
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 
 

  - 1 - 
 

OBSAH : 
 

1. ÚVOD..............................................................................................................................  4 

 

2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...................................................................................................  5 

2.1.  Identifikační údaje stavby....................................................................................  5 

2.2.  Identifikační údaje projektanta............................................................................  5 

2.3.  Základní údaje o stavbě.......................................................................................  5 

2.4.  Stavebně-technický stav stavebního pozemku....................................................  6 

2.5.  Přehled uživatelů a provozovatelů....................................................................... .6 

2.6.  Urbanistické vazby..............................................................................................  6 

2.7.  Termíny zahájení a ukončení výstavby, lhůta výstavby.....................................   6 

 

3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ..........................................................................  7 

3.1.  Charakteristika objektu........................................................................................  7  

3.2.  Základní technické údaje.....................................................................................  7 

3.3.  Dispoziční a urbanistické řešení..........................................................................  7 

3.4.  Plošné kapacity....................................................................................................  8 

3.5.  Konstrukční řešení objektu..................................................................................  8 

3.6.  Popis ochranných pásem......................................................................................  9 

3.7.  Zakládání a spodní stavba....................................................................................  9 

3.8.  Svislé nosné konstrukce....................................................................................... 10 

3.9.  Vodorovné konstrukce........................................................................................  10 

3.10.  Schodiště.............................................................................................................  11 

3.11.  Střešní konstrukce.............................................................................................    11 

3.12.  Příčky..................................................................................................................  11 

3.13.  Podlahy...............................................................................................................  12 

3.14.  Omítky................................................................................................................  12 

3.15.  Podhledy.............................................................................................................  12 

3.16.  Obklady a malby.................................................................................................  12 

3.17.  Výplně otvorů.....................................................................................................  13 

3.18.  Překlady..............................................................................................................  13 

3.19.  Izolace proti zemní vlhkosti................................................................................  13 

3.20.  Tepelné izolace..................................................................................................... 14 

3.21.  Truhlářské výrobky.............................................................................................. 14  



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 
 

  - 2 - 
 

3.22.  Klempířské výrobky.............................................................................................  15 

3.23.  Svody dešťových vod...........................................................................................  15 

3.24.  Hromosvod...........................................................................................................  15 

3.25.  Stínění..................................................................................................................   15 

3.26.  Terasa 1NP...........................................................................................................  15  

3.27.  Základní barevné a materiálové řešení.................................................................  15 

3.28.  Dispoziční řešení vstupu.......................................................................................  16 

3.29.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí.............................................  16 

3.30.  Kanalizace.............................................................................................................  16 

3.31.  Zásobování vodou.................................................................................................  16 

3.32.  Elektroinstalace.....................................................................................................  17 

3.33.  Větrání a vytápění objektu..................................................................................... 17 

3.34.  Stručný popis stavební organizace........................................................................  17 

3.35.  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných      
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace..............................  18 

3.36.  Řešení požární ochrany.........................................................................................  18 

3.37.  Vliv stavby na životní prostředí............................................................................  18 

 

 

4. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA ............................................................................ 19 

4.1. Úvod ...................................................................................................................... 19 

4.2. Tepelně technické hodnocení budovy ................................................................... 19 

4.3. Závěr .......................................................................................................................22 

 

5. TECHNICKÁ ZPRÁVA – TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁP ĚNÍ A VĚTRÁNÍ 

S REKUPERACÍ TEPLA ............................................................................................... 23 

5.1.  Úvod.....................................................................................................................  23 

5.2.  Rozdělení systému teplovzdušného vytápění ......................................................  23 

5.2.1. Teplovzdušné vytápění bez cirkulace .............................................................  24 

5.2.2. Teplovzdušné vytápění s cirkulací ..................................................................  24 

5.3.  Větrání s rekuperací tepla........................... .........................................................  24  

5.4.  Návrh zařízení pro teplovzdušné vytápění...........................................................  27 

5.5.  Popis technického řešení .....................................................................................  29 

5.6.  Dodatková topení ................................................................................................. 31 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 
 

  - 3 - 
 

5.6.1. Otopné žebříky ................................................................................................  31 

5.6.2. Topné obrazy ................................................................................................... 31  

5.6.3. Elektrické rohože ............................................................................................  31 

5.7.  Vestavěná digitální regulace................................................................................. 32 

5.8.  Protihluková opatření ..........................................................................................  34 

5.9.  Protipožární opatření............................................................................................. 34 

5.10.  Zkouška systému................................................................................................... 34 

 

 

6.  NÁVRH A VÝPO ČET OHŘEVU TV POMOCÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU. .... 35 

6.1. Úvod.....................................................................................................................  35 

6.2. Návrh typu a objemu zásobníku TV...................................................................... 38 

6.3. Potřeba tepla Qp pro přípravu TV......................................................................... 40 

6.4. Stanovení plochy kolektorů .................................................................................. 41 

6.5. Stanovení počtu kolektorů .................................................................................... 42 

6.6. Objemový průtok v poli kolektorů ....................................................................... 43 

6.7. Výpočet tlakové ztráty v poli kolektorů ............................................................... 43 

6.8. Tlaková ztráta v potrubí solárního okruhu ........................................................... 44 

6.9. Tlaková ztráta zvoleného solárního zásobníku .................................................... 44 

6.10. Kompletní stanice Logasol KS ............................................................................ 45 

6.11. Výpočet objemu zařízení ..................................................................................... 45 

6.12. Návrh expanzní nádoby ....................................................................................... 47 

6.13. Potrubí, tepelná izolace ........................................................................................ 49 

6.14. Montáž na plochou střechu .................................................................................. 49   

6.15. Zkouška systému....................................................................................................49 
 
7. ZÁVĚR ............................................................................................................................ 50 
 
8. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMEN Ů...........................................................................  51 
 
9. SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................  53 
 
 
 
 
 
 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 
 

  - 4 - 
 

 
 

1. ÚVOD 

 
Zadáním diplomové práce je vypracování stavebně energetického návrhu a projektové 

dokumentace pasivního domu. 

Diplomová práce obsahuje textovou a výkresovou část. Textová část sestává z  průvodní 

zprávy, souhrnné technické zprávy ke stavební části a technické zprávy k projektu 

teplovzdušného vytápění. Průvodní zpráva obsahuje základní informace o objektu a souhrnná 

technická zpráva pojednává o urbanistickém, architektonickém a stavebně technickém řešení 

jednotlivých stavebních prvků objektu. Stavební část je zpracována v rozsahu potřebném pro 

TZB. 

Větrání a teplovzdušné vytápění pasivního domu bude zajišťovat vzduchotechnická 

jednotka Duplex RA3 od firmy ATREA s.r.o. s ohřevem vzduchu zajišťovaným 

nízkoteplotním teplovodním výměníkem, který je součástí jenodtky. Ohřev TV bude pomocí 

solárního systému v bivalentním zásobníku TV.  Místnosti, ve kterých nebude zaveden přívod 

teplého vzduchu budou temperovány pomocí elektrických rohoží a žebříků. Celá soustava 

bude regulována digitálním regulačním modulem ve spojení s regulátorem CP s 

programovatelným prostorovým termostatem.  

V části tepelné techniky jsou posouzeny skladby všech použitých konstrukcí. Celá budova 

je posouzena i z hlediska energetického.   
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1. Identifika ční údaje stavby 

 

Název stavby:  RODINNÝ DŮM 

Místo stavby: ULICE KOMERČNÍ, SLEZSKÁ OSTRAVA  

Charakter stavby: NOVOSTAVBA 

 

2.2. Identifika ční údaje projektanta 

 

Jméno:   Bc. Pavel Hrtús 

Bydliště:  Hasičská 3030, Frýdek - Místek 

Studijní skupina: VN2PRO01 

 

2.3. Základní údaje o stavbě 

 

Jedná se o obytnou budovu navrženou jako objekt o dvou podlažích. V 1NP se nachází 

místnosti denní zóny, která obsahuje zádveří, WC, jídelnu a kuchyň, komoru, technickou 

místnost, pracovnu a obývací pokoj, ze kterého je přístup na terasu před domem. Ve 2NP se 

nachází noční zóna, ve které je situována chodba, koupelna, dětské pokoje, šatna a ložnice. 

Obě podlaží jsou spolu spojena točitým schodištěm přístupným z chodby. Parkovací stání je 

nezastřešené a je umístěno na západní straně domu. Zastřešení domu je provedeno konstrukcí 

dvouplášťové ploché střechy s tepelnou izolací umístěnou nad celým využívaným prostorem 

2NP. Objekt byl záměrně navržen jednoduše, tudíž úsporně a účelně. Jedná se o pasivní 

rodinný dům. Snahou je, aby navrhovaná stavba zapadla do bezprostředního okolí stávající 

zástavby – současné i minulé. Níže uvedená tabulka obsahuje další technické údaje stavby.  
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                                                tab. č.1 – Technické údaje stavby 

 

2.4. Stavebně-technický stav stavebního pozemku 

Stavební pozemek je poměrně vodorovný s minimálním sklonem v severozápadním 

směru. Upravený terén bude upraven do roviny s výškovou kótou 210 m.n. m., což je 200 mm 

pod čistou podlahou 1NP. Celý objekt je řešen bez podsklepení. 

 

2.5. Přehled uživatelů a provozovatelů 

Uživatelem a provozovatelem nového objektu bude projektant, který je zároveň 

investorem.  

 

2.6. Urbanistické vazby 

Stavební parcela je umístěna na východní straně od ulice Komerční, blízko napojení na 

ulici Hladnovskou. Pozemek je situován blízko centrální části města, nedaleko nábřeží řeky 

Ostravice. V okolní zástavbě jsou umístěny budovy s celkovou výškou v přibližné úrovni 

navrhované výšky objektu. Příjezd k domu je rovněž z ulice Komerční. Parkovací stání je 

samostatné pro celý objekt a jeho plocha je navržena pro dvě auta. Okolní terén bude upraven 

tak, aby se mohly dobudovat chodníky vedoucí ke vstupům do domu. Území stavby není 

zatíženo věcným břemenem, nenachází se v ochranném pásmu a nejsou přes něj vedeny žádné 

inženýrské sítě. Ulicí Komerční vedou všechny inženýrské sítě nutné pro připojení objektu. 

Kolem celého pozemku bude zřízeno oplocení dle výkresu situace. 

 

2.7. Termíny zahájení a ukončení výstavby, lhůta výstavby 

Termín zahájení výstavby byl stanoven na březen 2011 na základě výběrového řízení 

stavby, které bylo vypsáno investorem. Předpokládané dokončení prací bude v říjnu roku 

2012. 

Technické údaje stavby: 

Zastavěná plocha 94,7 m2 

Obestavěný prostor 587,6 m3 

Celková podlahová plocha  130,9 m2 
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3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

3.1. Charakteristika objektu 

Navržený rodinný dům se nachází v městském obvodu Slezská Ostrava, na par. čísle 

393/1. Staveniště je umístěno v rovině, navrhovaný objekt je umístěn rovnoběžně s ulicí 

Komerční, od sousedních hranic je dům vzdálen 2,0 m.  

Záměrem investora je vybudovat v této okrajové části města rodinný dům pro svou 

čtyřčlennou rodinu. Jedná se o samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu o dvou 

obytných podlažích, s terasou a parkovacím stáním. Objekt je konstrukčně řešen kombinací 

dřevěné a zděné technologie. Převládající konstrukce je dřevěná, tvořená dvouřadým 

systémem rámových konstrukcí typu „two by four“. Sendvičové konstrukce stropů a stěn mají 

obdobnou skladbu jako obvodové pláště – difúzně otevřené. Objekt je zastřešený pultovou 

střechou. Vnější plochy v části napojení na místní komunikaci a bezprostřední blízkosti 

objektu jsou řešeny jako zpevněné. V 1NP je navrženo 8 místností, které svým charakterem 

spadají do denní zóny. Také je zde navržena technická místnost, ve které umístěna 

vzduchotechnická jednotka a akumulační nádrž. Možnost venkovního posezení nabízí terasa, 

umístěná na jižní straně domu. Návrh 2NP obsahuje celkem 5 místností soukromé zóny určené 

pro obyvatele domu. Dispoziční řešení objektu respektuje funkční členění. Celý objekt je 

navržen takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídal současným nejmodernějším trendům 

rodinného bydlení a splňoval aktuální požadavky všech souvisejících technických norem a 

předpisů.  

 

3.2. Základní technické údaje 

Základní technické údaje objektu jsou uvedeny v tabulce č. 1 viz kapitola 2.3 

 

3.3. Dispoziční a urbanistické řešení 

Hlavní vstup do budovy je navržen ze západní strany a je přístupný z chodníku z ulice 

Komerční. Rodinný dům bude přístupný také z jižní strany přes balkónové dveře vedoucími na 

terasu. Plocha před vstupem do objektu bude vydlážděna zámkovou dlažbou o ploše 9,5 m2. 

Za hlavními vstupními dveřmi do objektu se nachází zádveří, ze kterého je přístupná šatna a 
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denní zóna rodinného domu. V 1NP je také umístěno WC s umývátkem, podschodišťová 

komora a technická místnost, které jsou přístupné z chodby. Denní zóna rodinného domu 

sestává z obývacího pokoje s kuchyní a pracovny. Orientace místností 1NP ke světovým 

stranám je následující: Kuchyň je situována na jihovýchodní straně objektu, s oknem 

umístěným na východ. Pracovna se nachází na straně severovýchodní, s jedním francouzským 

oknem směrem na východ. Na jižní straně je umístěn obývací pokoj, s dvěmi francouzskými 

okny na západ a dvěmi francouzskými okny směrem na jih. Dostatek proslunění obývacího 

pokoje bude také zajišťovat okno v kuchyňském koutě. Vertikální komunikace v rodinném 

domě bude zajištěna prostřednictvím dřevěného schodiště, navrženého jako lomenicové, 

atypické, zábradlí bude deskové skleněné. Schodiště bude přístupné z chodby v obou 

podlažích. Z této chodby pak lze ve 2NP pokračovat do dětských pokojů, do ložnice rodičů 

nebo do koupelny. Vedle ložnice rodičů je situována šatna. Orientace místností noční zóny je 

následující. Oba dva dětské pokoje mají okno ve stěně umístěno směrem na jih. Koupelna má 

okno orientované směrem na západ, vedle něj je umístěno také okno v chodbě. Ložnice je 

situována na straně jihovýchodní a šatna na straně severovýchodní, přičemž okna obou 

místností jsou směřována na východ. Šatna ve 2NP je přístupná pouze z ložnice rodičů.  

Celá stavba je umístěna blízko centrální části Ostravy, nedaleko nábřeží řeky Ostravice a 

nachází se blízko křižování ulice Komerční s ulicí Hladnovskou, na pozemku, který patří 

investorovi. Ke stavbě bude patřit parkovací stání, které je navrženo pro dva automobily v 

souladu s vyhláškou č.137/1998 Sb. Celkové řešení maximálně vychází z daného místa a 

respektuje požadavky oddělení územního plánování měst. Celková koncepce stavby vychází v 

největší možné míře z vymezeného místa.   

3.4. Plošné kapacity 

Viz níže uvedená tabulka č. 2  

Podlaží: Užitná plocha včetně příslušenství: 

1NP 67,64 m3 

2NP 63,07 m2 

                                      tab. č.2 – Plošné kapacity podlaží 

 

3.5.  Konstruk ční řešení objektu 

Jedná se o objekt se dvěmi nadzemními podlažími obdélníkového půdorysu, přičemž   

v 1NP je předsunuto zádveří s šatnou. Objekt je konstrukčně řešen kombinací dřevěné a zděné 
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technologie. Obvodové konstrukce jsou zhotoveny z dvouřadých rámových konstrukcí, vnitřní 

nosná stěna z profilů 60/140, vnější nenosná z profilů 60/80, v osové vzdálenosti 625mm (dle 

modulu OSB desek, spoje OSB desek jsou vždy na nosném profilu z důvodu pouze 

jednostranného ztužení OSB deskou). Veškeré řezivo bude z KVH profilů - sušených, 

hoblovaných, se sraženými hranami, nebo z modřínového řeziva vysušeného na 18% vlhkosti, 

hoblovaného. Konstrukce bude osazena na modřínový nebo dubový práh šířky 140mm, výšky 

80mm, na podložkách z tvrdého dřeva výšky 60mm, který bude kotvený k podkladu – 

železobetonové desce. Ke kotvení nenosné stěny budou použity závitové tyče R12 a ke 

kotvení stěny nosné závitové tyče R16 a R18 v rozích stavby. Vertikální komunikace v 

rodinném domě bude zajištěna prostřednictvím točitého dřevěného schodiště, navrženého jako 

lomenicové, atypické.  Zastřešení domu je provedeno konstrukcí dvouplášťové ploché střechy 

s foukanou tepelnou izolací Climatizer plus umístěnou nad celým prostorem 2NP. Soustava 

krovu bude provedena prostřednictvím nosníků STEICO JOIST SJ90 o výšce 400mm, vaznice 

bude podporována vnitřními stěnami.   

 

3.6.  Popis ochranných pásem 

Inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny a vyznačeny. V ochranných 

pásmech budou prováděny práce zásadně ručně za přísného dodržování veškerých 

bezpečnostních předpisů. 

 

3.7.  Zakládání a spodní stavba 

Na základě geologických podkladů lze konstatovat, že základové poměry na staveništi 

jsou poměrně jednoduché. Výkop bude prováděn převážně v zemině s 3. třídou těžitelnosti. 

Základové k-ce jsou tvořeny betonovými pásy šíře 400 a 300mm lité do systémového bednění 

a budou následně izolovány deskami perimetr o tloušťce 100mm. Pásy budou založeny do 

hloubky –0,900 m pod stávající terén. Zlomy základů jsou vyznačeny na výkrese. Spára bude 

podsypaná vrstvou štěrkopísku, 150 mm silnou. Polohy prostupů základovými pasy je třeba 

koordinovat s výškovým propojením přípojek a připojení jednotlivých inženýrských sítí, 

prostupy podkladním betonem s pokládáním svařovaných sítí. Do základové spáry se po 

celém obvodě vloží zemnící pásek FeZn dle požadavků připojení NN. Celá budova se nachází 

na hlíně MS tvrdé konzistence – třída F3, tudíž není potřeba odvádět vodu ani izolovat 

tlakovými izolacemi. Základ je navržen z betonu C20/25.  
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3.8.  Svislé nosné konstrukce 

Objekt je konstrukčně řešen kombinací dřevěné a zděné technologie. Obvodové konstrukce 

jsou zhotoveny z dvouřadých rámových konstrukcí, vnitřní nosná stěna z profilů 60/140, 

vnější nenosná z profilů 60/80, v osové vzdálenosti 625mm (dle modulu OSB desek, spoje 

OSB desek jsou vždy na nosném profilu z důvodu pouze jednostranného ztužení OSB 

deskou). Veškeré řezivo bude z KVH profilů - sušených, hoblovaných, se sraženými hranami, 

nebo z modřínového řeziva vysušeného na 18% vlhkosti, hoblovaného. Konstrukce bude 

osazena na modřínový nebo dubový práh šířky 140mm, výšky 80mm, na podložkách z 

tvrdého dřeva výšky 60mm, který bude kotvený k podkladu – železobetonové desce. Ke 

kotvení nenosné stěny budou použity závitové tyče R12 a ke kotvení stěny nosné závitové tyče 

R16 a R18 v rozích stavby. Lemování prostupů pro okna a dveře je v konstrukci provedeno 

výměnou zesílenými prvky v nadpraží. Plošné ztužení stěn zajistí OSB deska tloušťky15mm v 

interiéru a difúzně otevřené desky DHF tloušťky 13mm v exteriéru, u stropů a střechy pak 

vrstva OSB desek tloušťky 22mm. Sendvičové konstrukce stropů a stěn mají obdobnou 

skladbu jako obvodové pláště – difúzně otevřené. Finální povrch stěn z vnitřní strany je 

vytvořen deskou systému SDK, Fermacell nebo pohledové překližky. Do konstrukce je 

zafoukaná celulózová izolace o celkové tloušťce 300 mm, navíc bude v instalační mezeře 

vložena minerální vlna tloušťky 50mm. Před vnějším fasádním zavěšeným pláštěm je 

ponechána vzduchová provětrávaná mezera šíře 120mm, kterou bude nutno koordinovat se 

zabudovanými kastlíky vnějších hliníkových žaluzií. Vnější plášť je opatřen zavěšeným 

fasádním systémem – dřevěný obklad palubkový kladený na svislo, který bude kartáčován, s 

rovnými hranami, přiznanou spárou, povrchově upraven olejem. Z důvodu akumulace a 

zajištění tepelné stability objektu, rovněž ze statických důvodů, jsou všechny vnitřní svislé 

konstrukce v 1NP - nosné zdivo i  příčky - navrženy z vápenopískových cihel. Zdivo bude z 

důvodu přerušení tepelného mostu a zajištění požadované povrchové teploty zdiva v interiéru 

založeno do vzdálenosti 1m od obvodového pláště na pěnovém skle foamglas perinsul 

tloušťky 50mm. Všechny svislé konstrukce splňují požadavky dle tepelné techniky, posudek 

byl vytvořen v programu Teplo 2009 a je uveden v rámci příloh. 

3.9.  Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou dřevěné trámové, s rozměry stropních trámů 80/240 mm, 

100/240 mm, 120/240 mm  a 140/240 mm. Osová vzdálenost stropnic bude max. 600mm. 

Výška stropní konstrukce uložené na stropnicích bude 125 mm, viz skladba stropní konstrukce 
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na výkresu č.3  Ve stropě nad obývacím pokojem bude umístěna mřížka pro odtah 

cirkulačního vytápěcího vzduchu. Kromě stoupacího potrubí TZB a rozdělovací komory VZT 

bude přes stropní konstrukci do technické místnosti vedeno potrubí solárních kolektorů. 

Sendvičové konstrukce stropů mají obdobnou skladbu jako obvodové pláště – difúzně 

otevřené. Ze statických důvodů budou všechny vnitřní stěny 2NP řešeny jako dřevěné 

sendvičové.    

 

3.10.   Schodiště 

Schodiště je navrženo dřevěné, lomenicové, atypické. Počet stupňů v rameni 18, výška 

jednoho stupně je 159 mm. Šířka ramene je 950 mm. Schodiště je opatřeno deskovým 

skleněným zábradlím o výšce 900 mm. Výpočty schodiště jsou uvedeny v příloze. Vchod do 

domu je opatřen dvěmi stupni pro překonání výšky mezi terénem a vnitřním prostorem.  

 

3.11.   Střešní konstrukce 

Střecha je navržena jako plochá dvouplášťová provětrávaná, se sklonem 5°. Soustava 

krovu bude provedena nosníky STEICO JOIST SJ90 o výšce 400mm, vaznice bude 

podporována vnitřními stěnami. Jako tepelná izolace je navržena foukaná celulóza Climatizer 

plus o tloušťce 400mm. Nad střechu bude také vyvedeno odvětrávací potrubí TZB, dále bude 

stropní konstrukcí prostupovat potrubí solárních kolektorů na ní umístěných. Střešní plášť 

bude odvětráván pomocí větrací vzduchové mezery, která bude mezi latěmi a pojistnou 

hydroizolací. Jako pojistná hydroizolace bude použita kontaktní difuzní folie OMEGA PLUS, 

plnící funkci ochrannou a pojistnou. Součinitel prostupu tepla střechy je nižší než doporučená 

hodnota, jak uvádí norma ČSN 730540-2 . Tepelně technické posouzení střešního pláště bylo 

provedeno v programu Teplo 2009, ve kterém střešní konstrukce vyhověla požadovaným 

hodnotám. Je navržena lehká střešní krytina z asfaltových modifikovaných pásů, zastřešení 

zádveří bude provedeno z falcovaného titanzinku se stojatou drážkou (dvojitý falc s vloženým 

těsněním). Šířka mezi stojatými falcy nesmí přesáhnout vzdálenost 400mm (zajištění 

pohledové kvality). Skladba střechy je popsána v části - tabulka skladeb konstrukcí. 

3.12.   Příčky 

V 1NP  jsou navrženy příčky zděné z vápenopískových cihel SENDWIX 4DF-LD 

(248×115×248) pro zdění na lepidlo. Z důvodu přerušení tepelného mostu a zajištění 
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požadované povrchové teploty zdiva v interiéru bude zdivo založeno do vzdálenosti 1m od 

obvodového pláště na pěnovém skle FOAMGLAS PERISNUL tloušťky 50mm. Ve 2NP 

budou ze statických důvodů použity příčky dřevěné sendvičové vytvořené z profilů 100/60, 

120/60 a 150/60. Skladby příček viz výpis skladeb konstrukcí. V místnostech hygienického 

zařízení  jsou pro zavěšení sanitárních předmětů a pro krytí instalačních rozvodů TZB 

navrženy předstěny ze sádrokartonových desek Knauf Fireboard tl. 15 mm na roštu z CW 

profilů. 

 

3.13.   Podlahy 

Podlahy v 1NP jsou navrženy o celkové tloušťce 180 mm a podlahy ve 2NP o tloušťce 

122 mm. V objektu jsou použity v závislosti na účelu místnosti různé nášlapné vrstvy, které 

jsou uvedeny v legendě místností ve výkresech jednotlivých podlaží. Keramická dlažba bude 

použita od firmy RAKO typu Orion, v barvě béžové, s matným povrchem a dřevěné lamely 

budou od firmy MAGNUM Parket, byla vybrána dřevina Javor Evropský, typ král. Podrobné 

specifikace vrstev podlah včetně podlahových lišt a soklových pásků podél stěn jsou 

specifikovány na výkresu č. 3 – Svislý řez. 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. Skladby vyhovují požadavkům dle ČSN 

730540-2. Tepelně technické posouzení podlah bylo provedeno v programu Teplo 2009. 

Výpis jednotlivých podlah a jejich tloušťky je možno nalézt v přílohách. 

3.14.   Omítky 

Omítka vnitřního zdiva v 1NP bude tenkovrstvá o tloušťce 10 mm. Sádrokartonové 

povrchy budou přetmeleny a přebroušeny.  

3.15.  Podhledy 

V 1NP bude mezi stropnicemi podhled dřevěný, modřínový, hoblovaný. Ve 2NP bude 

instalován podhled ze sádrokartonových desek Knauf Fireboard tloušťky 15 mm zavěšených 

na kovovém roštu. Nad podhledem bude instalační mezera tloušťky 50 mm.na vedení 

rozvodů.  

3.16.   Obklady a malby 

Na vnitřní tenkostěnné omítky bude po vyschnutí aplikována malba Primalex (barva 
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dle využití prostoru). Vnitřní keramické obklady jsou od firmy RAKO a budou osazeny ve 

výškách a v rozsahu určených v půdorysech 1NP, 2NP. Rodinný dům bude obložen fasádním 

dřevěným obkladem. Fasádní obklad bude dřevěný, modřínový, kladený na „svislo“, prkna 

vysušená, kartáčovaná, s rovnou hranou, kladeny s přiznanou mezerou, povrchová úprava olej 

nebo vosk. Jako podkladní difúzní fólie s UV odolností byla navržena fasádní folie SILANO 

pro fasády s mezerami do 2cm, barva šedá či černá. Fasádní rošt bude dvojitý, modřínový, 

kotvený kvalitní nerez ocelovými vruty, nerezové vruty pro palubky budou přiznané, třída A4 

(nejkvalitnější nerez), zamezení černání kolem hlav.  

 

3.17.   Výplně otvorů 

Okna jsou dřevěná z lepených lamel EURO, variantně pro vyšší trvanlivost a 

bezúdržbovost z vnější strany opláštěna hliníkem v přírodní barvě, zasklená izolačními 

trojskly. Členění oken je přizpůsobeno vzhledu domu. Dřevěné EURO profily jsou opatřeny 

silnovrstvým matným bezaromátovým krycím lakem, hliníkový odstín – přesný odstín bude 

vybrán dodavatelem. Z vnější strany je navrženo izolovat obvodové dřevěné EURO profily 

oken (nejslabší článek stavby). Špalety oken a vstupních dveří jsou provedeny z cembonitové 

desky šedomodré barvy tloušťky 8mm. Izolační trojskla mají  Ug = 0,6 W/m2K a g = 0,66. 

Požadavek normy ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov" na součinitel prostupu tepla 

celého okna Uw = 0,8 W/m2K je splněn. Vnitřní dveře jsou dřevěné, jednokřídlové či 

dvoukřídlové do dřevěných fošnových zárubní, posuvné do pouzdra či po zdi. Dveře v 

interiéru jsou také z důvodu dispozičních řešeny jako posuvné (před příčkou či do stěny). 

Rozměry stavebních otvorů je nutno před výrobou truhlářských prvků ověřit dodavatelskou 

firmou. Profily rámu a členění je potřeba před výrobou na základě dílenské výrobní 

dokumentace zkonzultovat s projektantem.  

 

3.18.   Překlady 

Překlady nad okenními otvory a dveřmi v obvodovém plášti v 1NP a 2NP budou 

dřevěné z KVH profilů odpovídajících rozměrů. Překlady nad dveřmi ve vnitřních stěnách 

budou v 1NP z vápenopískových U-profilů 115/240mm 2DF a 175/240mm 6DF a ve 2NP 

dřevěné z KVH profilů.  

3.19.   Izolace proti zemní vlhkosti 
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Proti zemní vlhkosti je objekt chráněn asfaltovými modifikovanými pásy Skloelast 

Extra tloušťky 4 mm. Pokládá se na vodorovnou vrstvu podkladního betonu, která je opatřena 

penetračním nátěrem. Je uložena s přesahem i pod zdivem a obvodovými stěnami již před 

výstavbou. Při provádění je nutno dbát na správný postup a těsnost natavovaných spojů. 

Hydroizolační pásy Skloelast Extra vyhovují také jako protiradonová ochrana.  

3.20.   Tepelné izolace 

Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z  tvrdého zpěněného polystyrenu S35 o 

tloušťce 120 mm. Základové pásy budou izolovány deskami perimetr o tloušťce 100mm. 

Podlahy ve 2NP budou obsahovat kročejovou izolaci Rockwool Steprock HD o tloušťce 60 

mm, s výjimkou místnosti č. 2.07 – KOUPELNA, kde bude použita polystyrenová deska EPS 

200 S o tloušťce 60 mm. Navrženou tepelnou izolací obvodového pláště je foukaná celulóza 

Climatizer Plus  v kombinaci s minerální vlnou. Z vnější strany je navrženo izolovat obvodové 

dřevěné europrofily oken (nejslabší článek stavby). Tepelná izolace ve střešním plášti bude 

rovněž tvořena foukanou celulózou Climatizer Plus o tloušťce 400 mm. Pro přerušení 

tepelného mostu a zajištění požadované povrchové teploty bude zdivo v interiéru založeno do 

vzdálenosti 1m od obvodového pláště na pěnovém skle foamglas perinsul tloušťky 50mm. 

Dřevěný nosný sloup 220/220 v jihozápadním koutu místnosti č. 1.03 bude z důvodu 

minimalizace tepelného mostu ze stran z exteriéru zateplen PUR panelem.  

3.21.   Truhlá řské výrobky 

Okna a dveře budou dřevěné v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou, 

zasklena izolačním trojsklem (součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 0,8 W/m2K) a budou 

zhotoveny na zakázku firmou Jánošík Valašské Příkazy. Součásti dodávky oken budou i 

vnitřní parapety z laminátové dřevotřísky. Venkovní parapety viz podkapitola 3.23 – 

Klempířské výrobky. Vstupní dveře do objektu budou dřevěné ze 2/3 prosklené s bočníkem o 

šíři 325 mm. Jako barevný odstín vstupních dveří s bočníkem byl vybrán odstín RAL 1004 – 

zlatožlutá. Zasklení vstupních dveří bude izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla 

celých dveří Ud = 0,9 W/m2K). Vnitřní dveře do jednotlivých místností rodinného domu 

budou taktéž dřevěné, plné, s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení EW 30 

DP3, hladké typové do dřevěných fošnových zárubní, provedené v barevném odstínu RAL 

2000 - žlutooranžová. Jedná se také o prahy. Jejich barva bude RAL 1002 - písková a budou 

dodány v rámci oken a dveří firmou Jánošík.  
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3.22.   Klempířské výrobky 

Provede se oplechování parapetů, atik, provede se oplechování všech střešních prvků. 

Materiálem pro realizaci klempířských prvků je titanzinkový plech (TiZn),  německý, dle 

možností předzvětralý, barva šedomodrá. 

 

3.23.   Svody dešťových vod 

Žlab a svody z pultové střechy nad 2NP jsou navrženy na severní fasádě (TiZn). 

Přiznaným prvkem je chrlič, který odvádí vodu ze střechy nad terasou do záchytné jímky 

dešťových vod.  

3.24.   Hromosvod 

Bude provedeno společné uzemnění elektrorozvodů a hromosvodu. Do základové 

spáry nutno uložit zemnící pásek FeZn 30 x 4 (120 mm2). Zemnící drát je nutno připravit také 

pro uzemnění elektrorozvaděče v nice technické místnosti.  

3.25.   Stínění 

Je nutno chránit všechna okna orientována na jih a západ vystavená přímému 

slunečnímu záření venkovními horizontálními žaluziemi (venkovní hliníková – barva přírodní 

hliníková). Navržený typ žaluzie C80, bez plechového kastlíku, schovaná v provětrávané 

mezeře šíře 120mm.  

3.26.   Terasa 1NP 

Nášlapnou vrstvu tvoří rošt z tvrdšího dřeva – modřín nebo dub (vhodnější dřevina), 

tloušťky 27 mm, š 140-145 mm či jejich obdoba. Jedná se o dřevěné lamely s vyfrézovanými 

protiskluznými drážkami – bezúdržbové dřevo pro použití v exteriéru. Jednotlivé profily se 

šroubují nerezovými vruty (třída nerez oceli A4) k podkladní konstrukci – příčné svlaky o 

rozměru cca 30 x 50 mm (nastojato či naležato). Pomocí svlaků jsou sešroubována jednotlivá 

plata o rozměru max. cca 1,2 x 3 m. Ta jsou pak pokládána na vyrovnanou podkladní plochu 

(1.NP – štěrk) a dále výrobce doporučuje jednotlivá plata spojit do jednoho celku. 
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3.27.   Základní barevné a materiálové řešení 

- fasáda – barva přírodní, modřínové dřevo  

- vnitřní omítky - malba Primalex, barva dle využití prostoru 

- obložení – keramický obklad značky RAKO, v barvě dle účelu místnosti 

- hlavní vstupní dveře – vstupní dveře budou pravé, navrženy na zakázku firmou Janošík 

Valašské Příkazy; dřevěné ze 2/3 prosklené s bočníkem o šíři 325 mm 

- výplně otvorů – vnitřní dveře i okna dřevěná, provedeny na zakázku firmou Janošík 

Valašské Příkazy, v barvě RAL 1004 – zlatožlutá a RAL 2000 žlutooranžová 

- klempířské výrobky související s průčelím – titanzinkový plech v barvě šedomodré 

3.28.   Dispoziční řešení vstupu 

Hlavní vstup do domu je umístěn v 1NP. Před hlavním vstupem jsou umístěny dva 

vyrovnávací stupně po 0,1 m pro překonání výšky mezi úrovní podlahy a upraveným terénem. 

Dům bude přístupný také přes balkónové dveře vedoucími z obývacího pokoje na terasu na 

jižní straně domu. Výškový rozdíl mezi úrovní terasy a prahem balkónových dveří bude 0,15 

m. 

3.29.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2  a měrnou energetickou spotřebu dle 

Vyhlášky č. 291/2001. Tepelně technické posouzení celého objektu je součástí příloh. 

3.30.   Kanalizace 

Z budovy bude vyvedena splašková kanalizace, která bude zaústěna do hlavní stoky 

v ulici Komerční (dotčené pozemky parc.č. 417/7, 393/1). Svody budou provedeny z trub KG 

(systém PVC) – Osma Komorovice. Dešťové vody budou likvidovány prostřednictvím 

kanalizace napojené na kanalizační řád dešťových vod (dotčené pozemky parc.č. 417/7, 

393/1). Samostatné řešení kanalizace není součástí této diplomové práce.  

3.31.   Zásobování vodou 

Do objektu bude přivedena studená voda novou vodovodní přípojkou, napojenou na 

vodovodní řad DN 150 z ulice Komerční (dotčený pozemek parc.č. 417/7). Vodovodní 
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přípojka bude na veřejný vodovod napojena navrtávacím pásem firmy Hawle. Za uzávěrem 

bude osazena vodoměrná sestava.  

 

3.32. Elektroinstalace 

Objekt je navrženo napojit na distribuční soustavu – připojení podzemním vedením 

NN ze sloupu elektrického napětí umístěného na pozemku parc.č. 417/7. HDS bude umístěná 

na pozemku parc.č. 393/3. Dodavatelem elektrické energie je skupina ČEZ. Projektová 

dokumentace domovní elektroinstalace není součástí této diplomové práce. 

3.33.   Větrání a vytápění objektu 

Objekt bude z větší části vytápěn teplovzdušně jednotkou DUPLEX RA3. Jednotka 

DUPLEX je určena pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a současně pro 

komfortní větrání s rekuperací tepla. Toto zařízení je vhodné především pro pasivní rodinné 

domy a bytové jednotky. Vytápění prostorů ve kterých nebude přívod teplého vzduchu 

(místnosti 1.01, 1.07, 1.08, 2.07), bude řešeno elektrickým podlahovým vytápěním a 

elektrickými topnými žebříky. Část obývacího pokoje bude doplněna o sálavou složku tepla 

v důsledku zavěšení topných obrazů. Řešení teplovzdušného vytápění je samotným tématem 

této diplomové práce a je mu věnovaná samostatná kapitola č. 5.   

3.34.   Stručný popis stavební organizace 

Před zahájením stavby budou vybudovány pracovní buňky s dočasným skladištěm. 

Tyto sklady a buňky budou vybudovány na pozemku vedle budoucí stavby. Toto místo  bude 

dále využíváno jako skladiště hmot a materiálu. Zemní práce budou prováděny za pomoci 

středně těžké mechanizace (UNC, nákladní automobily), částečné výkopy budou prováděny 

mechanizací i ručně. V přímém sledu se zemními pracemi se budou provádět výkopy pro 

přípojky. Betonářské práce budou prováděny ze směsí dovážených z betonárny se sídlem ve 

Ostravě - Přívozu, menší objemy prací ze směsí vyrobených na stavbě.  Stavební práce budou 

prováděny dle technologických a bezpečnostních pravidel. Lešení bude použito trubkové. Při 

provádění základů bude použito dřevěné bednění. Jednotlivé konstrukční prvky budou 

osazovány ručně, případně za pomoci autojeřábu u větších rozponů stropních a střešních 

konstrukcí. Při stavebních a pomocných pracích budou používány: Autobagr AT 802, nákladní 

auto Tatra 815, nakladač UNC 060, autojeřáb Tatra AD 20T, elektrická míchačka (260 l), pily 

a jiná drobná ruční mechanizace.  
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3.35.    Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveniště bude označeno výstražnou tabulí „Staveniště – nepovolaným vstup 

zakázán“. Hranice staveniště, pokud nebude oploceno, bude označeno výstražnou páskou. 

Výkopy budou paženy a rozepřeny, aby nedošlo k sesuvu půdy. Staveniště nebude přístupné 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s ohledem na jejich bezpečí. Pokud by 

vyvstal požadavek dotčených orgánů pro tento přístup bude stavebník ihned informován a 

zbudují se provizorní konstrukce pro tento přístup. Osoba s omezenou schopností pohybu a 

orientace se bude moci pohybovat po staveništi jen v přítomnosti doprovodu osoby bez 

handicapu. 

 

3.36.   Řešení požární ochrany 

Požární ochrana bude řešena vhodným umístěním stavby. Venkovní požární zajištění 

řešeného objektu rodinného domu bude zabezpečováno ze stávajícího vodovodního řadu DN 

150 situovaného v ulici Křížkovského. Projektová dokumentace požární ochrany není součástí 

této diplomové práce. 

 

3.37.  Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mít negativní vlivy na životní 

prostředí. Rovněž vlastní výstavba nepředpokládá ve větší míře použití těžkých mechanismů a 

neměla by negativně ovlivňovat okolní zástavbu. Na stavbě budou použity běžné technologie, 

které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy nebudou káceny. Stávající keře budou 

odstraněny a vysadí se nové dle projektu zahradního architekta. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Vytříděný stavební odpad bude zlikvidován povoleným způsobem, bude odvážen na řízenou 

skládku k recyklaci a uložení dle dodavatele stavby. Veškerý použitý stavební materiál bude 

zdravotně nezávadný. Uvažovaná stavba je v souladu s platným územním plánem.  
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4. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

 

4.1. Úvod 

Jak uvádí norma ČSN 73 0540-2, pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou 

tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2·a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze 

pokrýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím 

účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu a malé zařízení pro dohřev vzduchu v 

období velmi nízkých venkovních teplot. Současně nemá u těchto budov celkové množství 

primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, příprava TV a elektrické energie pro 

spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2·a). Primární energie je taková, kterou je třeba 

uvolnit při energetické přeměně v místě zdroje [7]. Obvodová stěna a její napojení na ostatní 

konstrukce byly navrženy tak, aby se eliminovaly tepelné mosty v konstrukcích a tepelné 

vazby mezi nimi. Při návrhu všech konstrukčních detailů jsem se snažil dbát zvýšenou 

pozornost na důkladné minimalizování tepelných vazeb. Při návrhu okenních otvorů a jejich 

velikosti, druhu, otevírání a umístění jsem se snažil najít kompromis mezi protichůdnými 

požadavky jako je velikost tepelné ztráty a velikost solárních zisků spolu s požadavky na 

denní osvětlení. Návrh koncepce celého pasivního domu byl vytvářen také s ohledem na 

výslednou tepelnou zátěž interiérů v letním období. Jako protisluneční ochrana budou použity 

žaluzie na venkovní straně fasády.  

 

4.2. Tepelně technické hodnocení budovy 

Energetická náročnost navrženého rodinného domu byla hodnocena v programu 

Energie 2009 podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540-2 (2007). Výsledky shrnuje 

následující tabulka č.3. Podle kritérií MPO č. 148/2007 Sb. byla budova zařazena do třídy 

energetické náročnosti budovy A (mimořádně úsporná). Parametry nutné pro zařazení 

rodinného domu do kategorie Energeticky pasivní dům (měrná potřeba tepla na vytápění, 

množství primární energie, střední hodnota součinitele prostupu tepla a neprůvzdušnost 

budovy) se podařilo splnit. Všechny výstupy z programu Energie 2009 včetně štítku 
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energetické náročnosti budovy jsou doloženy v přílohách. Byl také proveden posudek pro 

program Zelená úsporám, který je rovněž součástí příloh. Vybrané konstrukční detaily 

pasivního domu byly zhodnoceny v programu Area 2009 a výsledné hodnoty lineárních 

činitelů prostupu tepla (tab.č.4) byly zavedeny do výpočtu tepelných ztrát a energetické 

náročnosti budovy. Všechny výstupy z programu Area 2009 jsou doloženy v přílohách. 

Součinitele prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí byly hodnoceny v programu Teplo 2009 

a jsou nižší než doporučené hodnoty dle ČSN 730540-2 (tab. č.5). Všechny výstupy 

z programu Teplo 2009 jsou také součástí příloh. Celkové tepelné ztráty navrženého pasivního 

rodinného domu byly počítány v programu Ztráty 2009 metodou obálkovou i metodou po 

místnostech. Jak uvádí tabulka č.6, výsledná hodnota tepelných ztrát navrženého pasivního 

domu činí Fi,HL = 2,534 kW a průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,21 W/m2K. Výstupy 

z programu Ztráty 2009 jsou rovněž doloženy v přílohách. Součástí tepelně technického 

posouzení pasivního domu bylo také zhodnocení nejvyššího denního vzestupu teploty vzduchu  

kritické místnosti (č.103) v letním období v programu Stabilita 2009. Požadavek [7] byl 

splněn, viz tab. č. 7, celý protokol vyhodnocení je doložen v přílohách. Místnost č.203, která 

se zdála být z hlediska denního osvětlení nejkritičtější byla vyhodnocena v programu Wdls, 

činitel denní osvětlenosti vyhověl požadavkům ČSN 73 0580. 

 

 Energetická charakteristika domu: 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0°C 
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :  587,6 m3 
Celková vytápěná plocha Af: 130,9 m2 
Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1dle ČSN 730540 (2007): 12,17 kWh/m3.rok 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem: 0,21 W/m2K 
Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL: 2,563 kW 
Celková roční dodaná energie Q,fuel: 23,71 GJ  
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 7 kWh/(m2.a) 
Měrná spotřeba energie budovy EP,A: 50 kWh/(m2,a) 

tab. č.3 – Energetická charakteristika domu 

 

 
  Tabulka sou činitel ů prostupu tepla U  
Název ochlazované konstrukce: Hodnoty U 

Obvodová stěna 0,125 W/m2K 

Podlaha 1NP 0,187 W/m2K 

Střecha 0,107 W/m2K 

Okna  0,8 W/m2K 

Vstupní dveře 0,8 W/m2K 

tab. č.4 – Součinitele prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí 
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Tabulka lineárních činitel ů prostupu tepla  ψ 

Detail č.: Název konstrukce: Hodnoty ψ 
1 STYK STĚNY A PODLAHY 2NP - STYK DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ -0,078 W/mK 

2 STYK STĚNY A PODLAHY 2NP - IZOLACE -0,020 W/mK 

3 ZATEPLENÍ ZÁKLADU - STYK DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0,010 W/mK 

4 ZATEPLENÍ ZÁKLADU - V MÍSTĚ IZOLACE 0,031 W/mK 

5 OSTĚNÍ -0,049 W/mK 

6 NADPRAŽÍ -0,049 W/mK 

7 PARAPET -0,066 W/mK 

8 KOUT – ATYPICKÝ – OBÝVACÍ POKOJ -0,276 W/mK 

9 KOUT  -0,054 W/mK 

10 STŘECHA Va Z izolace -0,034 W/mK 

11 STŘECHA Va Z dřevo -0,039 W/mK 

12 STŘECHA S a J izolace -0,044 W/mK 

13 STŘECHA S a J dřevo -0,061 W/mK 

tab. č.5 – Lineární činitelé prostupu tepla 

 

Označ. 
p./č.m. 

Název 
místnosti 

Teplota 
(°C) 

Vytáp ěná 
plocha 
(m2) 

Objem 
vzduchu 

(m3) 

Celk. 
ztráta 
(W) 

% z 
celkového  

 1/ 108   Šatna        15.0      2.4  5.9 51   2.0%  
 1/ 107   WC           20.0      4.3  10.7 85   3.3%  
 1/ 106   Technika     18.0      4.1  10.2 -66  -2.6%  
 1/ 105   Schodiště  20.0      4.7  25.0 198   7.7%  
 1/ 104   Pracovna     20.0      7.6  19.1 192   7.5%  
 1/ 102   Chodba    18.0     11.7  29.3 -184  -7.2%  
 1/ 103  OP + kuchyň      20.0     34.8  87.0 957  37.3%  
 1/ 101   Zádveří      15.0      3.0  7.6 137   5.3%  
 2/ 207   Koupelna     24.0      9.9  29.4 281  11.0%  
 2/ 204   Šatna        20.0      5.4  15.4 126   4.9%  
 2/ 203   Ložnice III  20.0     14.8  42.6 259   10.1%  
 2/ 202   Ložnice II   20.0     11.0  33.1 199   7.8%  
 2/ 201   Ložnice I    20.0     11.5  34.4 257   10.0%  
 2/ 206   Chodba       20.0      7.4  21.5 71   2.8%  
Součet:        132.6  371.4 2563 100.0%  

                                                     tab. č.6 – Tepelné ztráty místností 

 

 

Vyhodnocení tepelené stability v letním období dle ČSN 730540-2 (2007) 
Kritická místnost: Místnost č. 103 - Obývací pokoj + kuchyň 

Tepelný zisk průsvitnými konstrukcemi Qok:  225,74 W 

Celkový maximální tepelný zisk Qz:       712,40 W 

Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :      3,07 °C 

Požadavek dle ČSN 730540-2 Delta Ta,max,N :      5 °C 

tab. č.7 – Vyhodnocení tepelné stability v letním období 
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4.3. Závěr  

Požadavek [7], aby stavební konstrukce a jejich styky měly ve všech místech nejméně 

takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry se 

podařilo splnit, viz příloha č.1 a příloha č.2. Požadavek [7], aby stavební konstrukce a jejich 

styky měly nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla se také 

podařil splnit, viz příloha č.1 a příloha č.2. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní 

kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po 

dobu předpokládané životnosti, viz příloha č.1. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají 

nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště 

budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového 

pláště. Celková průvzdušnost obálky budovy n50 [h
-1] je 0,5. Součinitel spárové průvzdušnosti 

oken iLV,N m3/(s.m.Pa0,67) = 4,0. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové 

teploty, zajišťovaný jejich jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu, viz příloha č.1. Místnosti 

mají požadovanou tepelnou stabilitu v letním období, snižující riziko jejich přílišného 

přehřívání,  viz příloha č.7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla 

obvodového pláště Uem = 0,21, splní tedy požadavek pro EPD. Také díky návrhu solárního 

systému bude zajistěno přiznání státních dotací z právě probíhajícího programu Zelená 

úsporám a to v celkové výši 325 000 Kč (oblast B, C.3.1 a kombinace obou oblastí).  
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA – TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁP ĚNÍ A 

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 

 

5.1. Úvod 

 

Předmětem této technické zprávy je popis řešení větrání a teplovzdušného vytápění 

rodinného domu. V pasivních domech se standardně využívají dvě koncepce vytápění: 

teplovzdušné vytápění, kde je nosičem tepla přímo vzduch, nebo vytápění klasickými zdroji 

tepla s jiným topným médiem (stropní, stěnové a podlahové vytápění, případně i radiátory a 

přímotopné panely). Rozvod vzduchu lze současně využít k distribuci tepla, kdy se tímto 

nahrazuje klasická otopná soustava. Teplo dodávané do vzduchu je určeno nejen pro samotné 

dohřátí vzduchu, ale hlavně na pokrytí tepelných ztrát místností. Díky sloučení řízeného 

větrání a teplovzdušného vytápění dojde ke snížení pořizovacích nákladů a k vytápění 

obytných prostor lze toto řešení využít. Teplovzdušné vytápění lze ale realizovat jen u domů s 

velmi nízkou tepelnou ztrátou. Omezení vyplývá z faktu, že vzduch jako teplonosná látka má 

nízkou schopnost vést teplo. Zároveň je maximální teplota vzduchu z hygienických důvodů 

omezena na 50°C. Při vyšší teplotě již dochází k rozkladu částic prachu, což by zhoršovalo 

kvalitu vzduchu. Ohřev vzduchu zpravidla zajišťuje nízkoteplotní teplovodní ohřívač, který je 

součástí v systému, případně elektrický ohřívač. Samotný ohřívač může být umístěn centrálně 

pro všechny větve nebo před každou vyústkou, což zajišťuje lepší regulovatelnost teplot v 

místnostech. Regulování teplot uzavíráním klapek jednotlivých větví se z hygienických 

důvodů nedoporučuje. Zároveň se snižováním výkonu přivedeného do místnosti se tímto 

snižuje i množství větracího vzduchu. Výhodou teplovzdušného vytápění oproti sálavým 

zdrojům tepla je schopnost systému rychle reagovat na změny teplot. Takový systém pak 

vykazuje větší úspory na vytápění, neboť tepelné zisky, ať už solární nebo vnitřní, jsou tak 

využívány efektivněji.  

 

5.2. Rozdělení systému teplovzdušného vytápění 

Systémy teplovzdušného vytápění lze rozdělit na systémy bez cirkulace a dvouzónové větrací 

jednotky – systémy s cirkulací vzduchu. 
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5.2.1. Teplovzdušné vytápění bez cirkulace 

Přiváděný čerstvý vzduch je po přechodu rekuperačním výměníkem ohříván na teplotu 

do 50 °C, po vyvětrání a vytopení je odsáván a vyměňován za čerstvý. Tento systém je 

používán především v zahraničí, kde není dovolena cirkulace odpadního vzduchu. V zimním 

období na pokrytí tepelných ztrát domu je však často nutné vyměňovat větší množství 

vzduchu než je hygienicky nutné, což může mít za následek vysušování vzduchu v 

místnostech. [28] Z toho důvodu je nutné důsledně dodržet limit na topnou zátěž systému 10 

W/m2, což je hodnota v našich podmínkách skoro nedosažitelná, případně kombinovat 

teplovzdušné vytápění s dodatečnými zdroji tepla (podlahové, stěnové topení, sálavé panely či 

fólie, atd.), které pracují jen po určitou krátkou část topného období. Nevýhodou tohoto 

způsobu je kombinace zdrojů tepla, na druhé straně spotřeba elektřiny na pohon ventilátorů je 

nižší než v případě cirkulace.   

5.2.2. Teplovzdušné vytápění s cirkulací 

Stejně tak jako v předchozím případě, je přiváděný čerstvý vzduch po přechodu 

rekuperačním výměníkem ohříván na teplotu do 50 °C, po přechodu objektem je odsáván, 

znova dohříván a vracen zpět do domu. Odpadní znečištěný vzduch je v domě vyměňován za 

čerstvý buďto nárazově (po užití WC nebo kuchyně), nebo směšováním určitého hygienicky 

potřebného množství pomocí klapky v jednotce. To umožňuje systému pokrýt i vyšší tepelné 

ztráty pomocí cirkulace, bez narušení hygieny vnitřního prostředí a vysušování vzduchu. [28] 

V letním období tento výkonnější systém zase umožňuje větší chladící výkon díky většímu 

objemu větracího vzduchu. Určitou nevýhodou by mohl být složitější rozvodný systém a 

rozvody o větším průměru. Oba zmíněné systémy teplovzdušného vytápění poskytují, při 

správném návrhu, stejný komfort za přibližně stejné vstupní náklady. Každý z nich má malé 

odlišnosti, na které je během návrhu potřeba dbát, nakonec však ale neovlivňí kvalitu 

výsledku.  

 

5.3. Větrání s rekuperací tepla 

Tepelné ztráty větráním bez použití systému nuceného větrání s rekuperací by byly u 

pasivního domu příliš velké. Při intenzitě výměny větrání n = 0,5 h-1 ztráty činí asi 35 

kWh/(m2a). Použitím nuceného větrání s rekuperací s účinností nad 80 % se tyto ztráty sníží 
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na hodnotu 5 - 8 kWh/(m2a). Účinnost rekuperace neboli účinnost zpětného získávání tepla 

vyjadřuje jaká část tepla je využita (předána přiváděnému vzduchu) z celkového množství 

tepla obsaženého v odváděném vzduchu. Hodnoty se pohybují mezi 0 až 100%, přičemž 

nulová účinnost je účinnost otevřeného okna, kde je teplý vzduch bez užitku odváděn a 

stoprocentní účinnost by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na 

jeho původní teplotu. Reálně dosažitelné hodnoty účinnosti jsou 95% a za vynikající se 

považuje účinnost rekuperace nad 80%. [28]  

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 1 – Schéma rekuperační jednotky 

Poměr výkon/příkon, neboli výkonový faktor větracích jednotek, udává poměr výkonu 

rekuperace (energetických úspor zpětnou výměnou tepla) a energie spotřebované na pohon 

ventilátorů. Vyšší výkonový faktor znamená větší úspory energie. Je-li výkonový faktor 10, je 

na každých 10W uspořených rekuperací spotřebován chodem jednotky 1W. Na výsledné 

hodnotě se významně podílí účinnost rekuperace, která je ovlivněna více faktory [28]. Stejně 

důležitá je spotřeba energie ventilátorů. Většina vysoce efektivních větracích jednotek využívá 

EC řízení ventilátorů se stejnoměrným pohonem. Výkonový faktor takových jednotek se 

pohybuje v rozmezí 10 – 15, nejkvalitnější jednotky dosahují až hodnot 20. Účinnost zpětného 

ziskávání tepla, respektive celého systému, je přímo závislá na více faktorech – účinnosti 

samotného rekuperačního výměníku, průtoku vzduchu, možnosti využití kondenzačního tepla 

a stupni neprůvzdušnosti objektu. Účinnost udávaná výrobci větracích jednotek je měřená v 

ideálních podmínkách a při provozu celého systému je nutno počítat s účinností o několik 

procent nižší, v závislosti na provedení celého systému. [28]  

V minulosti používané křížové deskové výměníky s účinností 50 – 70% jsou dnes 

nahrazovány protiproudými kanálovými výměníky, které dosahují účinnost až 95% (obr.č.2). 
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Mezi proudícími vzduchy je více styčných ploch, přes kterou je výměna tepla realizována a 

účinnost rekuperace klesá  s narůstajícím objemem větraného vzduchu pomaleji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 2 –Účinnost rekuperace v závislosti na typu výměníku 

Účinnost rekuperace je také ve velké míře závislá od množství vzduchu procházejícího 

výměníkem. Pokud je průtok vzduchu větší než jaký byl dimenzován pro danou jednotku, 

účinnost rekuperace klesá. Ta je uvedená pro určitý objem vyměňovaného vzduchu (obvykle 

pro 25 – 50 % výkonu jednotky). Při 100% výkonu účinnost klesá, v některých případech až o 

jednu pětinu. U vysoce kvalitních rekuperačních výměníků není snížení tak závažné. Obraz o 

průběhu účinnosti v závislosti na objemu větraného vzduchu nám udává křivka účinnosti, 

která by měla být součástí popisu každé jednotky. Špatně navržený větrací systém s vysokou 

tlakovou ztrátou vyžaduje provoz hnacích ventilátorů s větším příkonem na zabezpečení 

stejného větracího výkonu výměny vzduchu. Výsledkem je navýšení spotřeby elektřiny 

potřebné na provoz jednotky. Na správné fungování systému větrání má tedy zásadní vliv 

těsnost systému rozvodů, délka a průměr rozvodů, správný výběr jednotky a kvalitní návrh 

systému větrání a rozvodů. Návrh větrání by proto měli provádět jen specialisté, kteří mají 

zkušenost s pasivními domy. Pravidelná výměna prachových filtrů je nutností pro správný 

chod systému, ucpané filtry neumožňují volné proudění vzduchu. 

 

Značnou mírou se na účinnosti celého systému řízeného větrání s rekuperací tepla 

podílí neprůvzdušnost objektu. V případě pasivního domu je jasný předpoklad splnění stupně 

neprůvzdušnosti n50 < 0,6 h-1, který je nezbytný nejen kvůli tepelným ztrátám, ale i kvůli 

správnému fungování větrání. Netěsnými spoji a konstrukcemi při větrání dochází k infiltraci 
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a exfiltraci vzduchu, který neprochází rekuperačním výměníkem a vyměňuje se v podstatě 

„neřízeně“. Když je například účinnost celého systému 80 % při n50 = 0,6 h-1, navýšením n50 

na hodnotu 1,0 h-1 se účinnost snižuje na 75 % a při n50 = 2 h-1 je účinnost menší než 60 %. 

[28] Obdobně na systém větrání působí otevírání oken, které by měli uživatelé zvážit zejména 

v zimním období. Ke chlazení v létě se nepoužívají žádné doplňkové chladící zařízení jako 

klimatizace a jiné. Systém nuceného větrání spolehlivě funguje i v době, kdy by přirozené 

větrání okny v důsledku malého pohybu vzduchu nefungovalo efektivně. Na předchlazení 

vzduchu se často používá zemní výměník tepla. Zemní registr jsem se ale pro mnoho nevýhod 

a vysokou dobu návratnosti investice rozhodl pro tento pasivní dům nenavrhovat. Efektivnější 

je použití tzv. nočního chlazení, při kterém se do objektu přivádějí větší objemy chladnějšího 

vzduchu. Takto předchlazený objekt si udržuje vhodnou teplotu po celý den. Větrací jednotky 

obyčejně obsahují letní režim, kde odpadní vzduch prochází kolem výměníku tepla přes by-

pass, a neohřívá nasávaný chladný vzduch.   

 

5.4. Návrh zařízení pro teplovzdušné vytápění 

Navržená jednotka pro větrání a cirkulační teplovzdušné vytápění pro tento objekt je 

vyráběna firmou Atrea s.r.o. a nese výrobní název DUPLEX-RA3-EC 500/450. Jedná se o 

teplovzdušnou cirkulační a rovnotlakou větrací jednotku pro teplovzdušné vytápění a větrání 

všech typů bytových staveb, zvláště vhodná pro vytápění nízkoenergetických rodinných domů 

nebo energeticky pasivních rodinných domů s výpočtovou ztrátou pokrývanou teplovzdušně 

do cca 4,3 kW při topné vodě 50°C. Jednotka je vybavena protiproudým rekuperačním 

výměníkem se střední účinností rekuperace 85%; při průtoku větracího vzduchu 100 m3/hod je 

pak účinnost přes 92%. Součástí jednotky DUPLEX-RA3-EC 500/450 jsou EC ventilátory a 

systém řízení směšovací klapky tak, aby byl zajištěn „rovnotlak“, tedy stejné množství 

přiváděného a odváděného vzduchu z objektu, a to ve všech provozních režimech. Teplovodní 

výměník jednotky je dimenzován pro užití i při nízkých teplotách topné vody - kolem 40°C 

s odpovídajícím topným výkonem. Automaticky řízená by-passová klapka při otevření 

zároveň uzavírá rekuperační výměník. Jednotka má dva výstupy topného vzduchu - směrem 

do podlahy a z horní strany jednotky. Ostatní napojení (topná voda, chlazení, 

vzduchotechnické připojení, elektro) je z horní strany. Řízení je digitální pomocí 

programovatelného regulátoru (vč. automatických funkcí) s nezávislým řízením režimů a 

teploty interiéru obytné části. [30] Regulace jednotky umožňuje připojení čidel CO2, externích 

signálů z koupelen, WC a kuchyně, připojení a řízení zemního výměníku tepla atd. Také 
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umožňuje připojení externích chladících zařízení. Patentovaná konstrukce zabezpečuje 

současně primární cirkulační vytápění a větrání obytných místností domu a sekundární 

oddělené odvětrání sociálního příslušenství domu. Teplo z odsávaného vzduchu je využito pro 

předehřev čerstvého vzduchu v rekuperačním výměníku při dokonalém oddělení odsávaného a 

cirkulačního vzduchu. Jednotky se vyrábí s povrchovou úpravou v bílé barvě s odstínem RAL 

9001, tepelná a akustická izolace je tvořena sendvičovými panely z hliníkového plechu a 

polyuretanu tl. 22 mm (hořlavost C2-ČR, B1-SRN, tepelný odpor R=1,05 m2 KW-1). V 

jednotce je vestavěn cirkulační nízkootáčkový ventilátor, dále EC ventilátor odpadního 

vzduchu, protiproudý rekuperační výměník z plastu hPS (s účinností až 93%), teplovodní 

ohřívač a chladič optimalizovaný pro nízkoteplotní topný systém, filtr cirkulačního vzduchu s 

třídou filtrace G4, předfiltry z tahokovu, cirkulační klapka a klapka bypassu včetně 

servopohonů a regulační modul. Připojovací hrdla jsou standardně kruhová o průměru 160 a 

200 mm. [30] Otevírací dveře umožňují přístup ke všem agregátům. Jednotky lze instalovat ve 

čtyřech montážních polohách. Schématický popis jednotky je zobrazen níže na obr. č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
 

     obr. č. 3 –Vzduchotechnická jednotka DUPLEX-RA3-EC 500/450 a regulátorCP 08 RD 
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Jednotka pracuje dle ročního období, nebo momentální potřeby v pěti základních 

režimech: 

 

Rovnotlaký větrací režim: celoročně nv = 0,15 – 0,5 h -1 

Cirkulační vytápěcí režim a větrací režim: topné období nv = 0,15 – 0,5 h -1 

Cirkulační vytápěcí režim s nárazovým větráním: topné období nv = 0 h -1 

Větrací režim: přetlakový letní období nv = 0,5 – 2,0 h -1 

Cirkulační režim chlazení se ZVT: n = 0 h -1 (pro tento návrh EPD nebude využíváno) 

 

5.5. Popis technického řešení: 

Vzduchotechnická jednotka DUPLEX RA3 bude nainstalovaná v 1NP v technické 

místnosti č. 1.06. Sání čerstvého vzduchu je přes protidešťovou žaluzii umístěnou v obvodové 

stěně m.č. 1.06. Výfuk odpadního vzduchu je přes protidešťové žaluzie umístěnou v obvodové 

stěně m.č. 1.06. Rozvody jsou navrženy z flexibilní tepelně izolační hadice Termoflex. 

Tepelně izolované ploché rozvody cirkulačního vytápěcího a čerstvého vzduchu (standardně 

rozměru 200x50 mm pro průtok 20 až 75 m3/h) vychází z rozdělovacích komor. Kanály jsou 

vedené samostatně do každé místnosti a k jednotlivé vyústce. Tyto rozvody, včetně 

rozdělovací komory, jsou umístěny do tepelně izolační vrstvy podlahové konstrukce a jsou 

podloženy tepelnou izolací z polystyrenu v tl. 70 mm (1.N.P.), ve 2.N.P. jsou podloženy 

mirelonem tl. 5 mm, který leží rovněž na kanálech. Vzduchovody jsou ukončeny pod okny 

jednotlivých větraných místností, nebo v některých případech v interiéru podlahovými 

vyústkami s regulací (viz. výkresy vedení c2). Cirkulační vytápěcí vzduch z místností se 

odvádí z místností štěrbinami 8 mm pod dveřmi bez prahů. Mřížka pro centrální odtah je 

umístěna v 1NP ze stropu v m.č. 1.03. Ve 2NP je centrální nasávací mřížka umístěná v m.č. 

2.06 ze stěny na chodbě - ve stěně je vložen atypický vzduchovod 170x340 mm. Přívodní 

potrubí je navrženo z flexibilní zvukově izolační hadice sonoflex. 

Místnosti soc. zařízení (m.č. 1.07 a 2.07) - jsou větrány podtlakově. Dále je odváděn odpadní 

vzduchu z prostoru kuchyně m.č. 1.03 a m.č. 1.05, 1.06 a 1.08. Hygienická výměna je 

zajištěna samostatným ventilátorem umístěným v jednotce, spouštěným z jednotlivých míst 

ručně podle potřeby. Čerstvý vzduch je při chodu odváděcího ventilátoru pro nárazové 

odvětrání přiváděn s výměnou max. nv = 0,5 h-1. V rekuperačním výměníku dojde k předání 

tepelné energie s účinností cca 80 %. Stálý přívod čerstvého vzduchu při chodu cirkulačního 
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ventilátoru je zajištěn aretací směšovací klapky jednotky. Rozvody odpadního vzduchu jsou 

vedeny potrubím spiro s vnější tepelnou izolací tl. 25 mm, aby bylo zabráněno ztrátě tepla a 

rosení. Jako distribuční elementy jsou použity talířové ventily. Odtahové větve od 

jednotlivých odvětrávacích míst, které vedou odpadní vzduch se před vstupem do VZT 

jednotky spojí, odváděný vzduch předá teplo v rekuperačním výměníku vzduchu přiváděnému  

a dále pokračuje potrubím k protidešťové žaluzii umístěné na fasádě objektu, kde je 

vyfouknut. Materiál potrubí pro odvod odpadního vzduchu z jednotky do venkovního 

prostředí bude Thermoflex s izolací. 

Návrh systému teplovzdušného vytápění byl proveden podle platných předpisů, ČSN a podle 

projekčních podkladů firmy ATREA s.r.o. v návrhovém softwaru. Všechny výstupy jsou 

součástí příloh a výkresové dokumentace.  

 

Parametry cirkulačního a odpadního vzduchu:  

Teplota přiváděného cirkulačního vytápěcího vzduchu: 29 °C 

Množství vzduchu norm.:                                              258 m3/h 

Množství vzduchu max.:                                                430 m3/h 

Napětí ventilátoru Mc. MAX. 190 V 

Napětí ventilátoru Mc. NORM. 120 V 

Teplota odpadního vzduchu na vstupu do jednotky: 21 °C zimní provoz, 26 °C letní provoz 

                                                                            

Označ. 
p./č.m.  

Název 
místnosti  

Tepel. 
ztráta 
(W) 

Max. 
množství 
topného 
vzduchu 
(m3/h) 

Norm. 
množství 
topného 
vzduchu 
(m3/h) 

Limitní 
množství 

cirkula čního  
vzduchu 
(m3/h) 

Minimální 
množství 

cirkula čního  
vzduchu 
(m3/h) 

Odtah 
odpadního  
vzduchu 
(m3/h) 

 1/ 108   Šatna        51 0 0 15 0 15 
 1/ 107   WC           85 0 0 27 0 40 
 1/ 106   Technika     -66 0 0 25 0 10 
 1/ 105   Schodiště  198 0 0 63 0 10 
 1/ 104   Pracovna     192 53 32 53 30 0 
 1/ 102   Chodba    -184 -42 -25 73 0 0 
 1/ 103   OP + kuchyň      957 166 100 230 100 60 
 1/ 101   Zádveří      137 0 0 19 0 0 
 2/ 207   Koupelna     281 0 0 74 0 60 
 2/ 204   Šatna        126 35 21 39 10 0 
 2/ 203   Ložnice III  259 72 43 86 30 0 
 2/ 202   Ložnice II   199 55 33 83 30 0 
 2/ 201   Ložnice I    257 71 43 108 40 0 
 2/ 206   Chodba       71 20 12 54 0 0 
  2563 430 258 948 240 195 

tab. č.8 –Množství cirkulačního ( vytápěcího a větracího) vzduchu pro jednotlivé místnosti   
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Ohřev vzduchu bude zajišťován nízkoteplotním teplovodním výměníkem, který je součástí 

jednotky Duplex RA3. Průtok topné vody výměníkem bude 106 l/h při maximálním výkonu 

1483 W, při teplotním spádu 40/27 °C a tlakové ztrátě 0,37 kPa. Připojovací rozměr výměníku 

je 1/2“. Byl zde navržen nový ovladač CP 08 RD od firmy Atrea s.r.o., který v sobě sdružuje 

funkce řízení VZT a prostorového termostatu. Umístění je v m.č. 1.02.  

Parametry otopné soustavy: 

tepelný spád topné vody: 40/27 °C  

vstupní teplota vzduchu (za rekuperací): 19 °C 

výstupní teplota vzduchu (za ohřívačem): 29 °C 

tlaková ztráta média: 0,37 kPa 

tepelný výkon DUPLEX RA3-EC 500/450: 1,5 kW  

tepelný výkon ostatní soustava: 1080 W 

5.6. Dodatková topení 

5.6.1. Otopné žebříky 

V m.č. 1.07 je navrženo vytápění pomocí elektrického otopného žebříku BKO 450 x 730 

- 200 W, se síťovou vidlicí. V m.č. 2.06 je navrženo vytápění pomocí elektrického otopného 

žebříku CS.E 600x1210 mm - 300 W, se síťovou vidlicí. Oba koupelnové radiátory jsou 

v nabídce firmy Štorc TZB s.r.o.  

5.6.2. Topné obrazy 

Část obývacího pokoje bude doplněna o sálavou složku tepla díky zavěšení topných 

obrazů, vyráběných firmou AQUA Program s.r.o. Obrazy budou dva o rozměrech 590x390 

mm a výkonu 2x180 W. 

5.6.3. Elektrické rohože 

V m.č. 101 a 108 jsou navrženy pod dlažbu budou elektrické topné rohože firmy 

Fenixgroup, typ Ecofloor CM 150 W/m2 (s dvoužilovým kabelem), což zaručí rovnoměrné 

rozložení výkonu do plochy. Do m.č. 101 byla navržena topná rohož CM 150/1 o šířce 0,5 m a 

délce 2 m s celkovým příkonem 150 W. Do m.č. 108 byla navržena topná rohož LDTS 

160/0,5 o šířce 0,5 m, délce 0,9 m a s příkonem 70 W. Systém bude tenkovrstvý, kdy topné 

rohože budou umístěny v lepícím tmelu přímo pod dlažbou. Jako nášlapná vrstva bude použita  
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keramická dlažba. Elektrické topné rohože jsou prodávány v pásech šířky 0,50 m pro jejich 

lepší pokládku. Ovládání elektrických rohoží je společné pro obě místnosti pomocí 

programovatelného termostatu Fenixtherm 350 s podlahovou sondou pro měření teploty 

povrchu podlahy. Termostat lze programovat pro každý den v max. 4 provozních režimech. 

 

5.7. Vestavěná digitální regulace 

Jednotky DUPLEX R_3 standardně obsahují vestavěný digitální modul, který je umístěn 

ve vestavěné rozvodnici. To dává možnost řízení zdroje tepla spínacím kontaktem nebo 

napájením, řízení výkonu zdroje tepla napětím 0-10 V a řízení dvou uzavíracích ventilů. 

Umožňuje i řízení teploty topné vody pro udržení konstantní teploty přiváděného vzduchu. 

Volitelně je možno systém doplnit o řízení strojního chlazení. 

Systém lze ovládat: 

– regulátorem řady CP 08RD (programovatelný digitální ovladač) 

– centrálním řídícím systémem pomocí komunikačního převodníku  

Regulátor CP 08RD umožňuje jednoduché ovládání všech provozních režimů a interiérové 

teploty. [30] Provoz je možný buď na základě programu, nebo po manuálním nastavení. 

Systém větrání lze také komfortně automaticky sepnout impulsy z WC, koupelny nebo 

kuchyně. Standardní regulace umožňuje využití také dalších automatických funkcí (např. 

periodické provětrávání). Díky EC technologii ventilátorů je možné nastavit optimální výkony 

topení a větrání ve vazbě na konkrétní objekt. 

Digitální regulační modul RM ve spojení s regulátorem CP zajišťuje následující funkce: 

– volba základního provozního režimu jednotky: 

1) rovnotlaké větrání s rekuperací tepla 

2) cirkulační vytápění a větrání s rekuperací tepla 

3) cirkulační vytápění (větrání nárazové impulsem z WC, koupelny 

a kuchyně, případně periodicky v nastavených intervalech) 

4) cirkulační vytápění závislé na interiérové teplotě 

5) větrání přetlakové – letní 

6) cirkulační chlazení v případě realizace ZVT nebo strojního chlazení [30] 

Dále systém umožňuje: 

– nastavit režim topení a větrání 

– zvolit provozní režim manuálně nebo dle programu pro topné a netopné období 
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– automatické ovládání teploty vzduchu v interiéru s týdenním programem pro topné a    

netopné období (teplota topné vody se nastaví směšovacím ventilem topného zdroje nebo 

přímým řízením) [30] 

– indikaci provozních a poruchových stavů na displeji  

– automatické ovládání by-passové a směšovací klapky, které zajišťují  „rovnotlak“ při 

režimu větrání 

– nárazové automatické spínání větrání impulsem z WC, koupelny a kuchyně s možností 

volby zpoždění a doběhu  

– řízení větrání signálem 0 – 10 V, např. čidlem CO [30] 

– kontakt STOP (např. pro napojení na zabezpečovací zařízení za účelem nepovolení chodu 

větrání apod.) 

– připojení dalšího termostatu (např. ze samostatného teplovodního okruhu vytápění 

koupelny, apod.) 

– nastavení a blokování max. výstupní teploty vzduchu 

– provoz podle konstantní teploty výstupního vzduchu 

– programovou změnu nastavení výkonů každého EC ventilátoru 

– protimrazovou ochranu namrzání kondenzátu rekuperačního výměníku 

– výstup pro automatické ovládání klapky zemního výměníku tepla podle venkovní teploty 

nebo uzavírací klapky sání [30] 

– ovládaní vybraných typů venkovních klimatizačních zařízen – s přídavným modulem, s 

možností topení v přechodovém období 

 

    

obr. č. 4 – Propojovací schéma systému - DUPLEX-RA3-EC 500/450 a regulátoru CP 08 RD 
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5.8. Protihluková opatření 

Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují 

hygienické normy. Jsou použita vedení ve zvukově-izolačním potrubí SONOFLEX. Stavební 

akustika a pronikání akustického tlaku z vzduchotechnických zařízení do přilehlých místností 

je minimální a neuvažuje se.  

 

5.9. Protipožární opatření 

Z hlediska protipožárních úprav bude instalace provedena dle ČSN 73 0872. Jednotlivé 

rozvody VZT budou instalovány v jednom požárním úseku. Instalací nedojde k porušení 

citované normy. 

 

5.10. Zkouška systému 

Po skončení montáže celého zařízení se provede funkční zkouška, při které se budou měřit 

výkonové parametry a provede se správné nastavení regulačních elementů pro požadovanou 

distribuci vzduchu. 
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6. NÁVRH A VÝPO ČET OHŘEVU TV POMOCÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU 

 

6.1. Úvod 

Solární tepelné soustavy představují v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie 

zdroj tepla v podstatě s nulovým negativním vlivem na životní prostředí a jsou technologií, do 

které jsou investovány stále větší finanční prostředky pro dosažení vyššího pokrytí potřeby 

tepla v budovách a průmyslu. Přeměna energie slunečního záření v tepelnou energii – 

fototermální přeměna - je jednou z nejjednodušších způsobů jak využít sluneční energii. 

Fototermální přeměna spočívá v absorpci slunečního záření na povrchu tuhých látek a kapalin, 

kdy se energie fotonů mění v teplo (pohyb molekul). Základním prvkem je absorpční plocha – 

obecně nazývána kolektor, která se jímáním slunečního záření ohřívá. [19] Tepelná energie 

pak může být z absorpčního povrchu kolektoru odváděna různými teplonosnými látkami, 

v praxi nejčastěji vodou, nemrznoucími směsmi nebo vzduchem. Dle toho rozdělujeme 

kolektory na kapalinové nebo vzduchové. Pro naprostou většinu aplikací v budovách se 

využívají solární kolektory, ve kterých je používána kapalina jako teplonosná látka (voda, 

nemrznoucí směs vody a propylenglykolu). Kapalinové kolektory mají absorbér zpravidla 

tvořený trubkami, protékanými teplonosnou kapalinou, která odvádí teplo z povrchu 

absorbéru. Okrajově jsou využívány kolektory vzduchově pro předehřev čerstvého vzduchu 

pro větrání nebo oběhového vzduchu pro cirkulační teplovzdušné vytápění. Solární kapalinové 

kolektory lze rozdělit podle řady hledisek. Jak vyplývá z obr. č.5, podle uvedeného rozdělení 

existují různé konstrukční kombinace, se kterými je možné se v praxi setkat.  

        

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 5 – Rozdělení solárních kolektorů 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 
 

  - 36 - 
 

 

Solární soustavy pro přípravu teplé vody (TV) mají dobrou využitelnost díky relativně 

rovnoměrnému profilu potřeby tepla na TV v průběhu roku. Příprava TV v budovách tvoří 

významnou část energetické potřeby a v případě zavádění úspor v budovách je využití 

sluneční energie pro přípravu teplé vody logickým krokem po omezení tepelných ztrát 

prostupem (zateplování budov) a větráním (využití nuceného větrání s rekuperací tepla).  

Většina soustav pro využití tepla z obnovitelných zdrojů energie vyžaduje akumulaci tepelné 

energie. U solárních soustav je to dáno především nepravidelnou dodávkou tepla pro pokrytí 

nepravidelné potřeby tepla během dne a během roku. [19] K uchování tepelných zisků solární 

soustavy z určitého časového úseku do jiného slouží zásobníky tepla. Z praxe vyplývá 

poznatek, že solární soustava s dobrým solárním kolektorem v kombinaci s nevhodně 

navrženým zásobníkem tepla bude vykazovat nízké celkové zisky a zajistí nízké pokrytí 

potřeby tepla. Konstrukci a výběru zásobníku tepla pro danou solární aplikaci budu proto 

v této diplomové práci věnovat zvýšenou pozornost.  

Mezi nejběžnější a nejpoužívanější zásobníky tepla pro solární kapalinové soustavy patří 

vodní zásobníky. Voda má výborné přenosové vlastnosti a vysokou tepelnou kapacitu. Navíc 

je levná, dostupná, netoxická a nehořlavá. Mezi nevýhody naopak patří mimo jiné korozivita. 

Typy vodních zásobníků solárních soustav lze rozlišit podle počtu teplosměnných ploch na:  

● bez teplosměnné plochy – akumulační nádrže 

● s 1 teplosměnnou plochou – monovalentní zásobníky 

● se 2  teplosměnnými plochami – bivalentní zásobníky 

● s více teplosměnnými plochami – multivalentní zásobníky  

[19] 

Maloplošné solární soustavy pro přípravu teplé vody jsou zpravidla standardním řešením, 

nejčastěji aplikovaným v rodinných domech. Vzhledem k běžné spotřebě teplé vody 30 až 50 

l/osobu za den jde o solární soustavy s plochou kolektorů 2 až 6 m2 a se zásobníkem teplé 

vody 200 až 500 l. Používají se solární soustavy s předehřívajícím zásobníkem nebo solární 

soustavy ve variantě s bivalentním zásobníkem. Malé soustavy se vyznačují především 

jednoduchou regulací na základě rozdílu teplot mezi kolektorem a zásobníkem teplé vody. 

Provoz malých soustav využívá zpravidla vysokého teplonosné kapaliny (high-flow, 50 až 70 

l/h. m2 plochy kolektoru), při kterém dochází ke zvýšení teploty teplonosné látky v kolektoru o 

7 až 10 K.  Zjednodušené schéma  solární soustavy ve variantě s předehřívajícím zásobníkem 

je uvedeno na obr. 6.  
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obr. č. 6 –Schéma solární soustavy pro přípravu TV s předřazeným solárním zásobníkem 

 

Monovalentní solární zásobník zajišťuje předehřev vody solárním výměníkem v dolní části. 

Solární zásobník má objem přibližně 1,5 až 2 násobek denní potřeby TV. Solární soustavy 

s předehřívajícím zásobníkem jsou vhodné především při rekonstrukcích, kdy je předehřívající 

zásobník předřazen stávající přípravě TV. Pro náš návrh pasivního domu jej tedy nebudeme 

navrhovat. Bivalentní zásobník obsahuje v dolní části solární výměník  a v horní části 

dodatkový zdroj tepla (dohřívací teplovodní výměník tepla, elektrická topná vložka). 

Dodatkový zdroj tepla udržuje horní pohotovostní část zásobníku na požadované teplotě vody. 

Schéma solární soustavy ve variantě s bivalentním zásobníkem je uvedeno na obr. č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 7 –Schéma solární soustavy pro přípravu TV s bivaltním solárním zásobníkem 

 

Výhodou této koncepce je kompaktní provedení zásobníku, malé požadavky na prostor 
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(důležité zvláště v novostavbách). Nevýhodou by se mohlo zdát částečné ovlivnění spodní 

části zásobníku dohřevem.  

Podle tlaku vody v zásobníku lze rozlišit: 

● tlakové zásobníky 

● beztlaké zásobníky 

U beztlakých zásobníků tepla je výhodou menší tlakové namáhání a proto menší tloušťky stěn 

zásobníků. Používají se zvláště u větších objemů či rekonstrukcí, kde je potřeba umístit 

zásobník ve špatně dostupných prostorech a je nutní jej sestavit na místě. Pro návrh pasivního 

domu se jím nebudeme zabývat. Tlakové zásobníky tepla vyžadují expanzní nádobu zpravidla 

o velikosti 1/8 objemu zásobníku pro vyrovnání tlaku objemu vody zvětšeného vlivem teplotní 

roztažnosti. Podle účelu použití lze rozlišit: 

● zásobníky teplé vody  

● zásobníky otopné vody 

Zásobníky teplé vody slouží jako zdroj teplé vody a podléhají hygienickým požadavkům na 

pitnou vodu. Mohou být opatřeny vlastní přípojkou cirkulačního potrubí. Zásobníky otopné 

vody se využívají především v kombinovaných soustavách pro přípravu TV a vytápění. Buď 

jsou provozovány odděleně od přípravy TV z důvodu výrazně odlišné teplotní úrovně nebo se 

s přípravou TV kombinují. [19] Kombinované zásobníky se používají ve snaze uspořit místo 

pro instalaci sdružením akumulačního objemu pro otopnou vodu s přípravou teplé vody buď 

průtokovým způsobem v trubkovém výměníku nebo v plovoucím zásobníku vloženém do 

zásobníku otopné vody.  

 

6.2. Návrh typu a objemu zásobníku TV 

Pro správnou funkci zásobníku je nutné vytvořit a udržet vrstvení podle teploty. Kvalita 

teplotního vrstvení objemu v zásobníku bude ovlivňovat provozní parametry celé soustavy, 

její solární pokrytí a ekonomiku. Na obr. č. 7 je uveden rozdíl mezi teplotně rozvrstveným a 

dokonale promíchaným zásobníkem. Je zřejmé, že uživatel druhého zásobníku nemůže být 

spokojen, protože odběr požadovaného množství vody ze zásobníku musí být dohříván 

dodatkovým zdrojem tepla. Teplotní vrstvení je ovlivňováno především způsobem přívodu a 

odběru pracovní látky zásobníku. Pro přirozené udržení teplotního vrstvení objemu zásobníku 

vlivem vztlakových sil se zásadně používají stojaté štíhlé zásobníky, u kterých dochází 

k přirozenému teplotnímu rozvrstvení objemu a jeho snadnému udržení.   
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obr. č. 8 –Rozdíl mezi stratifikovaným a promíchaným zásobníkem z hlediska využitelné energie  

Způsob nabíjení a vybíjení zásobníku má rozhodující vliv na teplotní vrstvení. Pro maloplošné 

solární soustavy pro přípravu teplé vody je nejběžnějším řešením zásobník s nepřímým 

nabíjením a přímým vybíjením – viz obr. č. 8. Teplo ze solárního okruhu je do zásobníku 

přiváděno přes vnitřní teplosměnnou plochu umístěnou v dolní (nejchladnější) části zásobníku 

pro zajištění dobré účinnosti kolektoru a maximálního využití akumulačního objemu 

zásobníku. Při nabíjení zásobníku voda ohřátá v blízkosti vnějšího povrchu vnitřního 

výměníku stoupá volným prouděním vzhůru a vytváří konvekční proudy, které částečně 

promíchávají zásobník. [19]  Při vybíjení se z horní části zásobníku odebírá teplá voda a do 

spodní části se přivádí studená (vybíjení po vrstvách). Tento způsob řešení přívodu a odběru 

tepla budu považovat za nejvhodnější pro navržený rodinný dům.   

 

obr. č. 9 –Zásobník s nepřímým nabíjením a přímým vybíjením  
 

Velikost solárního zásobníku je závislá na počtu osob a spotřebě vody na osobu a den. 

Spotřeba vody se předpokládá v závislosti na druhu budovy a obytném komfortu spolu s 

empirickými hodnotami – viz tabulka č. 6. 
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tab. č. 9 – Spotřeba teplé vody pro domácnosti 

 

Objem zásobníku by měl být 1,2 – 1,8 násobek denní potřeby teplé vody. Rodinný dům 

navrhovaný pro tuto diplomovou práci je určen pro 4 osoby. Minimální velikost zásobníku 

bude tedy pro zvýšený standard se střední spotřebou TV rovna:  

1,2 x 4 osoby x 50 litrů na osobu = 240 litrů, proto navrhuji zásobník o objemu 300 l. Výše 

zmíněné parametry splňuje bivalentní zásobník Logalux SM300 o objemu 300 l od firmy 

Buderus, se kterým budu dále počítat pro návrh solární soustavy. Solární zásobník bude 

umístěn v technické místnosti č. 106. 

 

6.3. Potřeba tepla Qp pro přípravu TV 

Při bilancování potřeby tepla je kromě čisté denní potřeby tepla Qp (kWh/(den)) nutné 

uvažovat i denní tepelné ztráty solární soustavy, zejména potrubí a zásobníku Qz (kWh/den). 

[20] Míra tepelných ztrát se zpravidla vyjadřuje přirážkou na tepelné ztráty p.  

Qz = p · Qp                                                                                                            (1) 

U běžných solárních soustav, např. pro přípravu teplé vody nebo pro vytápění, se přirážka 

pohybuje mezi 5 až 15 %. Celková denní potřeba tepla Qpc (kWh/den) je potom: 

Qpc = (1 + p) · Qp                                                 (2) 

6
12

TVpc 103,6

)t(tcρVn
p) (1 Qp) (1Q

⋅
−⋅⋅⋅⋅⋅+=⋅+=                                           (3) 

kde  Q TV – denní potřeba tepla na přípravu TV                                                       (kWh) 

        V je průměrná denní potřeba teplé vody na jednotku                                       (m3/den) 

n - počet jednotek                                                                                             (-) 

ρ - hustota vody                                                                                                (kg/m3) 

c - měrná tepelná kapacita vody                                                                       (J/(kg.K)) 

t2 - požadovaná teplota teplé vody                                                                    (°C) 

t1 - teplota studené vody                                                                                    (°C) 
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Výpočet:  

 

Celková denní potřeba tepla na přípravu TV bude tedy 11,51 kWh. 

 

6.4. Stanovení plochy kolektorů 

Solární soustavy pro celoroční přípravu teplé vody v rodinných domech se běžně navrhují na 

měsíce duben a září. Pro měsíc červenec, kdy je intenzita slunečního záření nejsilnější, by ale 

tímto vznikaly přebytky energie, které by nebylo možno nijak využít. Proto provedeme návrh 

plochy solárních kolektorů právě na měsíc červenec. Střední teplota teplonosné látky v 

kolektoru se volí tm = 40 °C. Zpravidla odpovídá průměrné teplotě v zásobníku teplé vody 

během celého roku. Návrh zajišťuje solární pokrytí přípravy teplé vody zhruba ze 60 až 70 %, 

v závislosti na poměru velikosti zásobníku teplé vody oproti denní potřebě.  
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kde nk je účinnost solárního kolektoru                                                                            (-) 

       HT,den je denní dávka slunečního ozáření dopadající na kolektor         (kWh/(m2.den)) 

       qk teoreticky využitelný zisk solárních kolektorů za den                     (kWh/(m2.den)) 
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kde GT,m je střední denní sluneční ozáření uvažované plochy solárních kolektorů          (W/m2) 

       tk,m je průměrná teplota teplonosné kapaliny v solárních kolektorech v průběhu dne     (°C) 

       te,s je průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu                                               (°C) 

       a1 je lineární součinitel tepelné ztráty                                                                     (W/m2.K) 

       a2 je kvadratický součinitel tepelné ztráty                                                             (W/m2.K2) 

       n0 je hodnota účinnosti při nulových ztrátách                                                                     (-) 

 

Hodnota GT,m se stanoví podle přílohy C [19]. Hodnota tk,m  se stanoví podle tabulky č.7 

převzaté z [19]. Hodnota te,s se stanoví podle přílohy E [19]. Parametry rovnice účinnosti 

solárního kolektoru  a1, a2, n0 vztažené k ploše apertury solárního kolektoru se získají od 

výrobce. Pro kolektory Logasol SKS 4.0 firmy Buderus budou výsledné hodnoty: 

kWh51,11
103,6

)1055(418610002,01
)1,0 (1 Q)1,0 (1Q

6TVpc =
⋅

−⋅⋅⋅⋅⋅+=⋅+=
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GT,m = 483 W/m2 (červenec, orientace na jih, úhel sklonu plochy 45°) 

tk,m = 40 °C    

te,s = 20,7 °C    

a1 = 4,036 W/m2.K 

a2 = 0,0108 W/m2.K2 

n0 = 0,851  

6814,0
483

)7,2040(
017,0

483

7,2040
68,377,0n

2

k =−−






 −−=  

dif den,T,rteorden,T,rdenT, H · )- (1  H ·  H τ+τ=                                                                       (6) 

kde τr je poměrná doba slunečního svitu                                                                            (-) 

      HT,den,teor – teoretická denní dávka celkového slunečního ozáření            (kWh/(m2.den)) 

      HT,den,dif -   denní dávka difúzního slunečního ozáření                              (kWh/(m2.den)) 

 

HT,den,teor zjistíme z přílohy A [19] 

HT,den,dif zjistíme z přílohy B [19] 

 

 4,75681,72 · )52,0- (1 7,56 · 52,0 H denT, =+= kWh/(m2.den) 

2413,37568,46814,0 q denk, =⋅=  kWh/den 

 

Výsledná plocha solárního kolektoru tedy bude: 

551,3
2413,3

51,11

q

Q
A

k

pc
k ===  m2 

 

6.5. Stanovení počtu kolektorů 

Výše vypočtená potřebná plocha slunečních kolektorů je plochou apertury, neboť k ní 

je vztažena křivka účinnosti použitá ve výpočtu. Byly vybrány sluneční kolektory od firmy 

Buderus s označením Logasol SKS 4.0. Teplosměnná solární látka kolektoru  je tvořena směsí 

glykolu a vody. Náplň inertního plynu (argonu) snižuje tepelnou ztrátu kolektoru na minimum 

a zároveň umožňuje maximální využití sluneční energie, kolektory lze kombinovat s různými 

zásobníkovými ohřívači. [34] Plocha apertury jednoho kolektoru činí 2,1 m2 – k pokrytí 

vypočítané potřebné plochy budou tedy postačovat dva kolektory Logasol SKS 4.0. Kolektory 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 
 

  - 43 - 
 

Nenn,K

.

V

budou instalovány na střechu ve sklonu 45°, s orientací směrem na jih. Hmotnost jednoho 

kolektoru činí 46 kg, zatížení střechy tedy po instalaci obou kolektorů včetně konstrukční sady 

(stojanu) nepřesáhne 1kN. Únosnost střechy byla prokázána ve statickém výpočtu a je pro toto 

přídavné zatížení zcela dostatečná.    

 

 

 

obr. č. 10 – sluneční kolektor Logasol SKS 4.0 

6.6. Objemový průtok v poli kolektorů      

Pro plánování malých a středně velkých zařízení činí jmenovitý objemový průtok na kolektor 

50 l/h. Z toho vyplývá objemový průtok na celé zařízení podle rovnice (6). 

l/h 1002l/h 50nVV KNenn,K

.

A

.

=⋅=⋅=                                                                          (7)    

A

.

V  -  celkový objemový průtok zařízení v l/h  

             -  jmenovitý objemový průtok kolektoru v l/h 

Kn - počet kolektorů 

6.7. Výpočet tlakové ztráty v poli kolektorů  

U malých zařízení by se v zásadě mělo upřednostňovat sériové zapojení kolektorů. 

Hydraulické spojení řad kolektorů v sérii je snadno proveditelné díky jednoduchému 

propojení. Pomocí sériového zapojení lze nejjednodušeji dosáhnout rovnoměrného rozložení 

objemového průtoku. Tlaková ztráta jedné řady kolektorů narůstá s počtem kolektorů na jednu 

řadu. Tlakovou ztrátu jedné řady včetně připojovacího příslušenství je možné vyčíst v 

závislosti na počtu kolektorů na řadu z tabulky č.7. 

 

 

 

tab. č.10 – Tlakové ztráty kolektorů Logasol SKN3.0 a SKS4.0 včetně odvzdušňovacích ventilů a připojovací sady 
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V našem případě se jedná o jednu řadu kolektorů (tedy jmenovitého objemového průtoku na 

kolektor 50 l/h) čítající dva solární kolektory Logasol SKS 4.0. Dle tab. č.7 bude tedy tlaková 

ztráta celkového pole kolektorů činit 31 mbar.  

6.8. Tlaková ztráta v potrubí solárního okruhu 

Rychlost proudění v potrubí by se měla pohybovat nad 0,4 m/s, aby vzduch, který je ještě 

obsažen v teplonosném médiu, byl transportován k dalšímu odlučovači i v potrubích se 

sklonem. Od rychlosti proudění nad 1 m/s mohou vznikat rušivé zvuky. Při výpočtu tlakové 

ztráty potrubní sítě je nutné vzít v úvahu jednotlivé odpory (jako např. kolena). V praxi se zde 

často používá navýšení o 30 až 50 % vůči tlakové ztrátě v přímém potrubí. Podle provedení 

potrubí se mohou skutečné tlaky výrazněji lišit. Dle tabulky č.8 pro zjištění tlakové ztráty 

směsi glykol-voda 50/50 při teplotě 50 °C je pro dva kolektory patrný pokles tlaku o 0,93 

mbar/m. Pro navrhovaný pasivní rodinný dům lze uvažovat 12 m jednoduché délky potrubí 

mezi polem kolektorů a zásobníkem. Celková tlaková ztráta okruhu bude tedy 12 x 0,93 = 

11,16 mbar.   

tab. č.11 – Rychlost proudění a pokles tlaku na 1 metr přímého měděného potrubí při teplotě 50 °C 

 

6.9. Tlaková ztráta zvoleného solárního zásobníku 

Tlaková ztráta solárního zásobníku je závislá na počtu kolektorů příp. na objemovém průtoku. 

Tepelné výměníky solárních zásobníků mají na základě své odlišné dimenzace odlišné tlakové 

ztráty. Pro přehledné určení tlakových ztrát lze použít tabulku č.9. 

tab. č.12 – Rychlost proudění a pokles tlaku na 1 metr přímého měděného potrubí při teplotě 50 °C 
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Dle tabulky č. 8 je pro námi navržený solární zásobník Logalux SM300 tlaková ztráta 

výměníku tepla menší než 10 mbar.  

 

6.10.  Kompletní stanice Logasol KS 

Všechny nutné konstrukční díly jako je čerpadlo solárního okruhu, klapka samotíže, pojistný 

ventil, tlakoměr, na výstupu a zpátečce po jednom kulovém kohoutu s integrovaným 

teploměrem, omezovač průtoku a tepelná izolace tvoří jednu montážní jednotku. Za účelem 

optimálního přizpůsobení kolektorovému poli existuje kompletní stanice Logasol KS01 ve 

dvou provedeních a čtyřech různých velikostech výkonu. Pro námi navrhovaný rodinný dům 

volím dle tabulky č. 9 stanici Logasol KS0105SC20 s integrovanou solární regulací Logamatic 

SC20 a integrovaným odlučovačem vzduchu.  

 

 

 

 

 

 
tab. č.13 – Volba vhodné kompletní stanice Logasol KS… v závislosti na počtu kolektorů a vybavení 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 11 – Kompletní stanice Logasol KS 

6.11. Výpočet objemu zařízení 

Nyní musíme zjistit objem solárního zařízení s kompletní stanicí Logasol KS0105SC20, který 

je důležitý pro dimenzování expanzní nádoby a pro stanovení množství solární kapaliny. Pro 

objem náplně solárního zařízení s kompletní stanicí Logasol KS0105SC20 platí následující 

rovnice: 
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RKSWTKKA VVVnVV +++⋅=                                                                                         (8) 

kde:  

VA - objem náplně zařízení 

VK - objem jednoho kolektoru (tab. č.10) 

nK - počet kolektorů 

VWT - objem výměníku tepla solárního zásobníku Logalux SM300 (8,0 l) 

VKS - objem kompletní stanice Logasol KS (cca 1,0 l)  

VR - objem potrubí (tab. č.11)  

 

 

 

 

 

tab. č.14  – Objem náplně solárních kolektorů Logasol a Vaciosol 

 

 

 

 

 

 

tab. č.15  – Specifický objem náplně zařízení vybraných potrubních sítí 

 

Dle hodnot výše uvedených tabulek bude celkový objem náplně solárního zařízení: 

VA = 1,43 2⋅  + 8 + 1 + 0,133 12⋅ = 13,456 l  
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6.12.  Návrh expanzní nádoby 

Aby mohla být zohledněna statická výška zařízení, musí být znovu nastaven před naplněním 

solárního zařízení předtlak membránové expanzní nádoby. Požadovaný předtlak v zařízení lze 

vypočítat pomocí následující rovnice: 

bar4,0h1,0p statV +⋅=                                                                                                         (9) 

pv - předtlak membránové expanzní nádoby v bar 

hstat - statická výška zařízení v m mezi středem nádoby a nejvyšším bodem zařízení 

 bar95,04,05,51,0pV =+⋅=  

Dle projekčních podkladů je minimální předtlak 1,2 baru, proto musíme počítat s touto 

hodnotou.  

Při plnění zařízení zachycuje expanzní nádoba vodní předlohu, neboť se na membráně vytvoří 

rovnováha mezi tlakem kapaliny a tlakem plynu. Vodní předloha se za studena vnáší do 

zařízení a kontroluje se prostřednictvím plnicího tlaku na tlakoměru zařízení na straně vody po 

odvzdušnění a odplynění zařízení ve studeném stavu. Plnicí tlak zařízení by se měl pohybovat 

0,3 bar nad předtlakem expanzní nádoby. Takto lze při stagnaci dosáhnout kontrolované 

odpařovací teploty 120 °C. Plnicí tlak lze vypočítat pomocí následující rovnice: 

                                              (10) 

pv - předtlak membránové expanzní nádoby v bar 

p0 - plnicí tlak membránové expanzní nádoby v bar 

Hodnota plnícího tlaku tedy bude:  

 

Při maximální teplotě kolektorů se dodatečným zapojením roztažného objemu zkomprimuje 

plnicí plyn na konečný tlak v zařízení. Konečný tlak v solárním zařízení, a tím i tlakový stupeň 

a velikost potřebné expanzní nádoby bude určen spouštěcím tlakem pojistného ventilu. 

Konečný tlak se vypočítá pomocí následujících rovnic: 

 

bar5,1bar3,02,1p0 =+=

bar3pprobar2,0pp SVSVe ≤−≤

bar3pprop9,0p SVSVe >⋅≤

bar3,0pp V0 +=
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kde: 

pe – konečný tlak membránové expanzní nádoby v bar 

pSV - spouštěcí tlak pojistného ventilu v bar 

Pojistný ventil se stanoví v závislosti na plnícím tlaku p0 z následující tabulky č.12.  

 

Plnící tlak p 0 [bar] 1,0 1,5 3,0 6,0 
Jmenovitý tlak p SV [bar] 2,5 4,0 6,0 10,0 

tab. č.16  –Tabulka pro výběr pojistného ventilu 

 

Pro námi zjištěný plnící tlak bude tedy spouštěcí tlak pojistného ventilu pSV = 4,0 bar. 

Konečný tlak membránové expanzní nádoby tedy bude: pe = 0,9 ⋅ 4 = 3,6  bar. Nyní můžeme 

postoupit ke konečnému výpočtu velikosti expanzní nádoby. Máme k dispozici následující 

vztahy: 

                 (11) 

KKD VnV ⋅=  

kde: 

Vn,min – minimální objem membránové expanzní nádoby  v l 

VA - plnicí objem zařízení v l 

n – koeficient roztažnosti (= 7,3 % při ∆ϑ = 100 K) 

VD - objem odpařování v l 

pe – konečný tlak membránové expanzní nádoby v bar 

p0 - plnicí tlak membránové expanzní nádoby v bar 

nK - počet kolektorů 

VK – objem jednoho kolektoru 

Pro námi výše zjištěné hodnoty budou tedy objemy nabývat těchto hodnot: 

 

)pp(

)1p(
)VnV(V

0e

e
DAmin,n −

+
⋅+⋅=

l42,8
5,16,3

16,3
)86,2073,0456,13(V min,n =

−
+⋅+⋅=

l2,861,432VD =⋅=
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Z řady standardních velikostí (10, 12, 18, 25, 35 a 50 litrů) se zvolí nejbližší větší nádoba o 

objemu 10 litrů.  

6.13. Potrubí, tepelná izolace 

Navržená dimenze potrubí je 15x1.0, potrubí bude měděné. Celková délka potrubí od 

solárního zásobníku, který bude v technické místnosti č. 106 k solárním kolektorům na střeše 

je bude 12m. Potrubí bude zaizolováno izolací od firmy AEROFLEX. Všechna spojení v 

solárním okruhu musí být pájena natvrdo. Alternativně lze použít i lisovací fitinky, jsou-li tyto 

odolné vůči směsím glykolu a vody a odpovídajícím vysokým teplotám (200 °C). [34] 

Veškerá potrubí se musí pokládat se stoupáním k poli kolektorů nebo k odvzušňovači. Při 

pokládce potrubí je nutno zohlednit tepelnou dilataci. Aby se zabránilo škodám a netěsnostem, 

je potřebné dát trubkám možnost roztahování (kolena, dilatační spony, kompenzátory).  

6.14. Montáž na plochou střechu    

Montáž deskového kolektoru SKS 4.0 na plochou střechu pasivního domu bude tvořena 

jednou základní konstrukční sadou pro první kolektor jedné řady kolektorů a jednou 

rozšiřovací konstrukční sadou pro každý další kolektor téže řady kolektorů. Umístění 

kolektoru na střeše viz. výkresová dokumentace. 

6.15. Zkouška solárního systému  

Po skončení montáže celého zařízení bude provedena funkční zkouška celého solárního 

systému při které se ověří správná funkčnost celé soustavy. Výsledek zkoušky se zapíše do 

stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis.  
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7. ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat dokumentaci pro provádění stavby 

pasivního domu. Stavební část byla zpracována pro potřeby TZB. Všechny konstrukční detaily 

navrhovaného pasivního domu byly posouzeny v softwarových programech tepelné techniky a 

po posouzení s požadavky norem shledány jako vyhovující, díky čemuž se podařilo i následné 

začlenění stavby do kategorie EPD. Také díky návrhu solárního systému se zajistí přiznání 

státních dotací z právě probíhajícího programu Zelená úsporám a to v celkové výši 325 000 

Kč (oblast B, C.3.1 a kombinace obou oblastí). Při návrhu teplovzdušného vytápění jsem 

soustředil svou pozornost na návrh pro pasivní dům z praxe ověřené a jednoduché soustavy. 

Návrh stavebních konstrukcí a dispozice rodinného domu a celé soustavy vytápění, ve které 

bude  převažující teplovzdušné vytápění doplněno o sálavou složku tepla pro zajištěné vyšší 

kvality vnitřního prostředí, odpovídá požadavkům současných nejmodernějších trendů 

rodinného bydlení, tepelné techniky a energetiky budov. 
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[35] http://www.junkers.cz                 Tepelná technika 

[36] http://www.storc.cz                     Technická zařízení budov 

[37] http://www.fenixgroup.cz            Elektrické vytápění 

[38] http://www.sunnyhouse.cz           Infra topení  
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9. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Výpočet a posouzení součinitelů prostupu tepla 

Příloha č.2: Výpočet dvourozměrného pole teplot a lineárního činitele prostupu tepla 

Příloha č.3: Výpočet tepelných ztrát objektu 

Příloha č.4: Energetický štítek obálky budovy 

Příloha č.5: Výpočet energetické náročnosti budovy 

Příloha č.6: Průkaz energetické náročnosti budovy 

Příloha č.7: Hodnocení tepelné stability kritické místnosti v letním období 

Příloha č.8: Výpočet a posouzení činitele denního osvětlení místnosti č. 207 

Příloha č.9: Výpočet větrání a teplovzdušného vytápění budovy 

Příloha č.10: Odborný posudek pro program Zelená Úsporám 

Příloha č.11: Výpočet schodiště 

 

 

 

 

 

  


