných ztrát dle �SN 730540. V objektu 

bude instalován vzduchotechnický systém nuceného v�trání který nabízí variantu s rekuperací 

nebo bez rekuperace odpadního tepla. Do objetu je p�ivád�n venkovní v�trací vzduch, ten je 

p�es teplovodní vým�ník oh�íván otopnou vodou z kotelny, dále je rozveden potrubím 

instala�ními jádry do podstropní jednotky každého bytu. (následn� je odsáván a vypoušt�n ven 

z objektu nebo je odsáván, prochází p�es rekupera�ní vým�ník a je vypoušt�n ven z objektu). 

Porovnání a uvedení vzduchotechnických jednotek viz. p�íloha �.5 Varianty vzduchotechniky. 

Pro pot�ebu vzduchotechniky na pokrytí tepelné ztráty nuceným v�tráním je z rozd�lova�e 

vyvedena topná v�tev s teplovodním  spádem 40/30°. Pro teplovodní oh�íva�e vzduchu bylo 

uvažováno s variantou bez rekuperace a je nutno výkonu 30,5 kW. Spád topné vody je dle 

ekvitermní k�ivky.  

3.7 Oh�ev teplé vody 

Výpo�et pot�ebného tepelného p�íkonu za�ízení pro oh�ev teplé vody v objektu bytového 

domu dle �SN 06 0320 – Oh�ívání užitkové vody – navrhování a projektování – viz. p�íloha 

�.6 Návrh oh�evu teplé vody. V objektu bude teplá voda p�ipravována zásobníkovým 

(akumula�ním) oh�evem. Za�ízení má být navrženo tak, aby teplota užitkové vody byla trvale 

50 až 55 °C. V dob� odb�rové špi�ky se povoluje pokles na min. 45 °C. K zamezení tvorby 

bakterií se doporu�uje periodicky krátkodob� zvyšovat teplotu na min. 70 °C. [2]  
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Pro bytový objekt je perioda 24 hodin dobou, pro kterou se se stanovuje denní pot�eba teplé 

vody. Ta je dle �SN 06 0320 na jednu osobu (pot�eba na umývání,va�ení,úklid) stanovena 

hodnotou 82 litr� za den. V objektu je p�edpokládaný po�et osob 56. Z denní pot�eby 4,592 

m3/den je stanovena pot�eba tepla na oh�ev 241 kWh. Pom�rná ztráta tepla p�i oh�evu a 

distribuci teplé vody závisí na konstrukci za�ízení, tepelné izolaci a velikosti zásobníku. 

Uvažováno je na stranu bezpe�nou se ztrátou rozvod� 50%. Celková pot�eba tepla odebraného 

b�hem jednoho dne je tedy 361 kWh. Dle stanovené k�ivky odb�ru (viz. p�íloha Návrh 

zásobníku) vyšel pot�ebný objem zásobníku 1600 litr�. Jelikož bylo uvažována se ztrátou 

rozvod�, která návrh posunula na stranu bezpe�nou, tak navržené t�i zásobníky o objemu 500 

litr� budou dosta�ující. Pot�ebný tepelný výkon pro oh�ev byl stanoven na 15 kW (361 kWh / 

délka periody 24 hodin). 

Navrženy jsou t�i zásobníky Dražice OKC 500 NTR. Jedná se o nep�ímotopné oh�íva�e se 

smaltovanou nádobou do provozního tlaku 1 MPa. Oh�íva�e jsou vybaveny jedním 

vým�níkem, jímkami pro �idla regulace a revizním p�írubovým otvorem. Izolaci oh�íva��

tvo�í 50 mm tvrdé polyuretanové p�ny [10].  

3.8 Tepelný výkon zdroje tepla 

Vzhledem ke kolísání pr�b�hu denní teploty i kolísání odb�ru tepla vlivem provozu není 

maximální výkon nainstalovaného za�ízení prostým sou�tem všech výkon� instalovaných 

spot�ebi�� tepla. V bytovém dom� zdroje tepla zajiš�ují vytáp�ní objektu, nucené v�trání a 

oh�ívání teplé vody. [1] 

Výkon navrženého otopného systému na pokrytí tepelné ztráty prostupem bytových prostor a 

pokrytí celkové tepelné ztráty zádve�í a schodiš�ových prostor� je 28,6 kW. 

Výkon vzduchotechnického systému na pokrytí tepelné ztráty nuceným v�tráním bytových 

prostor je 30,5 kW. Výkon pro oh�ev teplé vody je stanoven 15 kW. 

V objektu je navržena kaskáda dvou kotl� NEFIT EcomLine HR 30 o výkonu 58 kW (výkon 

kaskády 2x HR30 udán výrobcem NEFIT). – viz. p�íloha �.7 Technický list kotle 

Q = 0,7.Qvytáp�ní + 0,7.Qv�trání + Qteplá voda 

Q = 0,7 . 28,6 + 0,7 . 30,5 + 15 = 56,4 kW => 58 kW  
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3.9 Ro�ní pot�eba tepla  

Ro�ní pot�eba tepla pro vytáp�ní vypo�tena programem PROTECH dle normy �SN EN ISO 

13790 – Tepelné chování budov – výpo�et pot�eby energie na vytáp�ní. Programem byla 

vypo�tena pot�eba tepla po jednotlivých m�sících na pokrytí tepelné ztráty prostupem. 

Program také po�ítá se slune�ními tepelnými zisky radia�ním a dif�zním zá�ením (dle �SN 73 

0542:1995 – Zp�sob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového plášt�). 

Objekt t�chto zisk� využívá hlavn� bohatým prosklením jižní obvodové st�ny objektu. Tyto 

zisky byly zohledn�ny a byla vypo�tena celková ro�ní pot�eba 36,5 MWh/rok. Po zohledn�ní 

ztrát v distribu�ní síti je pot�eba na krytí ztrát prostupem 38,8 MWh/rok. 

Ro�ní pot�eba tepla pro vzduchotechniku je stanovena následujícím zp�sobem. 

Z doporu�ených minimálních požadavk� na nucenou vým�nu vzduchu pro ú�el výpo�tu 

tepelných ztrát dle �SN 73 0540 byl stanoven v�trací objem vzduchu. Pr�m�rná venkovní 

teplota s oh�evem vzduchu stanovena 4°C. Byla vypo�tena celková ro�ní pot�eba 71,56 

MWh/rok. Po zohledn�ní ztrát v distribu�ní síti je pot�eba na krytí tepelných ztrát nuceným 

v�tráním 78,5 MWh/rok. 

Ro�ní pot�eba na oh�ev teplé vody stanovena z hodnot dle �SN 06 0320 (normou udávaných 

82 litr� na osobu za den p�edstavuje opravdu vysoký standart odb�ru teplé vody). Byla 

vypo�tena celková ro�ní pot�eba 80,9 MWh/rok. Po zohledn�ní ztrát v distribu�ní síti je 

pot�eba tepla na p�ípravu teplé vody 125 MWh/rok. 

Celková ro�ní pot�eba tepla bytového domu je 242 MWh/rok. Celková ro�ní pot�eba paliva 

bytového domu je 24 922 m3/rok. (výpo�et pot�eb tepla viz. p�íloha Výpo�et spot�eby energie 

a paliva) 

3.10 Popis p�ípojky media pro vytáp�ní 

Na stávající NTL plynovod PE DN110 bude p�iva�ena navrtávací p�ípojková armatura PE 100 

DN 110/65. Na tento kus bude pomocí elektrosva�ovacího nátrubku DN 65 p�iva�ena trubka 

PE 100 DN 75x6,8 – plynovodní p�ípojka, která bude ukon�ena na fasád� objektu v plastové 

sk�íni S2300 hlavním uzáv�rem plynu. 
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3.11 Umíst�ní zdroje tepla, stavební �ešení 

Kaskáda kotl� je umíst�na v  suterénu domu v místnosti �íslo -024-. Kotle jsou uchyceny na 

konstrukci pro kaskádu kotl� – sestava L2A – základní rám 30/30, �adové stojny modul 440. 

[11] V podlaze kotelny je umíst�na vpus� dle projektové dokumentace pozemního stavitelství. 

P�ed vstupem do vpusti osazen neutraliza�ní box. Je pot�eba provést otvor pro potrubí pro 

nasávání vzduchu pro kotle. Dve�e kotelny jsou otevíratelné ve sm�ru úniku z kotelny. 

V koteln� je v�trací okno dle projektové dokumentace. Na st�nu je umíst�n p�enosný hasící 

p�ístroj práškový s náplní 6 kg hasiva typu PG6, dodá jej stavební �ást. Madlo hasícího 

p�ístroje maximáln� 1,2 metru nad podlahou. Všechny prostupy potrubí z plynové kotelny do 

navazujících místností budou opat�eny požárními ucpávkami Intumex MG. 

3.12 Plynová kotelna, technické �ešení 

V koteln� jsou osazeny dva zdroje tepla v provedení typu C, spot�ebi�e si násávají vzduch 

z venkovního prostoru a odvád�jí spaliny do venkovního prostoru p�es st�echu nebo fasádu 

objektu [3]. V koteln� bude instalován systém NEFIT pro odvod spalin ,nasávání vzduchu a 

komínová sada NEFIT [12]. U kotl� v provedení typu C není nutno po�ítat v�trání kotelny, 

jelikož toto �eší systém odvodu spalin a nasávání vzduchu. Je pouze nutno zajistit p�edepsanou 

0,5 násobnou vým�nu vzduchu za hodinu [15]. V�trání kotelny bude zajišt�no otev�eným 

oknem.  

Z kotl� povede p�ívodní potrubí p�es hydraulický vyrovnáva� dynamických tlak�                         

k rozd�lova�i ETL Ekotherm typ Universal. Z rozd�lova�e vycházejí t�i topné okruhy, okruh 

topné vody pro vytáp�ní, okruh topné vody pro vzduchotechniku a okruh pro p�ípravu teplé 

vody ve  t�ech zásobníkových oh�íva�ích tepla OKC 500NTR 500litr�. Topný okruh bude 

jišt�n expanzní nádobou REFLEX N50 50 litr�. Ta bude napojena uzavíracím kohoutem 

s integrovaným šroubením a vypoušt�cím kohoutem – speciální provedení pro p�ipojování 

expanzních nádob Reflex. Každý zásobníkový oh�íva� bude jišt�n svou vlastní expanzní 

nádobou REFLEX Refix DD 18/10 18 litr�. Ty budou napojeny speciální p�ipojovací 

armaturou pr�to�nou  pro expanzní nádoby Refix se šroubením a uzavíráním. Pro dopl�ování 

a úpravu vody bude instalována sestava komponent� REFLEX. Pro automatické dopl�ování 
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vody do soustavy prvek Magcontrol, pro zm�k�ování plnící a dopl�ovací vody soustavy 

filtra�ní armatura Filosoft. Propojení topné soustavy s rozvodem pitné vody se provede 

armaturou Fillset.  

V koteln� s kondenza�ními kotli je nutno v�novat pozornost odvodu kondenzátu. Vznik 

kondenzátu provozem je dokladem jeho správné funkce. Je nutno �ešit odvod kondenzátu 

z kondenza�ních kotl� a sou�astn� i jejich odkou�ení. Špatné zapojení odvodu kondenzátu 

m�že vyvolat u hotového díla problémy. M�že docházet k únik�m spalin z kou�ovodu nebo 

ší�ení zápachu z kanalizace do kotelny nebo místnosti kotlem. Na odvod kondenzát� se obecn�

vztahuje zákon o vodách, �SN EN 12056-1 s �SN 75 67 60. Kondenzáty se odvád�jí             

do kanaliza�ní a stokové sít� jen v souladu s podmínkami uvedenými v kanaliza�ním �ádu 

zpracovaným provozovatelem ve�ejné kanalizace, který stanoví podmínky. P�i výkonu 

kaskádového zdroje kotl� do 100kW je doporu�eno odvod kondenzátu projednat se správcem 

kanalizace a vyžádat jeho vyjád�ení [7]. V bytovém dom� je instalován neutraliza�ní box. 

Kondenzát z kotle NEFIT je odveden trubkou 32mm z um�lé hmoty vpustí  proti ší�ení 

zápachu do odpadu p�es zmín�ný neutraliza�ní box. Odvod kondenzátu z odkou�ení �eší 

následující kapitola 3.13. 

Obr.1 Odvod kondenzátu kotle 
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Do kotelny je p�iveden plyn, hodinová pot�eba plynu jednoho kotle je 3,3 m3/hodinu. 

V koteln� je osazen hlavní uzáv�r plynu pro kotelnu, který je umíst�n v �ádn� ozna�ené 

plechové sk�íni. Do kotelny je také p�iveden p�ívod studené vody pro oh�ev v zásobnících na 

teplou vodu a pro napojení dopl�ovací soupravy otopné vody. Tlak studené vody u vstupu do 

objektu 0,25 MPa, Zásobníkové oh�íva�e jsou také napojeny na okruh cirkulace, který 

zajiš�uje cirkula�ní �erpadlo. 

  

3.13 Komín 

Výpo�et dimenzí komínové sady NEFIT je proveden podle metodiky výrobce – viz. p�íloha �. 

11 Návrh komínu. Je zde využito tabulek zpracovaných výrobcem kotl�. Komínová sada je 

t�sná p�etlaková. Komínové sady jsou speciáln� vyvinuty pro kotle NEFIT a zkoušeny 

holandskou státní zkušebnou GASTEC [11]. Od kotl� pro nasávání a odvod spalin jsou 

vyvedeny trubky DN 80, spole�ná trubka pro kaskádu (kou�ovod) a komínová sada mají DN 

120. Sklon kou�ovodu by m�l být minimáln� 3%. Návarky pro odvedení kondenzátu 

z kou�ovodu musí být umíst�ny tak aby zamezovaly pr�toku kondenzátu p�es kotel. Pr�tok 

kondenzátu pro kotel není škodlivý, ale snižuje jeho ú�innost spalování. První návarek u svislé 

�ásti je umíst�n na ležaté �ásti kou�ovodu ihned za p�echodem ze svislé. Druhý návarek je 

umíst�n na konci kou�ovodu spole�ného pro kaskádu. V kondenza�ních kotlech jsou umíst�ny 

zápachové uzáv�rky. Tyto mají funkci vytvo�ení dostate�ného vodního sloupce proti protitlaku 

kotlového ventilátoru a tahu komína – takzvaná p�etlaková uzáv�rka [7]. 

3.14 Požární bezpe�nost kotelny 

Na st�nu je umíst�n p�enosný hasící p�ístroj práškový s náplní 6 kg hasiva typu PG6, dodá jej 

stavební �ást. Madlo hasícího p�ístroje maximáln� 1,2 metru nad podlahou. Všechny prostupy 

potrubí z plynové kotelny do navazujících místností budou opat�eny požárními ucpávkami 

Intumex MG. Dve�e kotelny jsou otevíratelné ve sm�ru úniku z kotelny. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti proti výbuchu je plynová kotelna vybavena bezpe�nostním 

systémem. Hlavní sou�ástí bezpe�nostního systému je detek�ní systém s automatickým 
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uzáv�rem plynu, který samo�inn� uzav�e p�ívod plynu do kotelny p�i p�ekro�ení indikovaných 

limitních parametr�. Do bezpe�nostního systému je za�len�na i indikace p�ekro�ení teploty 

vnit�ního vzduchu Limitní indikované parametry jsou [15]:  

1.stupe�  - koncentrace výbušných plyn�

    - limitní hodnota 10 % dolní meze výbušnosti Ld

    - teplota vnit�ního vzduchu – limitní hodnota 45°C 

2.stupe� - koncentrace výbušných plyn�

               - limitní hodnota 20 % dolní meze výbušnosti Ld 

3.15 Popis otopného systému 

V objektu bytového domu s kondenza�ními kotli na zemní plyn je zaru�en nejvyšší normový 

stupe� využití ve spojení s teplovodními nízkoteplotními systémy se spády 40/30°C až 

55/45°C. Ke kondenzaci v tomto p�ípad� dochází po celou dobu provozu kotle, p�i každém 

stupni zatížení. Vhodnou otopnou plochu p�edstavují sálavé systémy se zabudovanými 

teplovodními trubními rozvody, neboli podlahové �i st�nové vytáp�ní. [1] 

V navrhovaném objektu je ur�en teplovodní spád 40/30°C. Bytové prostory jsou vytáp�ny 

podlahovým vytáp�ním firmy Rehau. Zádve�í a schodiš�ové prostory jsou temperovány na 

10°C otopnými t�lesy typ Korado Radik VK, do kterých je p�ivád�na otopná voda o stejném 

teplovodním spádu 40/30°C. V koupelnách všech byt� jsou osazena spole�n� s podlahovým 

vytáp�ním speciální elektrická otopná t�lesa Koralux Linear – E, která si uživatelé byt�

zapínají podle své pot�eby (nap�. pro usušení ru�níku).  

3.16 Okruhy otopného systému 

Z kotelny objektu z rozd�lova�e ETL Universal vycházejí t�i otopné okruhy – topná voda pro 

vytáp�ní, topná voda pro vzduchotechniku a topná voda pro p�ípravu teplé vody objektu.  

Topná voda otopného systému výkon 28,6kW, pr�tok 2451 kg/hod, spád 40/30°C.  

- pro podlahové vytáp�ní na pokrytí tepelné ztráty prostupem bytových prostor               

- pro otopná t�lesa na pokrytí celkové tepelné ztráty zádve�í a schodiš�ových prostor�  
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Topná voda pro teplovodní oh�íva�e vzduchotechnického systému na pokrytí tepelné ztráty 

bytových prostor nuceným v�tráním výkon 30,5 kW, pr�tok 2614 kg/hod, spád 40/30°C 

Topná voda pro oh�ev teplé vody, výkon je stanoven na 15 kW, pr�tok 1286 kg/hod, spád 

topné vody dle pot�eby 

3.17 Regulace systému, �erpadla, regula�ní ventily 

Kaskádové �azení kotl� NEFIT s elektronickou regulací automaticky hospoda�í s výkonem 

celé sestavy. To znamená, že automatika dokonale hospoda�í s jednotlivými výkony kotl�

(ekonomiza�ní program spalování a b�hu kotle). Úkolem kaskádové automatiky je zjistit 

množství tepla pot�ebovaného budovou nebo její �ásti a rozd�lení tohoto požadavku na 

jednotlivé kotle. Požadavek vyšší automatiky na provoz kotl� u každého kotle prochází 

softwarovým filtrem ekonomiza�ního provozu každého kotle [6]. Automatika tak ovládá kotle 

i v jiném topném režimu. Výkon do jednotlivých okruh� je možné p�epínat a to za jiných 

teplotních podmínek. Charakteristickým okruhem, který pracuje v jiném teplotním režimu je 

oh�ev teplé vody. Zde je jediným možným �ešením p�epínání pot�ebného výkonu, za odlišných 

teplotních podmínek (odlišných požadavk� na teplotu topné vody). Je snahou udržení kotle 

v optimálních provozních ekonomických podmínkách. Výkon, který je pot�eba do budovy 

dostat je rozd�len na jednotlivé kotle tak, aby nebyly topeny na vysokou teplotu mimo rozsah 

kondenzace, aby byly provozovány s maximální ú�inností. Kotle p�i nízké teplot� pracují v 

maximálním výkonu p�i maximální ú�innosti [1]. D�lení výkonu p�i kaskádovém �azení se 

nazývá systém Deventer. Teplotní spád topné vody se �ídí ekvitermní regulací. 

Jednotlivé byty vytáp�né systémem podlahového vytáp�ní mají osazeny v referen�ní místnosti 

prostorový termostat, který spolupracuje s termostatickou hlavicí osazenou p�ed vstupem do 

bytu. Uživatel si reguluje teplotu v bytu na termostatu dle svých požadavk�. P�ípadn� m�že 

celý okruh odstavit uzav�ením hlavice.  

Pro jednotlivé okruhy topné vody (okruh vytáp�ní, vzduchotechniky, p�ípravy teplé vody) jsou 

za výstupem z rozd�lova�e instalována ob�hová �erpadla Grundfos MAGNA 25-60 s regulací 

na proporcionální tlak. 

Otopná soustava objektu je vyregulována vyvažovacími ventily STAD firmy IMI 

International. Ventily jsou osazeny p�ed každým bytem, tímto je dosaženo pot�ebných 

tlakových pom�r� v každém bytu. Jeden ventil je osazen na okruhu p�ípravy teplé vody na 
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výstupu z rozd�lova�e. Nastavení otá�ek jednotlivých ventil� je z�ejmé z výkresové 

dokumentace. Tlakové pom�ry jednotlivých okruh� podlahového vytáp�ní jsou regulovány 

jemnými regula�ními ventily na vratu do rozd�lova�e podlahového vytáp�ní. Otopná t�lesa 

v zádve�í a schodiš�ovém prostoru jsou relativn� blízko koteln�, p�ebyte�né tlaky jsou 

seškrceny p�ednastavením jejich ventilových vložek. (viz. p�ílohy �.12 Dimenzování otopné 

soustavy, �. 14 Návrh �erpadel) 

3.18 Popis rozvod� tepla 

Rozvody tepla jsou provedeny z m�d�ného potrubí. Vystupují z kotelny vedeny uchycené pod 

stropem a rozd�lují se k jednotlivým stoupacím potrubím. Stoupací potrubí jsou vedena 

v instala�ních jádrech. Od stoupacího potrubí je dopojen rozd�lova� podlahového vytáp�ní. 

Z n�j už vystupují potrubí podlahového vytáp�ní Rautherm S 17x2,0. Potrubí kotlové 

kaskádové sestavy je ocelové. Jednotlivá potrubí jsou izolována viz. 3.23. 

  

3.19 Zabezpe�ení, úprava a dopl	ování vody do systému 

V bytovém dom� je instalována expanzní nádoba REFLEX N 50, pro udržení p�etlaku 

v otopné soustav� a pro vyrovnání zm�n objemu p�i oh�átí otopné soustavy. K problém�m p�i 

provozu m�že dojít, když není do soustavy v�as dopl�ována voda a na správnou hodnotu 

tlaku. V koteln� instalované dopl�ovací za�ízení Magcontrol kontroluje tlak v soustav� a jeho 

hodnotu ukazuje na displeji. Také udržuje optimální tlak v soustav� (nedochází k poklesu tlaku 

pod minimální provozní) a zabra�uje p�isávání vzduchu do soustavy - magcontrol zajiš�uje 

centrální odplyn�ní [13]. 

Fillset je odd�lovací �len s vodom�rem. Tato skupina armatur umož�uje p�ímé propojení topné 

vody se systémem pitné vody za ú�elem dopl�ování. Popis funkce systémového odd�lova�e -  

systémový odd�lova� tvo�í t�íkomorový systém s kontrolou tlaku ve vstupní, st�ední a výstupní 

zón�. Každá tlaková zóna je opat�ena kulovým kohoutem, který umož�uje prost�ednictvím 

m��ení tlaku kontrolu každé zóny a t�snosti prvk�, zamezujících zp�tný tok. Skládá se ze 



 Strana 31 (celkem 50) 

dvou, za sebou umíst�ných zamezova�� zp�tného toku, které jsou opat�eny st�ední zónou 

s možností odvzdušn�ní. Pokud nedochází k žádnému odb�ru, jsou vstupní a výstupní 

zamezova�e zp�tného toku otev�eny a výtokový ventil uzav�en. P�i poklesu tlaku na vstupní 

stran� dojde k zp�tnému sání. Výtokový ventil otev�e nejpozd�ji ve chvíli, kdy rozdíl tlak�

mezi vstupní a st�ední komorou dosáhne 0,14 baru [14]. 

Pro zm�k�ování plnící a dopl�ovací vody topné soustavy bude instalována armatura Fillsoft I 

6000 I x °dH, vhodná svou kapacitou pro menší topné soustavy [16]. 

3.20 Tlakové pom�ry v soustav�

Kotle budou osazeny pojistnými ventily Giacominni 1/2‘‘. Otevírací p�etlaky pojistných 

ventil�, p�i kterých se pojistný ventil otev�e, jsou u kotl� NEFIT EcomLine HR 30 vždy 300 

kPa. Expanzní nádoba budé také jišt�na pojistným ventilem Giacominni 1/2‘‘, který je i pro ni 

vyhovující.  

Minimální provozní tlak = 140kPa, je tlak soustavy u expanzní nádoby, je to minimální 

hodnota tlaku, která musí být zajišt�na v celé soustav� kv�li zamezení možnosti vzniku 

podtlaku, odpa�ování a kavitace. Expanzní nádoba se p�ipojí, soustava napustí a odvzdušní a 

na vodní stran� se p�itla�í 0,2 baru. Tím se za studeného stavu získá na nejvyšším bod�

soustavy p�etlak 0,2 baru a v expanzní nádob� minimální zásobu vody pro pokrytí drobných 

únik�. Dolní tlaková hranice – po�áte�ní tlak, je dle doporu�ení výrobce Reflex, navýšený 

minimální provozní tlak o 0,3 baru. Jeho hodnota je tedy 170 kPa. Jedná se o dolní tlakovou 

hranici p�i udržování tlaku. Její dodržování bezpe�n� zajistí minimální zásobu vody 

v expanzní nádob� a tím její správnou funkci. Horní tlaková hranice – kone�ný tlak – je 

minimáln� o otevírací diferenci pojistného ventilu nižší než jeho otevírací p�etlak. Otevírací 

diference je 0,5 baru. Horní hranice je tedy 250 kPa. Velikost expanzní nádoby je stanovena 

dle výpo�tu výrobce, který se opírá o normu �SN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – 

zabezpe�ovací za�ízení. a stanovuje se ze zv�tšení objemu vody v celé soustav� p�i jejím oh�átí 

z 10°C na nejvyšší požadovanou teplotu v otopné soustav�. Navržena je expanzní nádoba o 

objemu 50 litr�. Expanzní nádoby pro systém oh�evu teplé vody byly navrženy o objemu 18 

litr� pro jednotlivé zásobníky teplé vody. Viz. p�íloha �. 15 Návrh zabezpe�ení soustavy. 
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3.21 Vytáp�ní jednotlivých prostor�

Jednotlivé byty jsou vytáp�ny podlahovým vytáp�ním firmy Rehau. Všechny obytné místnosti  

jsou vytopeny na 20°C, koupelny na 24°C. WC, �ásti koupelen a chodby byt� jsou vytopeny 

pouze p�ípojkami podlahových zón obytných místností. Schodišt� a zádve�í domu jsou 

vytáp�ny na 10°C otopnými t�lesy Korado Radik VK. V koupelnách všech byt� jsou osazena 

spole�n� s podlahovým vytáp�ním speciální elektrická otopná t�lesa Koralux Linear – E, která 

si uživatelé byt� zapínají podle své pot�eby (nap�. pro usušení ru�níku).  

3.22 Popis otopných ploch 

V bytech je instalován systém podlahového vytáp�ní REHAU. Jako systémová deska je 

použita  deska Rehau Vario s kro�ejovou izolací PST 17-2. V desce jsou trubky Rautherm 

S 17 x 2,0 mm. Výkony podlahových ploch jsou stanoveny na redukovanou tepelnou ztrátu 

prostupem. Natemperování vzduchu v místnostech dle �SN EN 12831 – obytné místnosti 

20°C, koupelny 24°C. P�i návrhu byly dodrženy maximální p�ípustné povrchové teploty 

podlahy – v pobytové zón� obytné místnosti 29°C, v pobytové zón� koupelen 34°C. Napojení 

na soustavu p�es rozd�lova� Rehau HKV D5. 

V zádve�ích a schodiš�ových prostorech jsou instalovány otopná t�lesa Korado Radik VK. 

V zádve�ích jsou to t�lesa typ 20/700/900, schodiš�ový prostor vytápí t�lesa typ 20/800/900. 

T�lesa byla navržena na teplotní spád 40/30°C, vytápí ur�ené prostory na 10°C. Napojení na 

soustavu p�es uzavíratelné a regula�ní radiátorové šroubení s vypoušt�ním Vekolux-Heimeier. 

Viz. p�íloha �. 13 Návrh podlahového vytáp�ní (programem Raucad Techcon). Návrh  

otopných t�les viz. p�íloha �.12 Dimenzování otopné soustavy. 

3.23 Potrubí, nát�ry, izolace, zav�šení, uložení, kompenzace 

Ocelové potrubí kotlové sestavy a m�d�né potrubí otopné soustavy budou izolovány 

izola�ními pouzdry Rockwool. Pro DN potrubí 15 až 20 tlouš�ka st�ny izolace 20mm, pro 
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potrubí DN 25 až 40 tlouš�ka st�ny 40mm, pro DN 50 tlouš�ka st�ny 50mm. Pro tepelnou 

izolaci hydraulického vyrovnáva�e a rozd�lova�e ETL budou použity desky Isover tl. 30mm. 

Tepelné izolace armatur a p�írubových spoj� budou provedeny z desek Isover 20 mm. Potrubí 

bude uchyceno pomocí záv�s� MUPRO v rozte�ích dle projektové dokumentace. 

Tepelná roztažnost m�d�né trubky je tém�� dvojnásobná než roztažnost ocelové trubky, ale jen 

�tvrtinu roztažnosti z plastu. Tuto skute�nost musíme brát v úvahu p�i projektování. Koeficient 

tepelné roztažnosti je a = 16,6.10-6 m/ m.K [5]. Ur�ení prodloužení m�d�né trubky je možné 

zjistit z grafu Zm�na délky trubek v závislosti na rozdílu mezi montážní a provozní teplotou na 

zvýšení teploty a délce trubky - v p�íloze �.16 Návrh kompenzátor�. Dále je nutno 

nadimenzovat kompenzátor dle tabulky v p�íloze Návrh kompenzátor� – charakteristický 

rozm�r kompenzátoru U v závislosti na pr�m�ru a prodloužení. „U“ kompenzátory se 

používají u dlouhých, rovných potrubních úsek�, jestliže je nutné vyrovnat v�tší délkové 

zm�ny (nap�. stoupací vedení nebo potrubí zav�šené u strop�). Existují továrn� vyráb�né U 

kompenzátory (dilata�ní oblouky), ale je možné zhotovit si takový kompenzátor sám. 

Kompenzátory osové (axiální) - Prodloužení u dlouhých, rovných trubek stoupacích potrubí 

nebo topných za�ízení lze zachytit prostorov� úspornými axiálními kompenzátory. Existují 

r�zné konstruk�ní tvary jako nap�. kompenzátory vlnovcové (s kovovým m�chem) nebo 

ucpávkové kompenzátory. Výrobce udává, jaké prodloužení 
l m�že kompenzátor pojmout.  

V projektu jsou využity U kompenzátory v suterénu u vedení potrubí pod stropem. Všechna 

stoupací potrubí v projektu jsou osazena vlnovcovými kompenzátory [16]. 

3.24 Uvedení otopné soustavy do provozu 

Otopná soustava se musí p�ed zapo�etím užívání podrobit zkoušce t�snosti a provozním 

zkouškám dle �SN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž. P�ed 

vyzkoušením a uvedením do provozu musí být všechna za�ízení propláchnuta. Propláchnutí se 

provádí p�i demontovaných škrtících clonkách, m��i�ích spot�ebovaného tepla a dalších 

za�ízení, u kterých by shromážd�né ne�istoty mohly vést k jejich poškození. Se�izovací 

armatury na v�tvích a stoupa�kách a armatury na otopných t�lesech se doporu�uje nastavit p�i 

proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí p�i 24 hodinovém 

provozu ob�hových �erpadel. Na všech vypoušt�cích armaturách a filtrech je nutno pravideln�

odkalovat až do úpln� �istého stavu. P�ed uvedením do provozu se musí zabudovat 
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demontované prvky, provést nastavení se�izovacích armatur a armatur otopné soustavy a 

naplnit za�ízení vodou. Vy�išt�ní a propláchnutí soustavy je sou�ástí montáže a o jeho 

provedení má být proveden zápis. Zkouška t�snosti se provádí p�ed zazd�ním drážek, zakrytím 

kanál� a provedením nát�r� a izolací. Topná soustava se zkouší vodou na nejvyšší dovolený 

p�etlak ur�ený v projektu pro danou �ást za�ízení. Soustava se naplní vodou, �ádn� se ovzdušní 

a celé za�ízení otopné soustavy se prohlédne, p�i�emž se nesm�jí projevovat viditelné 

net�snosti. Soustava z�stane napušt�na nejmén� 6 hodin, po kterých se provede nová 

prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úsp�šný, neobjeví-li se p�i této prohlídce 

net�snosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádob�. Provozní zkoušky 

lze provád�t pouze po úsp�šn� vykonané zkoušce t�snosti. Provozní zkoušky d�líme na 

zkoušku dilata�ní a topnou. Dilata�ní zkouška se provádí p�ed zazd�ním drážek, zakrytím 

kanál� a provedením tepelných izolací. P�i této zkoušce se teplonosná látka oh�eje na nejvyšší 

pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup 

ješt� jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce net�snosti za�ízení, pop�. jiné 

závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. O zkoušce se provede zápis. Topná 

zkouška se provádí za ú�elem zjišt�ní funkce, nastavení a se�ízení za�ízení. Kontroluje se 

správná funkce armatur, regula�ních a m��ících za�ízení, rovnom�rné oh�ívání otopných t�les, 

dosažení technických p�edpoklad� projektu (teplota, tlak). Tepelnou soustavu lze považovat za 

zp�sobilou pro spolehlivý, hospodárný a bezpe�ný provoz a topnou zkoušku za úsp�šnou, 

jestliže výkon otopných t�les zajistí výpo�tovou vnit�ní teplotu, soustava je se�ízena podle 

projektové dokumentace a v pr�b�hu topné zkoušky byla ov��ena funkce automatické 

regulace, jejíž spolehlivost a regula�ní schopnost byla ov��ena. Topná zkouška má trvat 

nejmén� 24 hodin. O vykonání topné zkoušky se provede protokol o topné zkoušce.  
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4. PLYNOINSTALACE BYTOVÉHO DOMU 

4.1 Souhrnná technická zpráva  

      Instalace domovních plynovodních rozvod� - OPZ 

4.1.1 Základní identifika�ní údaje akce 

Název stavby:  Rozvody plynu NTL MS Ostrava, ul. Janá�kova 

Objekt:            OPZ bytového domu 

Místo stavby:  Krásné Pole, Ostrava 

4.1.2 Stavebn� technické �ešení stavby 

P�edm�tem stavby je výstavba domovních rozvod� plynu v objektu bytového domu, které 

budou napojeny ze stávajícího NTL �adu plynovodu Ostrav�-Krásné Pole. Nový plynovod 

bude provozován jako nízkotlaký v tlakové hladin� do 5 kPa.  

4.1.3 Plynovodní p�ípojka 

Na stávající NTL plynovod PE DN110 bude p�iva�ena navrtávací p�ípojková armatura PE 100 

DN 110/65. Na tento kus bude pomocí elektrosva�ovacího nátrubku DN 75 p�iva�ena trubka 

PE 100 DN 75x6,8 , která bude ukon�ena v plastové sk�íni S2300 hlavním uzáv�rem plynu. 

Výstavba plynovodní p�ípojky bude provedena dle TPG 702 01 - Plynovody a p�ípojky 

z polyethylenu.   
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4.1.4 Hlavní uzáv�r plynu 

Bude použit kulový kohout p�írubový DN65. Uzáv�r bude umíst�n v plastové sk�íni S2300, 

která bude umíst�na na fasád� objektu. 

4.1.5 Domovní rozvod plynu 

Základním p�edpisem pro projekt a realizaci stavby je �SN EN 12007-1 Plynovody s 

nejvyšším provozním tlakem do 16 bar� v�etn�, TPG 704 01 - Odb�rná plynová za�ízení a 

spot�ebi�e na plynná paliva v budovách. 

Domovní plynovod bude od HUP veden pod stropem suterénu, hlavní v�tev se rozd�luje ke 

koteln� a jednotlivým stoupacím potrubím. Stoupací potrubí vedeno v instala�ním jádru, 

potrubí nesmí být p�i tomto zp�sobu vedení spojeno rozebíratelnými spoji. Plynovod uložen ve 

vzdálenosti nejmén� 20mm od povrchu st�n, ostatních vedení a instalací. Vnit�ní plynovod 

nesmí sloužit jako nosná konstrukce jiných potrubí nebo vedení a nesmí být p�ipev�ován k 

jiným potrubím. Prostupující plynovod st�nou musí být uložen do chráni�ky nebo ochranné 

trubky ut�sn�né dle zvláštních p�edpis� [4]. 

Propojovací potrubí uvnit� objektu bude vyrobeno  z ocelových bezešvých trubek v rozm�rové 

�ad� DN65-DN15 �erných,   mat. 11 535.0, opat�ených ochranným nát�rem – 1x základním, 

2x vrchním krycím (žlutý odstín).  

Budova bude vytáp�na dv�ma kondenza�ními kotli v provedení C – na umís�ování spot�ebi��

v provedení C nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, ani na p�ívod 

spalovacího vzduchu – kotle si p�isávají vzduch pro spalování z venkovního prostoru 

nasávacím potrubím, a spaliny jsou odvád�ny potrubím do komínového t�lesa pomocí 

kotlového ventilátoru [3]. 

Dále bude v každém byt� instalován plynový sporák pro p�ípravu pokrm� – spot�ebi� v 

provedení A – nejmenší požadovaný objem místnosti 20m3 / 15m3 (kuchy� s digesto�í) je 

spln�n. Požadavek na vým�nu vzduchu 1 / hod je také spln�n. 

Domovní plynovod byl posouzen a nadimenzován dle TPG 704 01 - Odb�rná plynová za�ízení 

a spot�ebi�e na plynná paliva v budovách – viz. p�íloha P1 Dimenzování plynovodu. 
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Každý byt je osazen v instala�ním jádru plynom�rem Roots G16 TQM. Stejný plynom�r je 

osazen p�ed vstupem plynu do kotelny pro kontrolu spot�eby plynu na vytáp�ní. Posouzení 

plynom�ru viz. p�íloha P2 Posouzení velikosti navrženého plynom�ru 

4.1.6 Spot�eba plynu 

- po�et plynových spot�ebi��.............................................kotel ÚT - 2 ks �3,3 m3/h = 6,6 m3/h 

                                               …………………………...sporák – 16 ks  1,1 m3/h = 17,6 m3/h 

- celková hodinová pot�eba paliva …………………………………………………..24,2 m3/h 

- palivo, výh�evnost ..............................................................................zemní plyn, 33,5 MJ/m3 

- ro�ní spot�eba tepla na vytáp�ní objektu........................................................  cca 117,3 MWh 

- ro�ní spot�eba tepla na oh�ev TUV......................................................................cca 125 MWh 

- ro�ní spot�eba paliva na vytáp�ní a oh�ev TV.................................................  ��24 922 m3/rok    

4.1.7 Montáž ,zkoušky a revize OPZ 

Veškeré práce budou provád�ny oprávn�nou dodavatelskou firmou, podle platných 

provád�cích a montážních norem a p�edpis� p�i použití p�edepsaných ochranných pom�cek, 

p�i dodržení pravidel bezpe�nosti práce ve stavebnictví a ochrany zdraví p�i práci. P�i 

provád�ní montážních a sva�ovacích prací je t�eba dbát zvýšené opatrnosti a pracovišt� je 

nutné vybavit ru�ním sn�hovým hasícím p�ístrojem. Po ukon�ení prací je nutné pracovišt� po 

nezbytnou dobu kontrolovat (zpravidla posta�í 8 hodin po skon�ení práce), aby se zabránilo 

možnosti dodate�ného vzniku požáru. P�i práci v ochranném pásmu jakéhokoliv za�ízení je 

dodavatel povinen dodržovat podmínky dané správcem p�íslušného za�ízení. Na plynovém 

za�ízení provede dodavatelská firma p�ed uvedením do provozu p�íslušné zkoušky a vyhotoví 
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zprávu o revizi, která je sou�ástí dodávky odb�rného plynového za�ízení. Zkouška pevnosti a 

t�snosti rozvod� plynu v objektu budou provedeny dle �SN EN 1775 – Zásobování plynem – 

Plynovody v budovách – nejvyšší provozní tlak 5bar – Provozní požadavky. 

Po skon�ení montážních prací bude provedena topná zkouška  vytáp�ní s doregulováním 

soustavy, tlakové zkoušky vodovodu a zkoušky t�snosti a neprodyšnosti kanalizace, vše dle 

p�íslušných �SN. O provedených zkouškách a p�ejímkách budou vyhotoveny písemné 

protokoly. 

4.1.8 Uvedení do provozu 

Do provozu se za�ízení uvedou po provedení úsp�šné tlakové zkoušky.  Plynovod a p�ípojky 

plynu se p�ed uvedením do provozu odvzdušní. P�i uvád�ní do provozu se bude postupovat dle 

�SN – EN 12327, �l. 5.1. 5.2. a TPG 800 03. Plyn je možno vpustit do jednotlivých 

dokon�ených díl�ích �ástí stavby po provedení úsp�šné tlakové zkoušky a vyhotovení kladné 

revizní správy – osobou s p�íslušným oprávn�ním. O vpušt�ní plynu se provede zápis. [3]  

Základní technické normy a p�edpisy: 

- �SN EN 12007-1 Zásobování plynem, plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar�  

                                v�etn�, �ást.1. Všeobecné funk�ní požadavky 

        �ást 2. Specifické funk�ní požadavky pro polyetylen (nejvyšší 

provozní tlak do 10 bar� v�etn�) 

- �SN EN 12327     Zásobování plynem – tlakové zkoušky, postupy p�i uvád�ní do provozu  a  

                                odstavování z provozu – funk�ní požadavky 

- �SN 73 6005        Prostorová úprava vedení technického vybavení 

- TPG 702 01          Plynovody a p�ípojky z polyethylenu 

- TPG 704 01         Odb�rná plynová za�ízení a spot�ebi�e na plynná paliva v budovách 
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4.2 Souhrnná technická zpráva  

      Instalace p�ípojky plynu 

4.2.1 Základní identifika�ní údaje akce 

Název stavby:  Rozvody plynu NTL MS Ostrava, ul. Janá�kova 

Objekt:  P�ípojka bytového domu 

Místo stavby:  Krásné Pole, Ostrava 

4.2.2 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení  

P�edm�tem stavby je výstavba nové plynovodní p�ípojky k objektu novostavby bytového 

domu, která bude napojena ze stávajícího NTL plynovodu Ostrav�-Krásné Pole. Nový 

plynovod bude provozován jako nízkotlaký v tlakové hladin� do 5 kPa.  

Akce se provede  zp�sobem: 

-   na stávající plynovodní �ad DN 110 se napojí nová p�ípojka NTL plynovod PE DN 75x6,8 

-   hlavní uzáv�r plynu (HUP) - ve sk�íni HUP bude umíst�na na fasádu bytového domu 

-   provede se propojení mezi HUP- em a nov� zbudovaným odb�rným plynovým za�ízením 

(OPZ)  

   

Navrhované kapacity p�ípojky plynu: 

materiál potrubí:  polyetylen PE100 SDR11 s oplášt�ním 

rozm�r potrubí :                      75x6,8 

tlaková hladina:  NTL 

po�et p�ípojek:  1ks               
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a) Zhodnocení staveništ�: 

Stavba bude realizována v Ostrav� – Krásní Pole na ulici „Janá�kova“. Nový plynovod povede 

v chodníku, pod místní parkovací plochou, volným zatravn�ným terénem u bytového domu a 

pod p�íjezdovou cestou. V prostoru stavby je zna�ná koncentrace podzemních vedení (NTL 

plynovod, sd�lovací kabely, vodovod, vodovodní p�ípojky, kabely NN el. vedení, kabely VN 

el. vedení, kabely VO, kanalizace). Staveništ� bude tvo�eno pracovním pruhem v ší�ce 1,5 m 

na ob� strany od osy potrubí nového plynovodu. P�íjezd na staveništ� je po p�ilehlých 

ve�ejných komunikacích  

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Navrhovaný plynovod je v zemi. Nadzemní �ásti stavby nejsou 

c) Technické �ešení: 

V ochranných pásmech stávajících podzemních vedení se výkopy provedou ru�n�. Ší�ka dna 

rýhy pro plynovod bude 0,8 m. Pr�m�rná hloubka rýhy bude: v chodníku 1,01 – 1,06 m,  

v komunikaci 1,41 – 1,46 m. St�ny rýhy o hloubce v�tší než 1,0m a st�ny montážních jam 

budou paženy. Krytí plynovodu bude: min. 0,8 m  – v chodníku, 1,2m v komunikaci. Výkopek 

nebude ukládán na t�leso místních komunikací. Po dobu provád�ní stavebních prací bude 

povrch místních komunikací udržován ve sch�dném, sjízdném a �istém stavu.  

Montážní práce 

Na stavbu plynovodu se použijí trubky z materiálu PE 100 rozm�ru 75x6,8. Trubky budou 

ozna�eny v souladu s TPG 702 01 �l. 4.2.3. Propojení plynovod� provede oprávn�ná firma 

podle p�edem vypracovaného a schváleného technologického postupu a za dozoru 

odpov�dného pracovníka správce sít�. 

Montážní práce budou provedeny v souladu s TPG 702 01, �l.6. Montážní práce provede firma 

vlastnící osv�d�ení o zp�sobilosti k této �innosti. Propojení plynovod� a p�ípojek provede 

oprávn�ná firma za dozoru odpov�dného pracovníka správce sít�. 
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Kontrolní prohlídky stavby: 

- kontrola uložení potrubí  plynovodu a potrubí p�ípojky plynu na podsyp  

- kontrola podsypu a obsypu potrubí p�ed záhozem rýhy 

- kontrola p�i provád�ní propoje 

- kontrola p�i provád�ní tlakové zkoušky 

- další kontroly podle konkrétní situace p�i provád�ní stavby 

Kontrolu provede odpov�dný pracovník správce sít�. K provedení kontroly vyzve zhotovitel 

stavby.  O pr�b�hu a výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Zkoušení: 

Po dokon�ení montáže jednotlivých úsek� bude provedena tlaková zkouška z cílem prokázat 

pevnost a t�snost potrubí. Zkouška se provede v rozsahu a za podmínek TPG 702 01,�l.7. a 

�SN – EN 12327 �l. 4. vzduchem.  Potrubí se p�ed zahájením tlakování zasype. 

Technologický postup zkoušky vypracuje revizní technik pov��ený jejím provedením. O 

provedené zkoušce bude odpov�dnou osobou vystaven protokol, který bude obsahovat údaje 

dle �SN – EN 12327 �l. 4.6. 

Uvedení plynovodu do provozu: 

Do provozu se plynovod uvede po provedení úsp�šné tlakové zkoušky.  Plynovod a p�ípojka 

plynu se p�ed uvedením do provozu odvzdušní. P�i uvád�ní do provozu se bude postupovat dle 

�SN – EN 12327, �l. 5.1. 5.2. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Navrhovaný plynovod se propojí: 

 - se stávajícím plynovodem DN 110, který vede po ulici Janá�kova.  

e) 	ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek pro stavby na poddolovaném a svážném území

Technická infrastruktura: stavba samotná tvo�í sou�ást technické infrastruktury v �ešeném 

území  

Dopravní infrastruktura:    ne�eší se 
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Podmínky pro stavby v poddolovaném a svážném území:  

Stavba není umíst�na na poddolovaném území. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Provozování stavby nebude mít negativní dopad na životní prost�edí. 

Odpady:  

p�i výstavb� dojde ke vzniku odpad� (vyhl. 381/2001 Sb.) 

kategorie odpad�:  O – odpad ostatní 

    N – nebezpe�ný odpad 

katalogové �íslo                            druh odpadu                      kategorie              zp�sob likvidace 

17 Stavební a demoli�ní odpady (v�etn� vyt�žené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

17 03 01          asfaltové sm�si obsahující dehet               N                        odvoz k recyklaci 

17 05 04 Zemina a kamení                                             O                        odvoz na skládku 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady             O                         odvoz na skládku 

Veškerý vzniklý odpad bude p�edán pov��ené organizaci nebo jiné oprávn�né osob� k jeho 

dalšímu využití nebo k jeho odstran�ní. Evidence odpad� a protokoly o jejich zneškodn�ní 

budou doloženy p�i kolaudaci stavby. Výkopy budou provád�ny ru�n�.  

Zele�: 

V rámci stavby nedojde ke kácení strom� ani mýcení ke��.  

g) 	ešení bezbariérového využívání ve�ejných p�ístupových ploch a komunikací 

ne�eší se 

i) Použité mapové a geodetické podklady. 

Mapové podklady:     

- katastrální mapa  k.ú Krásné Pole 

- polohopisné a výškopisné zam��ení prostoru stavby 
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j) �len�ní stavby na objekty: 

Stavba je �len�na na inženýrské objekty: 

SO 01. P�ípojka plynu 

SO 02. Instalace rozvod� OPZ      

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí p�ed negativními ú�inky provád�ní 

stavby a po jejím dokon�ení 

Provozování stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolí. P�i provád�ní stavby dojde 

k omezení pohybu chodc� a k omezení dopravy. V rámci za�ízení staveništ� bude provedeno 

odd�lení výkop� (rýhy, montážních jam) od prostoru pohybu chodc� hrazením. 

4.2.3 Zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�  

Je �ešena v souladu s „Na�ízením vlády �. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 “O bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích”. 

4.2.4 Požární zabezpe�ení stavby 

Projekt je zpracován dle p�íslušných norem a p�edpis� které svými požadavky na trasu, 

vlastnosti použitých materiál� a zkouškami zaru�ují i požární bezpe�nost projektovaného 

za�ízení. Doprava plynu není �inností, která se považuje za �innost se zvýšeným požárním 

nebezpe�ím. Na plynovody se tudíž nevztahuje povinnost posouzení požárního nebezpe�í 

z hlediska ohrožení osob a majetku prost�ednictvím odborn� zp�sobilé osoby. 

Plynovod tvo�í plynot�snou soustavu odzkoušenou p�edepsaným zkušebním p�etlakem. Za 

normálního provozu je plynovod bez požárního rizika. P�i p�ípadné havárii vystupuje plyn do 

atmosféry (je leh�í než vzduch) a rozptyluje se smícháním se vzduchem na koncentraci pod 

dolní mez výbušnosti. Odstra�ování havarijních stav� a jakékoliv operace na plynovodech 

provád�jí odborníci provozovatele za odpovídajících bezpe�nostních opat�ení. Havarijní 
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situace spojené s únikem plynu �eší pracovníci havarijní �ety a hasi�ského sboru. P�íjezd 

jednotek požární ochrany je možná po p�ilehlých místních komunikacích. 

4.2.5 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Provozování stavby nevyžaduje speciální opat�ení pro zabezpe�ení hygieny a ochrany zdraví a 

ŽP. 

4.2.6 Bezpe�nost p�i užívání 

Je docílena dodržením p�íslušných norem a p�edpis�. Problematika bezpe�nosti práce p�i 

provozování místních plynovod� je popsána v samostatné p�íloze této zprávy. Provozování 

stavby zabezpe�í správce sít�.   

4.2.7 Požární zabezpe�ení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 

4.2.8. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 
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4.2.9. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 

4.2.10. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 

4.2.11.Ochrana obyvatelstva  

Plynovody jsou uloženy v zemi. Vzhledem k charakteru stavby projekt ne�eší 

11.Inženýrské objekty 

a) Odvodn�ní území 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 

b) zásobování vodou 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 

c) zásobování energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 

d) 	ešení  dopravy: 
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P�ed zahájením stavby bude organizace dopravy po komunikacích v blízkosti staveništ� �ešena 

do�asným dopravním zna�ením.   

Ur�ení tras staveništní dopravy: P�íjezd na staveništ� je možný po ve�ejných komunikacích. 

Pojezd po staveništi (dovoz trubního materiálu, dovoz a odvoz pracovních pom�cek a ná�adí, 

rozvoz písku pot�ebného k zapískování plynovodního potrubí) bude po stávající komunikaci a 

v pracovním pruhu. Manipulace s trubním materiálem bude provád�na ru�n�, bez použití 

zdvihací techniky 

Nároky na dopravu: 

- dovoz trubního materiálu, pomocného materiálu a ná�adí na stavbu zabezpe�í b�žný dopravní 

servis  zhotovitele stavby              

- doprava písku pot�ebného pro podsyp a obsyp plynového potrubí na staveništ� a rozvoz 

písku po staveništi bude zabezpe�ena nákladním automobilem. Vylou�it použití t�žkých     

nákladních automobil�. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby  

Po ukon�ení stavby bude povrch uveden do p�vodního stavu.  

f) Elektronické komunikace 

Vzhledem k charakteru stavby není �ešeno 
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4. ZÁV�R 

Diplomová práce �ešila objekt bytového domu. 

První �ástí je stavební �ást. Ta vy�ešila kompletní návrh objekt z pohledu pozemního 

stavitelství, skládá se z technické souhrnné zprávy a výkresové dokumentace. 

Druhou �ástí diplomové práce je �ešen návrh technických za�ízení budov a tepeln�-technické 

posouzení objektu. Použité stavební konstrukce vyhovují normovým hodnotám. U budovy 

byla  klasifikována jeho t�ída energetické náro�nosti  - ´B´ - velmi úsporná. Byly vypo�teny 

tepelné ztráty objektu a na n� byl navržen otopný systém podlahového vytáp�ní. Zdrojem tepla 

jsou zvoleny kondenza�ní kotle. Spolu s vytáp�ním práce �ešila ješt� plynoinstalaci v objektu a 

plynovodní p�ípojku. Systémy technických za�ízení budov byly �ádn� navrženy, popsány a 

byla vypracována výkresová dokumentace.  Na použité systémy byla vypracována energetická 

bilance spot�eby energie a paliva.  

Výsledkem diplomové práce je navržený bytový d�m a v n�m navržený systém vytáp�ní a 

plynoinstalace v�etn� plynovodní p�ípojky.  
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