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stanici. Bytové stanice umožňují měřit množství odebíraného tepla pro vytápění a ohřev teplé 
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The thesis is focused on working out of the project TZB of the apartment block. The 

apartment block is designed as a new building in the locality of Ostrava-Poruba. The main 

issue is the blueprint of the inner water conduit and the central heating. The apartment block 

is connected with the help of the indoor delivery station to a long-distance heat distribution 

system. There is an apartment delivery station designed in each apartment block for a 

regulation of the hydronics and for the preparation of the hot water. This apartment delivery 

station is connected to the housing delivery station. The apartment blocks enable to measure 

the amount of the drawn heat for the central heating and heating-up the hot water. Also the 

amount of the used cold water is measured directly in the apartment station. The project deals 



                                   
 

  
 

also with the problem of customer´s service pipe, electricity connection and the connection of 

the long-distance heat distribution system. The thesis was created by 70 pages. 
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Seznam použitého značení: 

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČSN  Česká technická norma  

EPS  Expandovaný polystyrén 

HDS  Hlavní domovní skříň 

HUP  Hlavní uzávěr plynu 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaží 

OVaK  Ostravské vodárny a kanalizace 

PD  Projektová dokumentace 

U  Součinitel prostupu tepla [W/m2 ⋅ K] 

b.j.  Bytová jednotka 

tl.  Tloušťka [mm] 
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1. Úvod 

 

Náplní diplomové práce byl návrt vytápění a vnitřního vodovodu bytového domu. 

Bytový dům byl řešen jako novostavba o třech podlažích s celkovým počtem dvanácti bytů. 

Objekt je umístěn v lokalitě Ostrava – Poruba. V rámci projektu bytového domu byla 

zpracována projektová dokumentace části stavební a také části TZB. 

 

Pro vytápění a přípravu teplé vody bylo využito dálkové zásobování teplem. Pro 

předávání tepla do objektu byla navržena horkovodní předávací stanice, umístěna v bytovém 

domě. Pro vyšší komfort bydlení a finanční efekt byly navrhnuty pro jednotlivé byty bytové 

předávací stanice. Na bytové stanice byla napojena soustava klasických deskových otopných 

těles. Topná voda je vedena z horkovodní domovní předávací stanice k bytovým stanicím, 

kde až zde je připravovaná teplá voda a regulována topná voda, a to vše dle okamžitých 

požadavků uživatele bytových jednotek. V bytové stanici probíhá měření veškeré odebrané 

studené vody a také spotřebované energie. Uživatel tedy může průběžně své spotřeby 

sledovat. Byly navrženy bytové stanice s ekvitermní regulací, což umožňuje, v závislosti na 

venkovní teplotě, přizpůsobivě měnit teplotu vody v radiátorech. Čímž se zvyšuje tepelná 

pohoda uživatele. 

 

Diplomová práce zahrnuje textovou část, grafickou část a přílohy. V textové části jsou 

zahrnuty jednotlivé technické zprávy, které popisují konstrukční řešení týkající se bytového 

domu a technické zprávy, které řeší návrh a funkčnost vnitřního vodovodu a vytápění objektu. 

Grafická část diplomové práce obsahuje výkresy pozemního stavitelství a výkresy části TZB. 

Výpis jednotlivých výkresů je uveden v obsahu výkresové dokumentace. V jednotlivých 

přílohách jsou uvedeny výstupy z výpočtových programů, výpisy materiálů, výpisy 

stavebních prvků a výpočty, které byly nezbytné pro vypracování diplomové práce. 
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2.  Technická zpráva – stavební část 

 

2.1  Průvodní zpráva 
 

2.1.1 Identifikační údaje 

Název akce:   Bytový dům  

Místo stavby:   ulice Bedřicha Nikodema, 708 00 Ostrava-Poruba 

Parcela číslo:   3607 

Stupeň PD:   Projektová dokumentace pro realizaci stavby 

Kraj:    Moravskoslezský 

Stavební úřad:  Ostrava 

Investor:   Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,    

  Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 

Dodavatel stavby: bude vybrán v soutěži 

Projektant:   Bc. Koloničná Adéla 

 

Spolupráce na projektu 

Stavební část:   Bc. Koloničná Adéla 

Technika prostředí staveb:  Bc. Koloničná Adéla 

 

2.1.2 Údaje o stávajících poměrech staveniště 

            Stavební objekt je umístěn na parcele č. 3607, jehož celková výměry činí 8668m2 v 

katastrálním území Poruba – sever 715 221. Vjezd s příjezdem na parkoviště je řešen 

připojením na místní komunikaci z ul. Bedřicha Nikodéma. Parcela je situována v rovinatém 

území. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm vzrostlé keře, v současné době je 

nevyužíván. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek bude během doby výstavby 

oplocen (ocelové sloupky, tkané pletivo výšky 150 cm) Vodovod bude napojen z uličního 

řadu na ul. Jana Šoupala do vodoměrné šachty. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a 

telefonu jsou vedeny v ulici Bedřicha Nikodéma. Připojení objektu na horkovodní síť bude 

realizováno v šachtici na pozemku č. 3607.  
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2.1.3 Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000, 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 

- požadavky investora, 

- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších   

předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 

 

 2.1.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro realizaci stavby. Veškeré doposud 

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

základě jejich požadavků následně doplněny. 

 

2.1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

2.1.6 Údaje o splnění územních regulativů 

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

 

2.1.7 Věcné a časové vazby 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 

investice. 
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2.1.8 Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby   prosinec 2010 

Zahájení stavby    březen 2011 

Ukončení stavby    září 2012 

 Postup výstavby:   

- úprava terénu 

- výkop základů 

- položení základů 

- stavba vertikálních částí konstrukce 

- stavba horizontálních částí konstrukce 

- zastřešení stavby 

- terénní úpravy 

 

2.1.9 Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:   455,22 m2 

Obestavěný prostor:    4 537,6m3 

Podlahová plocha celkem:   1 110,19 m2 

Počet bytových jednotek:  12 b.j. 

 

2.2  Souhrnná technická zpráva  
 

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

� Zhodnocení staveniště 

            Stavební objekt je umístěn na parcele č. 3607, jehož celková výměry činí 8668m2 v 

katastrálním území Poruba – sever 715 221. Vjezd s příjezdem na parkoviště je řešen 

připojením na místní komunikaci z ul. Bedřicha Nikodéma. Parcela je situována v rovinatém 

území. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm vzrostlé keře, v současné době je 

nevyužíván. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Základovou půdu tvoří hlíny písčino – 

jílovité, pevné konzistence. Pozemek bude během doby výstavby oplocen (ocelové sloupky, 

tkané pletivo výšky 150 cm) Vodovod bude napojen z uličního řadu na ul. Jana Šoupala do 

vodoměrné šachty. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici 
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Bedřicha Nikodéma. Připojení objektu na horkovodní síť bude realizováno v šachtici na 

pozemku č. 3607.  

 

� Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavební objekt je situovaný na rovinatém pozemku. Poloha budovy je určena 

regulační uliční čarou. Podélná osa objektu je téměř rovnoběžná s osou hlavní komunikace na 

ul. Bedřicha Nikodéma. Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci a navazuje na 

parkoviště se patnácti místy k parkování, z toho jedno řešeno jako bezbariérové. Objekt 

splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem.  

Půdorys objektu bytového domu je obdélníkového tvaru. Budova je třípodlažní 

nepodsklepená. Vstup do domu je na úrovni 1.podlaží, přes zádveří do schodišťového 

prostoru. Ve všech třech podlažích jsou umístěny dvě dvoupokojové a dvě třípokojové bytové 

jednotky. 

 

Dvoupokojové byty (byt A,byt B) – vstup přes předsíň do chodby, z které je přístup do 

obývacího pokoje spojeného s kuchyňským koutem, dále z chodby je vstup do pokoje  a do 

sociálního zařízení. Z kuchyňského koutu je přístupná komora.  

 

Třípokojové byty (byt C,byt D) – vstup přes předsíň do obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem. Dvě ložnice a sociální zařízení jsou přístupny z chodby, která je 

napojena na obývací pokoj.  

 

Podlaží jsou mezi sebou propojeny jednoramenným schodištěm. V 1.NP jsou umístěny 

společné prostory, sklepní kóje a technická místnost. V 2.NP a 3.NP jsou umístěny společné 

prostory a sklepní kóje. 

 

Dispoziční řešení je podrobně dokumentováno na přiložených výkresech. Řešení 

domů je navrženo tak, aby byly dosti variabilní z hlediska orientace a oslunění všech bytů.  

 

 

� Technické řešení 

Základy 
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Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

definovány jako jednoduché. Navrženo plošné založení objektu na základových pasech 

v šířkách 400 až 550mm. Výška základových pásů navržena 700mm, 1000mm. Základové 

pasy bytového domu navrženy z prostého betonu C20/25 XA1. Základová spára obvodových 

základových pasů v nezamrzne hloubce. Prostupy pro kanalizaci v základových pasech lze 

provádět zásadně dle stavebních výkresů. 

 

Konstrukční systém 

Svislé nosné zdivo bytového domu navrženo v tradiční zděné technologii. Nosné 

obvodové zdivo navrženo v tloušťce 300 mm z cihel POROTHERM 30P+D, vnitřní podélné 

a příčné nosné zdivo tloušťky 250 mm z cihel POROTHERM 25 AKU P+D a 300mm z cihel 

POROTHERM 30AKU P+D .Vnitřní příčky budou vyzděny z tvárnic Ytong P2 v tl.100mm 

nebo 150mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. [9], [10] 

 

Výpis skladby obvodové zdi viz příloha č.2. 

 

Stropy 

Vodorovné stropní konstrukce vyskládány pomocí stropního systému POROTHERM, 

který se skládá ze stropních vložek MIAKO a stropních nosníků POT. Tloušťka stropu je na 

250 mm. Osová vzdálenost jednotlivých stropních nosníků je 500 mm a 625 mm.  

 

Na jednotlivé vzdálenosti byly použity stropní vložky: 

- pro osovou vzdálenost 500: 19/50 a 8/50 

- pro osovou vzdálenost 625 : 19/62,5  a 8/6,5.  

 

Železobetonový monolitický věnec bude výšky 250 mm. Po obvodu bude osazena 

věncovka POROTHERM VT 8/23,8 s vloženou tepelnou izolací EPS tl. 70 mm. [9] 

 

Výpis skladby stropní konstrukce viz příloha č.2. 

Schodiště 
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Vnitřní schodiště navrženo jako dvouramenné monolitické schodiště vetknuté do 

bočních nosných stěn. Nosná konstrukce schodišťových stupňů je železobetonová 

monolitická deska, beton třídy C 20/25. Schodišťové stupně jsou nabetonovány po zatvrdnutí. 

Šířka schodišťového ramene 1250 mm. V jednom rameni je navrženo 10 stupňů. Výška 

zábradlí je 1000mm. 

 

Výpočet a schéma schodiště viz příloha č.1. 

 

Zastřešení 

Střešní plášť je navržen jako plochá střecha odvodněná dvěma vnitřními vpustěmi. 

Přístup na střechu je zajištěn pomoci stěnového žebříku. 

 

Výpis skladby střešního pláště viz příloha č.2. 

 

Vnější plochy 

Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci. Parkoviště před objektem je 

tvořeno patnácti místy k parkování, z toho jedno řešeno jako bezbariérové. Vstup pro pěší je 

řešen chodníkem, který spojuje chodník veřejné komunikace a bytový dům. Celé okolí stavby 

bude osázeno nízkou i vzrostlou zelení a keři. Příjezd k pozemku a parkovací stání budou 

provedeny z litého asfaltu. Pěší komunikace a vstup do objektu je proveden ze zámkové 

dlažby. 

 

Výpis skladby zámkové dlažby viz příloha č. 2. 

 

Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Stavební objekt bude napojen jednotlivými přípojkami na veřejný vodovod, 

kanalizaci, plynovod, elektrickou a sdělovací síť dle požadavků správců sítí. Splašková 

kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace, která je v majetku OVaK. Bude provedeno 

napojení k vodovodnímu řadu v ulici Jana Šoupala v majetku OVaK. Přípojka plynu bude 

napojena na odběrné plynové zařízení přes skříň HUP umístěnou na fasádě objektu. Napojení 
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na hlavní veřejnou komunikaci na ulici Bedřicha Nikodéma je řešeno sjezdem z vedlejší 

komunikace na ulici Jana Šoupala. 

 

Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na hlavní veřejnou komunikaci na ulici Bedřicha Nikodéma je řešeno 

sjezdem z vedlejší komunikace na ulici Jana Šoupala. Parkovací plocha, vymezená pro 

patnáct parkovacích stání, je napojená na vedlejší komunikaci na ulici Jana Šoupala.  

 

Vliv stavby na životní prostředí 

Charakter stavby a její provoz je zcela v souladu s okolní zástavbou, nebude mít proto 

negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Vytápění bytového domu je řešeno pomocí 

dálkového zásobování teplem od společnosti Dalkia a.s. Navržené zařízení nebude svým 

provozem znečišťovat životní prostředí. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné 

kanalizace. Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou 

skládku dle příslušných předpisů, zajistí dodavatelská stavební firma. K ukládání odpadků 

bude sloužit odpadní kontejner. Odpady budou likvidovány v rámci likvidace pevného 

domovního odpadu v obci. Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném 

provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

Bezbariérové řešení okolí stavby 

 Okolí bytového domu je řešeno s bezbariérovým přístupem. Vstup po chodníku je se 

sníženou hranou, tj. maximální výška převýšení 20mm. Na parkovišti před bytovým domem 

je vyhrazeno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, šířka parkovacího 

stání je 3500 mm. 

 

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

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

Průzkumy a měření 
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 Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

Geodetické podklady 

 Katastrální mapa 1: 1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

Členění stavby 

 Stavba je členěna na stavební objekty: 

- SO 01 - Novostavba bytového domu 

- SO 02 - Přípojka horkovodní sítě 

- SO 03 - Přípojka vody 

- SO 04 - Přípojka kanalizace – není součástí této PD 

- SO 04 - Přípojka NN – není součástí této PD 

- SO 05 - Zpevněné plochy – není součástí této PD  

 

Vliv stavby na okolí 

 Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

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

zdraví při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 

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

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

vykonávat. 

 

2.2.2  Mechanická odolnost a stabilita 

Během výstavby bytového domu musí být dodržovány technologické postupy 

provádění stavebních konstrukcí vydané výrobci stavebních materiálů.  
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 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

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

projektové dokumentace stavby a zpracuje ji odborná realizační firma. 

 

2.2.3 Požární bezpečnost 

Z požárně bezpečnostního hlediska musí být zajištěno: 

 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

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

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

  

Objekt bytového domu je svou polohou u obecní komunikace a použitými materiály 

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

stávajících sousedních objektů je dostatečná. Požární bezpečnost objektu byla posouzena 

požárním specialistou. 

 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavební objekt ani jeho provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během 

výstavby může dojít k mírnému zhoršení životního prostředí vlivem hluku stavebních 

mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích. 

 

Vzrostlé stromy nebudou káceny, budou vysazeny nové stromy a keře. Se vzniklými 

odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění 
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pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 

například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k 

likvidaci.  

 

Budou dodrženy zásady pro nakládání s odpady, při provozu je nutné: 

 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a 

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

 

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

zdraví na staveništích. 

- ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 

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

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

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

nejzávažnějších škodlivin v ovzduší. 

 

2.2.5 Bezpečnost při užívání 

 Při užívání stavebního objektu je bezpečnost zajišťována použitými materiály a 

dispozičním řešením objektu. Proti atmosférickým poruchám je objekt chráněn 

hromosvodovou soustavou. 

 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován plastovými okny se šesti 

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

standardní zvukovou izolací. 
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2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 Objekt bytového domu byl posouzen pomocí programů Teplo a Ztráty. Posuzované 

konstrukce vyhověly předepsaným normovým hodnotám. Tepelné izolace budou splňovat 

požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky novely 

normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 

291/2001. 

 

Energetický štítek bytového domu viz příloha č.7.  

 

Výpočet tepelných ztrát objektu viz příloha č.6. 

 

2.2.8 Bezbariérové řešení stavby 

 Okolí bytového domu je řešeno s bezbariérovým přístupem. Vstup po chodníku je se 

sníženou hranou, tj. maximální výška převýšení 20mm. Na parkovišti před bytovým domem 

je vyhrazeno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, šířka parkovacího 

stání je 3500 mm. 

 

2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

Staveniště se nenachází v oblasti s důlní činností. 

 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

 Po dobu výstavby bude staveniště oploceno a opatřeno proti vstupu neoprávněných 

osob.  

 

2.2.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Splaškové vody budou odvedeny veřejnou kanalizací do městské čistírny odpadních 

vod. 
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Splaškové odpadní vody jsou běžné komunální bez zvláštního zatížení . Není součástí 

této PD. 

 

 b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k vodovodnímu řadu v ulici Jana Šoupala v majetku OvaK. 

 

 c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici fasádě objektu bude umístěna 

HDS. Přípojka plynu bude napojena na odběrné plynové zařízení přes skříň HUP umístěnou 

rovněž na fasádě objektu. 

 

 d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci na ulici Bedřicha Nikodéma bude provedeno 

pomocí sjezdu z parcely 3607. 

 

 e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží a 

z litého asfaltu.  

 

 f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

 

2.3  Zásady organizace výstavby  
 

2.3.1 Charakteristika staveniště 

            Stavební objekt se nachází na parcele č. 3607 o celkové výměře 8668 m2 v 

katastrálním území Poruba – sever 715 221. Vjezd s příjezdem na parkoviště je řešen 

připojením na místní komunikaci z ul. Bedřicha Nikodéma. Parcela je situována v rovinatém 

území. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm vzrostlé keře, v současné době je 

nevyužíván.  
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           Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu 

slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 

samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity 

stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce budou 

prováděny z lešení, a proto je stavební prostor ohraničen oplocením jako bezpečnostní zóna. 

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

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

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

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

mobilní sociální zařízení pro pracovníky stavby i mezideponie sypkých volně ložených 

stavebních hmot. 

 

2.3.2 Inženýrské sítě a jiná zařízení 

       Nebudou dotčeny. 

 

2.3.3 Napojení staveniště na zdroje vody a energií 

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

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

součástí zápisu o převzetí staveniště. 

 

2.3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

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

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací 

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

prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na 

vzdálenost ohraničeného staveniště.  
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Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení nařízení č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. 

 

2.3.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

       Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

2.3.6 Zařízení staveniště 

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

staveništní kontejnery, chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na 

staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude uskladněn na 

staveništi pouze krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 

s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Po ukončení stavby budou buňky odvezeny. 

Uvedené stavební zřízení staveniště nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 

 

2.3.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

       Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

2.3.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

       Hranice staveniště budou označeny výstražnými tabulkami. V celém průběhu výstavby 

musí být dodržována vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
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pracích v platném znění. Při jednotlivých pracích je nutno dodržovat směrnice a předpisy 

BOZP vyplývající z předepsaných norem. Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní 

technik dodavatele stavby podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s 

dotčenou vyhláškou. Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném 

oboru a musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které 

odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních 

předpisů a pravidelně proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti 

možné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při 

pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce 

a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle 

zákona č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 

309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

 

Pracovníci musí být vybaveni ochrannými prostředky a pomůckami. V případě 

běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci na staveništi. Pro tyto 

účely musí být na stavbě v místnosti vedoucího nebo na jiném přístupném kontrolovaném 

místě lékárnička. Těžší úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším 

zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci budou přenechány k 

ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo v 

nepříznivých klimatických podmínkách řádně osvětleno. Na staveništi musí být na viditelném 

místě vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči, správci 

inženýrských sítí apod.). 

 

Dodavatel stavby je povinen zabezpečit objekty a zařízení staveniště z hlediska 

požární ochrany dosud nepřevzatých staveb dle dotčených zákonů a vyhlášek o požární 

ochraně v platném znění (skladování, situování zařízení staveniště, konstrukce apod.). 
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Během výstavby je nutno dodržovat veškerá požární a bezpečnostní opatření na 

jednotlivých pracovištích, hlavně tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí 

(svařování, broušení, natavování apod.). 

 

2.3.9 Vliv stavby na životní prostředí 

       Projekt výstavby bytového domu respektuje podmínky hygienických předpisů a 

technických norem. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 

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

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých 

komunikačních ploch, případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, 

které nejsou součásti staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během 

výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. Při provádění 

stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle §12 musí 

být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a 

přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 

15 a 16 tohoto nařízení. 

 

2.3.10 Orientační lhůta výstavby 

       Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem dle finančních možností a 

data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je dodavatel povinen staveniště 

upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 

 

2.4  Technická zpráva – SO  
 

2.4.1 Účel a popis objektu 

           Stavební objekt je umístěn na parcele č. 3607, jehož celková výměry činí 8668m2 v 

katastrálním území Poruba – sever 715 221. Vjezd s příjezdem na parkoviště je řešen 

připojením na místní komunikaci z ul. Bedřicha Nikodéma. Parcela je situována v rovinatém 
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území. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm vzrostlé keře, v současné době je 

nevyužíván. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek bude během  doby výstavby 

oplocen (ocelové sloupky, tkané pletivo výšky 150 cm) Vodovod bude napojen z uličního 

řadu na ul. Jana Šoupala do vodoměrné šachty. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a 

telefonu jsou vedeny v ulici Bedřicha Nikodéma. Připojení objektu na horkovodní síť bude 

realizováno v šachtici na pozemku č. 3607.  

 

2.4.2 Architektonické, dispoziční a urbanistické řešení 

� Urbanistické řešení 

Stavební objekt je situovaný na rovinatém pozemku. Poloha budovy je určena 

regulační uliční čarou. Podélná osa objektu je téměř rovnoběžná s osou hlavní komunikace na 

ul. Bedřicha Nikodéma. Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci a navazuje na 

parkoviště s patnácti místy k parkování, z toho jedno řešeno jako bezbariérové. Objekt splňuje 

závazné pokyny zadané regulačním plánem.  

 

� Architektonické a dispoziční řešení 

Půdorys objektu bytového domu je obdélníkového tvaru. Budova je třípodlažní 

nepodsklepená. Vstup do domu je na úrovni 1.podlaží, přes zádveří do schodišťového 

prostoru. Ve všech třech podlažích jsou umístěny dvě dvoupokojové a dvě třípokojové bytové 

jednotky. 

 

Dvoupokojové byty (byt A,byt B) – vstup přes předsíň do chodby, z které je přístup do 

obývacího pokoje spojeného s kuchyňským koutem, dále z chodby je vstup do pokoje  a do 

sociálního zařízení. Z kuchyňského koutu je přístupná komora.  

 

Třípokojové byty (byt C,byt D) – vstup přes předsíň do obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem. Dvě ložnice a sociální zařízení jsou přístupny z chodby, která je 

napojena na obývací pokoj.  
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Podlaží jsou mezi sebou propojeny jednoramenným schodištěm. V 1.NP jsou umístěny 

společné prostory, sklepní kóje a technická místnost. V 2.NP a 3.NP jsou umístěny společné 

prostory a sklepní kóje. 

Dispoziční řešení je podrobně dokumentováno na přiložených výkresech. Řešení domů je 

navrženo tak, aby byly dosti variabilní z hlediska orientace a oslunění všech bytů.  

 

2.4.3 Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:   455,22 m2 

Obestavěný prostor:    4 537,6m3 

Podlahová plocha celkem:   1 110,19 m2 

Počet bytových jednotek:  12  b.j. 

 

2.4.4 Technické a konstrukční řešení 

Objekt je řešen jako nepodsklepený, třípodlažní. Objekt je zděný – konstrukční systém 

POROTHERM, střecha je plochá, stropy z nosníků POROTHERM a vložek MIAKO. 

Schodiště železobetonové monolitické s nabetonovanými stupni, příčky z materiálu YTONG 

P2. Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy 

ke kolaudaci stavby. [9], [10] 

 

� Příprava území a zemní práce 

Zahájení zemních prací předchází vytýčení stavby. V rámci zemních prací bude v 

rozsahu cca 40 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,25 m, která bude deponována na 

oddělené skládce tak, aby mohla být použita zpět. Území s ponechanou ornicí, bude chráněno 

dočasným oplocením. Výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,2m. Zemina bude zčásti 

deponována a zčásti odvezena. Na hutněné zásypy bude dovezen štěrkopísek. Z důvodu 

promrzání písčitojílovité hlíny ve výkopech, nelze ponechat výkopy otevřené v zimním 

období. 

 

� Základy a podkladní betony 
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Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

definovány jako jednoduché. Navrženo plošné založení objektu na základových pasech 

v šířkách 400 až 550mm. Výška základových pásů navržena 700mm, 1000mm. Základové 

pasy bytového domu navrženy z prostého betonu C20/25 XA1. Základová spára obvodových 

základových pasů v nezamrzne hloubce. Prostupy pro kanalizaci v základových pasech lze 

provádět zásadně dle stavebních výkresů. 

 

� Svislé nosné konstrukce 

ČSN 73 11 01 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D na maltu 

vápenocementovou. Součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové. 

Vnitřní nosné stěny budou provedeny cihelných bloků POROTHERM 25 AKU P+D, 

POROTHERM 30 AKU P+D na maltu vápenocementovou.  

Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 30AKU P+D, 25 AKU P+D na maltu 

vápenocementovou. Příčky jsou navrženy z tvárnic YTONG P2 tl. 150 a 100mm. Vnitřní 

konstrukce jsou z obou stran opatřeny vápennou štukovou omítkou tl. 10 mm. 

Při zdění budou dodrženy veškeré technologické a bezpečnostní postupy uváděné 

firmou Wienerberger a Ytong. [9], [10] 

Výpis skladby obvodové zdi viz příloha č.2. 

 

� Stropní konstrukce 

Vodorovné stropní konstrukce vyskládány pomocí stropního systému POROTHERM, 

který se skládá ze stropních vložek MIAKO a stropních nosníků POT. Tloušťka stropu je na 

250 mm. Osová vzdálenost jednotlivých stropních nosníků je 500 mm a 625 mm.  

Na jednotlivé vzdálenosti byly použity stropní vložky: 

- pro osovou vzdálenoat 500: 19/50 a 8/50 

- pro osovou vzdálenost 625 : 19/62,5  a 8/6,5.  
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Železobetonový monolitický věnec bude výšky 250 mm. Po obvodu bude osazena věncovka 

POROTHERM VT 8/23,8 s vloženou tepelnou izolací EPS tl. 70 mm. Výpis prvků stropních 

konstrukcí viz stavební výkresová část. [9] 

 

 Výpis skladeb stropní konstrukce viz příloha č.2. 

 

� Schodiště 

      Vnitřní schodiště navrženo jako dvouramenné monolitické schodiště vetknuté do 

bočních nosných stěn. Nosná konstrukce schodišťových stupňů je železobetonová 

monolitická deska, beton třídy C 20/25. Schodišťové stupně jsou nabetonovány po zatvrdnutí. 

Šířka schodišťového ramene 1250 mm. V jednom rameni je navrženo 10 stupňů. Výška 

zábradlí je 1000mm. 

 

Výpočet a schéma schodiště viz příloha č.1.  

 

� Zastřešení 

        Střešní plášť je navržen jako plochá střecha s odvodněním vnitřními vpustěmi. 

Přístup na střechu je zajištěn pomoci stěnového žebříku. 

 

Výpis skladby střešního pláště viz příloha č.2. 

 

� Půdní prostor 

Objekt nemá žádný půdní prostor.  

 

� Komíny 

V objektu se nenachází komínové těleso. 
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� Překlady 

       Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 7. Jednotlivé 

použité překlady jsou uvedeny ve výpisu překladů (viz. Půdorysy jednotlivých podlaží) 

Minimální uložení překladů je 125 mm. Překlady se osazují na výšku svojí rovnou stranou do 

lože z cementové malty – oblou stranou směrem nahoru. Pro zamezení tepelného mostu jsou 

překlady doplněny tepelnou izolací minimální tloušťky 90 mm. U nenosných příček použity 

překlady YTONG – NEP10,15. [9], [10] 

 

� Podlahy 

       Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností. U všech podlah v celé 

jejich tloušťce je po obvodu stěn uložen izolační pásek tl. 10 mm. Před provedením podlah je 

nutno osadit navržené instalace dle projektů jednotlivých profesí. Přesná barevná a 

materiálová specifikace koberců, PVC, plovoucích podlah a dlažeb bude upřesněna až při 

realizaci stavby. 

Nášlapné vrstvy užité v objektu: 

plovoucí podlaha – ložnice, obývací pokoj 

keramická dlažba – byty, společné prostory, chodba, schodiště 

 

Výpis skladeb podlahových konstrukcí viz příloha č.2. 

 

� Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Hydroizolace spodní stavby je tvořena asfaltovým pásem typu S, který je kladen na 

podkladní beton. Hydroizolace musí být vyvedena alespoň 300mm nad upravený terén.  

Střešní konstrukce je chráněna modifikovanými asfaltovými pásy. Parotěsná zábrana je 

tvořena z pásu Bitalbit S.  

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

vodou, budou opatřeny hydroizolační stěrkou. 
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� Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Tepelná izolace podlahy na terénu – ROCKWOOL STEPROCK tl. 120 mm.  

Tepelná izolace podlah 2.NP, 3.NP je tvořena kročejovou izolaci ISOVER EPS RIGIFLOOR 

4000, tl. 20 mm  

Obvodový plášť je zateplen izolací v rámci provedení certifikovaného zateplovacího systému  

ze stabilizovaného fasádního polystyrénu v tl.150mm. 

Tepelná izolace obvodového pláště bude do výšky 300mm nad upraveným terénem 

provedena z extrudovaného polystyrénu STYRODUR tl.100mm. Rovněž zateplení 

obvodového základu bude provedeno z extrudovaného polystyrénu tl. 100mm. 

Tepelná izolace střechy - VEDAPOR TOP STAR tl.200mm, spádové desky z polystyrénu 

EPS RIGIPS tl.200mm 

 

� Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako vápenné štukové. V jednotlivých místnostech je 

navrženo provedení v různých barevných odstínech. Stěny v sociálních zařízeních a 

v kuchyňských koutech se obloží keramickým obkladem 200x200mm do výšky 2000mm. V 

rozích a pro ukončení keramických obkladů budou použity plastové obkladové lišty. Přesné 

určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 

Pod stropy jsou zřízeny sádrokartonové podhledy. 

Celý objekt bude opatřen probarvenou fasádní omítkou – BAUMIT PUTZ rýhovaná 

struktura, odstín FUN 3035 HBW.:77. 

Úpravy podlahových konstrukcí se liší podle druhu účelu místnosti. V objektu jsou navrženy 

keramické dlažby a plovoucí podlahy.  

 

� Úpravy vnějších povrchů 

Celý objekt bude opatřen probarvenou fasádní omítkou – BAUMIT PUTZ rýhovaná 

struktura, odstín FUN 3035 HBW.:77. 

Pro soklovou část byla zvolena fasádní omítka BAUMIT mozaiková, odstín Hormony 

3091HBW.:27.   
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� Truhlářské výrobky 

- Dveře 

 Vstupní dveře jsou plastové a částečně prosklené bezpečnostním sklem, rám dveří 

navržen v bílém odstínu. Součinitel prostupu tepla vstupních dveří je 1,1 W/m2.K. 

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

Budou v provedení ze 2/3 zasklené nebo plné hladké do ocelových zárubní Součinitel 

prostupu tepla vnitřních dveří je 2 W/m2.K.  

- Okna 

 Jsou navržena plastová pětikomorová okna s dvojskly s koeficientem prostupu tepla 

U=1,1W/m2.K, bílé barvy. Okna jsou dle požadavků provedena jako sklápěcí nebo otvíravá. 

Okna do uliční části budou mít zvýšený útlum hluku. Útlumu hluku se dosáhne využitím skel, 

které mají zvýšenou ochranu proti šíření hluku. 

Přesné rozměry oken budou zaměřeny dodavatelskou firmou. 

 

 Výpis oken a dveří viz příloha č.3. 

 

� Klempířské výrobky 

Oplechování parapetů bude provedeno firmou Linda v barvě hnědé v tl.0,7mm. 

Oplechování parapetů bude na bočních stěnách zakončeno plastovými krytkami. Oplechování 

atiky bude provedeno z materiálu titanzinek, tl. 0,8mm. 

 

 Výpis klempířských výrobků viz příloha č.4  

 

� Větrání místností 

Větrání místností je navrženo jako přirozené, tedy větrání okny. V každé místnosti je 

okno s nastavitelnou ventilační štěrbinou. U místností bez oken, koupelen, bude řešeno 

nucené větrání, a to pomocí ventilátoru s odvodem vzduchu přes střechu nebo na fasádu 

objektu. Ventilátor bude uveden do provozu stisknutím vypínače osvětlení 

 



Diplomová práce                                                                                                       Projekt TZB                                      
(vytápění, vodovod) bytového domu                                   

 
 

 33 

� Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržen okapový chodník z betonové dlažby 500x500x50mm šířky 

500mm. Přístupový chodník a bude vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm 

uloženou do lože z drobné strusky tl. 70mm. Typ dlažby–BEST ULRIKO (Bouzov).Chodník 

je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. Na pozemku je také navržena zpevněná plocha 

přizpůsobená pojezdu a stání vozidel. Součástí ploch pozemku je i zpevněná plocha určená 

pro stání kontejnerů na odpadky. 

 

2.4.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

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

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 z roku 2007 a měrnou 

energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 148/2006. 

Výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí byl proveden programu Teplo 2008. 

 

Tab.1 Přehled součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí  

Typ konstrukce 

Součinitel 

prostupu 

tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Požadovaná hodnota 

součinitele prostupu 

tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Vyhodnocení 

Obvodová stěna - SO 0,19 0,38 Vyhovuje požadavku 

Střecha - SCH 0,09 0,24 Vyhovuje požadavku 

Podlaha na terénu - PDL 0,29 0,45 Vyhovuje požadavku 

 

Veškeré posuzované konstrukce vyhoví na požadavek součinitele prostupu tepla.  

Výstupy z programu TEPLO 2008 viz příloha č.5 

Energetický štítek viz příloha č. 7. 

 

2.4.6 Způsob založení objektu 

Dle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

definovány jako jednoduché. Navrženo plošné založení objektu na základových pasech. 
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Základové pasy bytového domu navrženy z prostého betonu C20/25 XA1. Základová spára 

obvodových základových pasů v  nezamrzne hloubce.  

 

2.4.7 Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt výstavby bytového domu respektuje podmínky hygienických předpisů a 

technických norem. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 

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

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých 

komunikačních ploch, případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, 

které nejsou součásti staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné.  

 

2.4.8 Dopravní řešení 

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

chodník bude napojen na stávající pěší komunikaci. Vjezd na pozemek bude umožněn z ulice 

Bedřicha Nikodéma a navazuje na parkovací plochu před objektem. Parkovací plocha je 

uzpůsobena pro parkování patnácti vozidel z toho jedno stání řešeno jako bezbariérové.  

 

2.4.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V okolí řešeného objektu nevznikají vnější vlivy, které by ho podstatně ovlivňovaly.  

 

2.4.10 Obecné požadavky na výstavbu 

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení nařízení 

vlády č. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 O 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací 
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a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 

uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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3. Zařízení pro vytápění staveb 

 

3.1 Typ zdroje tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu bytového domu je navržena horkovodní domovní 

předávací stanice. Předávací stanice je umístěná v technické místnosti objektu v 1.NP a na 

primární síť bude napojena v šachtě horkovodní přípojkou. Každý byt je poté napojen na 

bytovou předávací stanici, a ta do otopných těles nepředává otopnou vodu konstantní teploty 

dané zdrojem tepla, avšak teplotu vody přizpůsobuje aktuální venkovní teplotě. 

. 

3.2 Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

Objekt bytového domu je situován na parcele č. 3607 na území městské části Ostrava 

– Poruba, katastrální území Poruba – sever 715 221. Celková výměra pozemku činí 8668m2 a 

umístěný objekt se nachází v nadmořské výšce 274,1m.n.m. Dle příslušné geografické polohy 

je venkovní výpočtová teplota -15°C. Průměrná roční teplota venkovního vzduchu je 7,8°C. V 

dané lokalitě je uvažováno s 229-ti otopnými dny. Bytový dům je osaměle stojící chráněnou 

budovou, kde charakteristické číslo budovy B = 4 Pa0.67. U objektu bytového domu se uvažuje 

nepřerušované vytápění při plně automatickém provozu. 

 

3.3  Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně technických 

vlastností konstrukcí 

Byly posuzovány jednotlivé konstrukce bytového domu, které byly navrženy s ohledem 

na splnění požadavků dle normy ČSN 73 0540-2. Pomocí výpočtového programu Teplo 2008 

bylo zjištěno splnění požadavku na součinitel prostupu tepla U [W/m2K]. 
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Tab.2 Přehled součinitele prostupu tepla posuzovaných konstrukcí  

Typ konstrukce 

Součinitel 
prostupu 
tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Požadovaná hodnota 
součinitele prostupu 

tepla UN  

[W/m K⋅2 ] 

Vyhodnocení 

Obvodová stěna - SO 0,19 0,38 Vyhovuje požadavku 

Vnitřní stěna tl. 300mm - SN 0,67 1,3 Vyhovuje požadavku 

Příčka tl. 150mm - SN 0,74 1,3 Vyhovuje požadavku 

Příčka tl. 100mm - SN 0,97 1,3 Vyhovuje požadavku 

Strop - STR 1,02 1,05 Vyhovuje požadavku 

Střecha - SCH 0,09 0,24 Vyhovuje požadavku 

Podlaha na terénu - PDL 0,29 0,45 Vyhovuje požadavku 

 

Výstupy z programu TEPLO 2008 viz příloha č.5 

 

3.4  Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech  

      Za pomocí výpočtového programu ZTRÁTY 2008 byly stanoveny tepelné ztráty 

objektu po místnostech, a to dle požadavků normy ČSN EN 12 831. Uvažované návrhové 

vnitřní výpočtové teploty pro jednotlivé místnosti jsou v souladu s normou ČSN 06 0210 a 

ČSN 73 0540–2. Programem ZTRÁTY 2008 byl stanoven součet tepelných ztrát prostupem 

Fi,T na 21,13 kW a součet tepelných ztrát větráním Fi,V na 34,23kW. Celková tepelná ztráta 

objektu tedy činí 55,35kW.  

 

Tab.3 Přehled tepelných ztrát u jednotlivých místností bytového domu  

Označení Název  Vnitřní výpočtová Vytápěná  Celková 
místnosti místnosti teplota ti (ºC) Plocha (m2) ztráta (W) 
 1/ 105   Kuchyň+Obýv. P.   20.0      31.0  2237 
 1/ 106   Komora        15.0       2.6  85 
 1/ 104   Ložnice       20.0      13.1  543 
 1/ 143   Technická m   15.0       4.2  118 
 1/ 137   chodba        15.0       9.1  189 
 1/ 140   Sklepní kóje   15.0       2.5  90 
 1/ 112   Ložnice       20.0      13.1  543 
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 1/ 114   Komora        15.0       2.6  85 
 1/ 113   Kuchyň+Obýv. P.  20.0      31.0  2237 
 1/ 132   Ložnice       20.0      11.7  436 
 1/ 133   Koupelna      24.0       7.8  816 
 1/ 134   Ložnice       20.0      12.4  634 
 1/ 130   Kuchyň+Obýv. P.  20.0      37.7  2496 
 1/ 136   Chodba        15.0      42.0  863 
 1/ 135   Zádveří       10.0      10.2  95 
 1/ 121   Kuchyň+Obýv. P.   20.0      37.7  2513 
 1/ 125   Ložnice       20.0      12.4  634 
 1/ 124   Koupelna      24.0       7.8  816 
 1/ 123   Ložnice       20.0      11.7  436 
 1/ 108   Koupelna      24.0       4.5  277 
 1/ 103   Chodba        20.0      11.4  288 
 1/ 102   Šatna         20.0       2.1  65 
 1/ 101   Předsíň       20.0       2.5  97 
 1/ 139   Sklepní kóje  15.0       2.5  43 
 1/ 138   Sklepní kóje  15.0       2.5  43 
 1/ 141   Sklepní kóje   15.0       2.5  43 
 1/ 142   Kočárkárna    15.0       4.2  71 
 1/ 116   Koupelna      24.0       4.5  277 
 1/ 111   Chodba        20.0      11.4  288 
 1/ 110   Šatna         20.0       2.1  65 
 1/ 109   Předsíň       20.0       2.5  97 
 1/ 117   Předsíň       20.0       2.6  100 
 1/ 118   Šatna         20.0       2.3  77 
 1/ 119   Komora        15.0       3.5  73 
 1/ 122   Chodba        20.0       3.8  111 
 1/ 126   Předsíň       20.0       2.6  100 
 1/ 127   Šatna         20.0       2.3  77 
 1/ 128   Komora        15.0       3.5  73 
 1/ 131   Chodba        20.0       3.8  111 
 2/ 205   Kuchyň+Obýv. P.   20.0      31.0  2213 
 2/ 206   Komora        15.0       2.6  83 
 2/ 204   Ložnice       20.0      13.1  519 
 2/ 239   Sklepní kóje  15.0       3.6  111 
 2/ 240   Sklepní kóje   15.0       3.4  102 
 2/ 241   Sklepní kóje   15.0       3.6  111 
 2/ 212   Ložnice       20.0      13.1  519 
 2/ 214   Komora        15.0       2.6  83 
 2/ 213   Kuchyň+Obýv. P.  20.0      31.0  2213 
 2/ 232   Ložnice       20.0      11.7  413 
 2/ 233   Koupelna      24.0       7.8  811 
 2/ 234   Ložnice       20.0      12.4  612 
 2/ 230   Kuchyň+Obýv. P.   20.0      37.7  2465 
 2/ 235   Chodba        15.0      42.0  755 
 2/ 236   Společné prostory   15.0      10.2  323 
 2/ 221   Kuchyň+Obýv. P.   20.0      37.7  2465 
 2/ 225   Ložnice       20.0      12.4  612 
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 2/ 224   Koupelna      24.0       7.8  811 
 2/ 223   Ložnice       20.0      11.7  413 
 2/ 208   Koupelna      24.0       4.5  267 
 2/ 203   Chodba        20.0      11.4  264 
 2/ 202   Komora        20.0       2.1  61 
 2/ 201   Předsíň       20.0       2.5  92 
 2/ 216   Koupelna      24.0       4.5  267 
 2/ 211   Chodba        20.0      11.4  264 
 2/ 210   Komora        20.0       2.1  61 
 2/ 209   Předsíň       20.0       2.5  92 
 2/ 237   Chodba        15.0      13.1  203 
 2/ 238   Sklepní kóje   15.0       3.8  59 
 2/ 217   Předsíň       20.0       2.6  95 
 2/ 218   Šatna         20.0       2.3  72 
 2/ 219   Komora        15.0       3.5  69 
 2/ 222   Chodba        20.0       3.8  105 
 2/ 227   Šatna         20.0       2.3  72 
 2/ 228   Komora        15.0       3.5  69 
 2/ 226   Předsíň       20.0       2.6  95 
 2/ 231   Chodba        20.0       3.8  105 
 3/ 305   Kuchyň+Obýv. P.  20.0      31.0  2323 
 3/ 306   Komora        15.0       2.6  90 
 3/ 304   Ložnice       20.0      13.1  563 
 3/ 339   Sklepní kóje   15.0       3.6  122 
 3/ 340   Sklepní kóje   15.0       3.4  112 
 3/ 341   Sklepní kóje   15.0       3.6  122 
 3/ 312   Ložnice       20.0      13.1  563 
 3/ 314   Komora        15.0       2.6  90 
 3/ 313   Kuchyň+Obýv. P.   20.0      31.0  2323 
 3/ 332   Ložnice       20.0      11.7  454 
 3/ 333   Koupelna      24.0       7.8  835 
 3/ 334   Ložnice       20.0      12.4  653 
 3/ 330   Kuchyň+Obýv. P.  20.0      37.7  2600 
 3/ 335   Chodba        15.0      42.0  891 
 3/ 336   Společné prostory   15.0      10.2  294 
 3/ 321   Kuchyň+Obýv. P.  20.0      37.7  2600 
 3/ 325   Ložnice       20.0      12.4  653 
 3/ 324   Koupelna      24.0       7.8  835 
 3/ 323   Ložnice       20.0      11.7  454 
 3/ 308   Koupelna      24.0       4.5  280 
 3/ 303   Chodba        20.0      11.4  306 
 3/ 302   Šatna         20.0       2.1  68 
 3/ 301   Předsíň       20.0       2.5  101 
 3/ 316   Koupelna      24.0       4.5  280 
 3/ 311   Chodba        20.0      11.4  306 
 3/ 310   Šatna         20.0       2.1  68 
 3/ 309   Předsíň       20.0       2.5  101 
 3/ 337   Chodba        15.0      13.1  246 
 3/ 338   Sklepní kóje   15.0       3.8  71 
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 3/ 317   Předsíň       20.0       2.6  104 
 3/ 318   Šatna         20.0       2.3  80 
 3/ 319   Komora        15.0       3.5  80 
 3/ 322   Chodba        20.0       3.8  118 
 3/ 326   Předsíň       20.0       2.6  104 
 3/ 327   Šatna         20.0       2.3  80 
 3/ 328   Komora        15.0       3.5  80 
 3/ 331   Chodba        20.0       3.8  118 

Součet:       1133.9  55352 
 

Výstupy z programu TEPLO 2008 viz příloha č.5 

 

3.5  Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení  

Není předmětem řešení diplomové práce 

3.6  Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody  

Roční potřeba tepla na ohřev TV činí 35,316 MWh/rok, resp. 127,14GJ/rok. 

Stanovení potřeby tepla na ohřev  TV viz příloha č.10 

Výpočet průtočného ohřevu viz příloha č.9. 

 

3.7   Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 Zdroj tepla, horkovodní předávací stanice, pro vytápění objektu bytového domu musí 

dosahovat výkonu 55,32kW, aby se docílilo pokrytí tepelných ztrát objektu. Pro každý byt 

objektu je dále navržena bytová stanice s výkonem 40kW. Teplá voda bude připravovaná 

průtočným ohřevem v bytové předávací stanici. Dle normy ČSN 06 0320 byl stanoven 

potřebný výkon na průtočný ohřev. Pro určení hodnoty průtočného ohřevu byla také využita 

metodika poskytovatele tepla, Dalkia a.s. Metodika je stanovena na základě měření při 

špičkovém odběru vody a dlouhodobých zkušeností. Ve výpočtech je tedy uvažováno s touto 

reálnější hodnotou. [7] 

 

Návrh horkovodní předávací stanice viz příloha č.11. 
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Výpočet průtočného ohřevu viz příloha č.9. 

 

3.8 Stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění, vzduchotechniku 

a přípravu teplé vody 

 Roční potřeba tepla na vytápění objektu bytového domu činí 58,76 MWh/rok, resp. 

211,52 GJ/rok. Roční potřeba tepla na ohřev TV činí 35,316 MWh/rok, resp. 127,14GJ/rok. 

Celková roční bilance tepla tedy činí 94,08 MWh/rok, resp. 338,69 GJ/rok. 

Návrh vzduchotechniky není součástí řešení diplomové práce. 

 

Stanovení potřeby tepla na ohřev TV viz příloha č.10. 

  Stanovení potřeby tepla na vytápění viz příloha č.12. 

 

3.9 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 

Zdroj tepla, horkovodní předávací stanice, pro vytápění objektu bytového domu musí 

dosahovat výkonu 55,32kW, aby se docílilo pokrytí tepelných ztrát objektu. Pro každý byt 

objektu je dále navržena bytová stanice s výkonem 40kW. Teplá voda bude připravovaná 

průtočným ohřevem v bytové předávací stanici. Dle normy ČSN 06 0320 byl stanoven 

potřebný výkon na průtočný ohřev. Pro určení hodnoty průtočného ohřevu byla také využita 

metodika poskytovatele tepla, Dalkia a.s. Metodika je stanovena na základě měření při 

špičkovém odběru vody a dlouhodobých zkušeností. Ve výpočtech je tedy uvažováno s touto 

reálnější hodnotou. 

Stanovení přípojného tepelného výkonu dle ČSN 06 0310 

 

� Domovní předávací stanice: 

QTOP …potřeba tepla pro vytápění ….55,32kW 

QVT  …potřeba tepla pro větrání nebo technologický ohřev….0kW 
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QPRIP = QTOP + QVT   

QPRIP = 55,32kW   

 

Přípojný výkon domovní předávací stanice činí 55,32kW. 

 

� Bytová předávací stanice: 

V objektu bytového domu se nachází 12 bytových jednotek. Bytové jednotky jsou 

navrženy tak, že polovina je navržena se stejnou dispozicí bytu a druhá polovina je navržena 

v jiné, ale sobě navzájem stejné dispozici. Tudíž na každou polovinu bytových jednotek 

připadá stejný průtočný výkon ohřevu teplé vody a stejný výkon pro vytápění bytu. 

 

QTOP …potřeba tepla pro vytápění ….4,37kW 

QTV …. potřeba tepla pro přípravu TV ….32kW 

QPRIP = 32kW   

 

QTOP …potřeba tepla pro vytápění ….5,78kW 

QTV …. potřeba tepla pro přípravu TV ….32kW 

QPRIP = 32kW   

 

Při zajištění vytápění a přípravy teplé vody průtočným ohřevem s přednostním 

ohřevem teplé vody je přípojný výkon roven hodnotě vyšší z potřeb tepla pro přípravu TV a 

potřeby tepla pro vytápění. Tudíž přípojný výkon bytových předávacích stanic činí 32kW. 

 

3.10 Popis přípojky primárního média 

Primárním médiem je horká voda. V otopném období dosahuje horká voda teploty až 

140°C. Mimo otopné období je teplota horké vody podstatně snížená, dosahuje teploty 75°C. 

Tato teplota je dostačující k průtočnému ohřevu teplé vody. 

 

Trasa horkovodní přípojky začíná napojením na stávající horkovod ve stávající šachtě 

Š50. V místě napojení jsou instalovány předizolované uzavírací armatury. Přípojka horké 
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vody je provedena z předizolovaného potrubí FinTherm – WEHOTHERM Standard. Potrubí 

přípojky je spádováno do stávající vypouštěcí šachtice. Do 1.NP bude vedena prostupem přes 

základy a podlahu, kde také musí být chráněna přeizolovaným kolenem, které musí být 

vyvedeno až nad podlahu. Napojení na domovní předávací stanici bude realizováno 

dodavatelem stanice. [3] 

 

3.11 Popis výměníkové/předávací stanice tepla 

Zdrojem tepla, pro vytápění bytového domu, bude tlakově nezávislá kompaktní 

předávací stanice. Jedná se o předávací stanici Cetetherm Maxi S – prim, která zajišťuje 

pouze přípravu topné vody. Pro bytové jednotky je navržena sekundární předávací stanice, 

nebo-li bytová předávací stanice SYSTHERM Sympatik BJ-EQ-40, která slouží pro 

individuální regulaci tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. 

 

Primární přiváděné médium není využíváno k vytápění přímo. Základní součástí 

předávací stanice je tedy protiproudý deskový výměník tepla, kde při průchodu jeho 

teplosměnnými plochami odevzdává primární přiváděné médium, horká voda, teplo 

sekundárnímu médiu, topné vodě, z které je, dle požadavků, připravovaná voda pro okruh 

vytápění. Z přiváděného primárního média o teplotě 140°C, získáme v horkovodní předávací 

topnou vodu o teplotě 75°C. Pomocí směšovací armatury se z topné vody o teplotě 75°C 

připravuje voda pro okruh vytápění. Tato nepřímá konfigurace je prospěšná vzhledem k tomu, 

že radiátory nejsou dimenzovány na tak vysoký tlak, jaký disponuje v primární síti.  

 

Na přívodu horké vody do stanice je osazena řídící armatura, dle které je zajištěna 

ekvitermní regulace výstupních parametrů ohřívaného média. Manometrem a teploměrem lze 

měřit parametry primárního média. Je možné měřit talkovou ztrátu, tlak na přívodu a zpátečce 

a teplotu přívodu a zpátečky. Na zpátečce je osazen regulátor diferenčního tlaku. Ukončení 

primárního okruhu je řešeno ruční uzavírací armaturou. Přetlak je v systému stabilizován 

pomocí membránového expanzomatu. Na sekundární straně je dopouštění do systému 

zabezpečeno doplňovacím čerpadlem a odpouštění pomocí ventilu do sběrné nádoby.  

Příprava teplé vody probíhá v bytových stanicích, kde je zahájena při průchodu 

studené pitné vody přes mechanizmus snímače průtoku. Pomocí regulátoru je otvírán ventil 
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průtoku topné vody výměníkem a dochází k ohřevu. Pro možné špičkové odběry teplé vody je 

navrhnut zásobník topné vody. [1],[7] 

 

Návrh horkovodní předávací stanice viz příloha č.11. 

 

3.12   Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení 

Tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice bude umístěna v technické místnosti 

v 1.NP objektu bytového domu. Technická místnost nebude přístupná nájemníkům bytového 

domu. Předávací stanice je navržena v rozměrech 1500x1650x800mm.  

 

3.13   Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a  

technické řešení 

 U zvoleného zdroje vytápění, horkovodní předávací stanice, není nutné řešit větrání 

místnosti jejího umístění. Vzhledem k provozu jednotlivých částí zařízení a umístění 

zásobníku topné vody může docházet k přehřívání místnosti. Z tohoto důvody bude zajištěno 

přirozené větrání oknem a větrací mřížkou umístěnou ve spodní části dveří. 

 

3.14   Výpočet průřezu kouřovodu a komínu 

 V objektu bytového domu není navržen kouřovod ani komín. 

3.15   Řešení požární bezpečnosti kotelny 

 Požárně bezpečnostní řešení kotelny není součástí diplomové práce. 

3.16 Popis uvažovaného otopného systému  

 Uvažovaný otopný systém bytového domu je řešen jako dvoutrubková otopná 

soustava se spodním a horním rozvodem, s nuceným oběhem otopné vody a teplotním 

spádem 65/55ºC. 
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3.17  Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy 

 Na hlavní páteřní rozvod, vedený od domovní předávací stanice, jsou napojeny 

rozvody se stoupacím potrubím k jednotlivým bytovým stanicím. Od bytových stanic je 

vedena do bytových jednotek větev zajišťující vytápění a větev vodovodu. 

 

3.18 Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel, 

regulačních ventilů 

 Tlaková ztráta soustavy od domovní předávací stanice k nejvzdálenějšímu otopnému 

tělesu činí 9,56 kPa. Způsob regulace otopné soustavy je kvalitativní a to prostřednictvím 

třícestné směšovací armatury. Jelikož je oběh vody nucený bylo navrženo oběhové čerpadlo, 

které zajišťuje přívod vody k otopným tělesům. Oběhové čerpadlo bylo navrženo na 

hmotnostní průtok 4,75m³/h a dopravní výšku 0,97m Bylo zvoleno čerpadlo Grundfoss UP-N, 

UP(S)-B série100.                               

Výpočet tlakových ztrát potrubí viz příloha č. 13 

 

 Návrh oběhového čerpadla viz příloha č. 15 

 

 Stanovení přednastavení termoregulačních ventilů viz příloha č. 16 

 

3.19   Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění 

Hlavní horizontální páteřní rozvod bude veden v podhledu společných prostor. 

Z tohoto páteřního rozvodu jsou vedeny rozvody ke stoupacímu potrubí, na které jsou 

napojeny bytové stanice.  Stoupací potrubí bude vedeno při stěnách. Od bytových stanic jsou 

rozvody vedeny do bytových jednotek, k jednotlivým otopným tělesům, v podlaze. Rozvod 

pro otopná tělesa nebytových prostor bude napojen na hlavní páteřní rozvod a stoupacím 

potrubím veden do jednotlivých podlaží. 
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3.20   Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

 Vyregulování soustavy bude zabezpečeno pomocí termostatických radiátorových 

ventilů. Tyto ventily jsou součástí zvolených otopných těles KORADO Ventil kompakt. 

Vyvážení a návrh regulace soustavy není součástí této práce. 

 

3.21 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava  doplňovací  

vody 

Pro doplňování otopné soustavy vodou je určena automatická doplňovací souprava. 

Souprava je součástí domovní předávací stanice. Samotné doplňování vody je zajištěno 

pomocí magnetických ventilů. Úprava doplňovací vody do otopné soustavy není nutná.  

3.22 Výpočet pojistného ventilu 

 Jako pojistný ventil o otevíracím přetlaku 300kPa  byl zvolen HONEYWELL SM 

120-1/2". [8] 

  

Výpočet a návrh pojistného ventilu viz příloha č. 14 

 

3.23 Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 

 Objekt bytového domu je převážně vytápěn pomocí deskových a žebříkových 

otopných těles firmy KORADO. V bytových prostorech jsou navržena desková otopná tělesa 

typu RADIK VKM a žebříková otopná tělesa KORALUX RONDO. Nebytové prostory 

budou vytápěny tělesy typu RADIK VKM. V zádveří bytového domu je navržen topný kabel 

DTIP 18. [4] 

3.24 Popis otopných ploch 

Objekt bytového domu je převážně vytápěn pomocí deskových a žebříkových 

otopných těles firmy KORADO. Bytové jednotky jsou vytápěny deskovými otopnými tělesy 

RADIK VKM Ventil Kompakt a to typu 10,11 a 21. Otopná tělesa jsou na otopnou soustavu 
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připojena spodním středovým připojením. Označení Ventil Kompakt značí, že termoregulační 

ventil je již součástí tělesa. V koupelnách bytových jednotek jsou použita žebříková otopná 

tělesa KORALUX RONDO M, opět se spodním středovým připojením na otopnou soustavu. 

V nebytových prostorech jsou rovněž navržena desková otopná tělesa typu RADIK VKM 

Ventil Kompakt a to typu 10 a 11. Všechna otopná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacím 

ventilem. Na otopných tělesech jsou osazeny termostatické hlavice HERZ – typ 1 9200 38 a 

jsou připojena přímým radiátorovým šroubením HERZ 3000. V zádveří bytového dmu je 

navržen topný kabel DTIP 18. [4] 

 

Pomocí výpočetního programu ZTRÁTY 2008 byl navržen typ, rozměr a výkon 

otopného tělesa. [4] 

 

Návrhu otopných těles - programu ZTRÁTY 2008 viz příloha č.18 

 

3.25 Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu 

 Bytový dům není vybaven vzduchotechnickým zařízením. 

3.26 Parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů 

Oběhové čerpadlo bylo navrženo na hmotnostní průtok 4,75m³/h a dopravní výšku 

0,97m Bylo zvoleno čerpadlo Grundfoss UP-N, UP(S)-B série100.                                

 

Návrh oběhového čerpadla viz příloha č. 15. 

 

3.27 Měření spotřeby tepla 

Spotřeba tepla bude měřena kalorimetrem na primární straně. Měření spotřeby tepla 

objektu bude pomocí měřiče tepla umístěného v technické místnosti. Pro každou bytovou 

jednotku však bude spotřeba tepla také měřena v bytové stanici. 
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3.28 Popis způsobu přípravy teplé vody 

 Teplá voda bude připravovaná průtočným ohřevem v bytové stanici. Přiváděná 

studená voda bude dopravovaná k jednotlivým bytovým stanicím, kde v nerezovém deskovém 

průtokovém výměníku tepla bude připravovaná teplá voda. Studená voda při průtoku přes 

mechanismus snímače průtoku vyšle signál do řídicího systému o odběru vody a pomocí 

regulátoru je otevřen ventil, který průtok topné vody výměníkem reguluje. Takto se umožní 

příprava teplé vody dle okamžitých požadavků. Topná voda je přiváděna z domovní předávací 

stanice. Při požadavku na přípravu teplé vody je pomocí regulátoru uzavřen okruh vytápění, 

příprava teplé vody je vždy prioritní. Příprava teplé vody je zajištěna pouze ve chvíli odběru. 

Pokud není teplá voda odebírána, dochází k vychladnutí výměníku a nedochází 

k energetickým ztrátám. Teplá voda je hygienicky nezávadná a vlivem neprobíhajícího 

dohřevu teplé vody při nulovém odběru se také snižuje možnost zanášení výměníku 

inkrustacemi (vápenné usazeniny). Na výstupu z výměníku je teplota teplé vody snímána 

čidlem. [2], [7] 

3.29 Způsob regulace přípravy teplé vody 

Regulace teploty teplé vody je uskutečněna podle vystupující teploty z deskového 

výměníku. Speciálním čidlem je snímána teplota teplé vody a řídicí systém poté nabízí 

možnost individuálního nastavení teploty. Regulace přípravy teplé vody je umožněna pomocí 

trojcestného ventilu.   

 

3.30 Typy navržených zařízení 

Horkovodní předávací stanice  Cetetherm Maxi S -Prim  

Bytová předávací stanice   SYSTHERM Sympatik BJ-EQ-40 

Expanzní nádoba   Expanzní nádoba REFLEX NG 

 Oběhové čerpadlo pro ÚT  Grundfoss UP-N, UP(S)-B série100                               

 Pojistný ventil    HONEYWELL SM 120-1/2" 

 

Výpočet a návrh pojistného ventilu viz příloha č. 14. 
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Návrh oběhového čerpadla viz příloha č. 15. 

 

Výpočet a návrh expanzní nádoby viz příloha č. 17. 

 

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

 Trubní rozvody otopné vody jsou navrženy z mědi. Rozvody byly nadimenzovány dle 

Příručky k projektování systémů z měděných trubek v technických zařízeních budov.  

 

Hlavní horizontální páteřní rozvod bude ukotven pomocí ocelového třmenu se 

zvukově izolační vložkou a veden v sádrokartonovém podhledu společných prostor. 

Odbočkami  z páteřního rozvodu budou vedeny rozvody ke stoupacímu potrubí, na které 

budou napojeny bytové stanice. Stoupací potrubí bude vedeno při stěnách. K otopným 

tělesům v nebytových prostorech bude přiváděna otopná voda pomocí potrubí vedeného v 

podhledu od stoupacího potrubí, které bude napojeno na páteřní rozvod. Potrubí je řádně 

zaizolováno izolací ROCKWOOL dle příslušné dimenze. Tloušťky izolací splňují požadavky 

vyhlášky č. 193/2007 Sb. Navržený materiál, tloušťka izolace a vzdálenost ukotvení potrubí je 

pro jednotlivé dimenze uvedena ve výkresové části Vytápění. Od bytových stanic jsou 

rozvody vedeny do bytových jednotek, k jednotlivým otopným tělesům, v podlaze. [8] 

 

3.32 Výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy 

Výpis materiálů potrubí, navržený materiál, tloušťka izolace a vzdálenost ukotvení 

potrubí je pro jednotlivé dimenze uvedena ve výkresové části Vytápění. [5] 

  

Dimenzování vytápění viz příloha č.13 
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3.33 Závěr 

Instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu smí provádět jen osoby s odpovídající 

kvalifikací, které mají opravnění k činnosti odpovídajícího rozsahu. Před uvedením 

teplovodní soustavy do provozu je nutno vykonat zkoušku těsnosti, dilatační a topnou 

zkoušku. Vše je provedeno v souladu s ČSN 06 0310.  

 

 Po dokončení montáže se provede zkouška těsnosti, která předchází provozním 

zkouškám. Celá teplovodní soustava se naplní vodou, odvzdušní se a jednotlivá zařízení, 

jakou jsou např. otopná tělesa a armatury, se prohlédnou. Po dobu nejméně šesti hodin 

zůstane soustava napuštěna. Poté se provede nová prohlídka. Zkouška je vyhovující, pokud se 

při prohlídce zařízení nevyskytnou žádné netěsnosti a podstatně neklesne hladina v expanzní 

nádobě. 

 

 Po zkoušce těsnosti následují provozní zkoušky. Ty se dělí na dilatační a topné 

zkoušky. Dilatační zkouška spočívá v zahřátí teplonosné látky na nejvyšší pracovní teplotu a 

nechává se vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Toto se opakuje znovu a poté se potrubí 

podrobně prohlédne. Topná zkouška trvá nejméně 24hodin. Zkouška je vyhovující, pokud 

dochází, u soustav s nuceným oběhem, k rovnoměrnému prohřívání všech otopných těles. O 

všech zkouškách musí být vyhotoven protokol. 
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4.    Zdravotně technické instalace 

 

4.1  Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové 

Množství odebírané studené vody bude měřeno ve vodoměrné šachtě. Dále bude 

studená voda měřená vodoměry, které jsou umístěny v jednotlivých bytových stanicích. 

Jelikož dochází k ohřevu studené vody přímo v bytové stanici, je dodávka teplé vody 

hygienicky nezávadná, bez bakterií Legionella Pneumophila. 

 

Bilance potřeby vody dle vyhlášky 428/2001 sb.: 

� Počet osob - 36 osob   

� Potřeba vody na osobu – 46m³/rok 

� Qrok  = 36 x 46 = 1 656 m³/rok 

� Průměrná denní spotřeba vody  

Qden  =  Qrok / 365  

Qden  =  1 656 / 365 = 4,54 m³/rok 

� Maximální denní spotřeba vody -   

Qden,max  =  Qden x 1,5  

Qden,max  =  4,54 x 1,5 = 6,81 m³/den 

� Maximální hodinová spotřeba vody  

Qhod,max  =  Qden,max x 2,1  

Qhod,max  =  6,81 x 2,1=14,3016,81 m³/den = 0,165l/s = 0,6 m³/hod 

 

Stanovení potřeby teplé vody viz příloha č.8. 

 

Výpočet průtočného ohřevu viz příloha č.9. 
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4.2  Popis tlakových poměrů vodovodu 

Hydraulické posouzení vodovodního potrubí prokáže, zda je dispoziční tlak 

dostačující pro zásobování vodou nejvýše umístěné výtokové armatury. Posouzení dle ČSN 

75 5455. 

 

Hydraulické posouzení: 

pdis ≥ pmin,F + ∆ pe + ∆pWM + ∆ pAp + ∆pRF  [22] 

400 ≥ 100 + 87,76 + 23,5 + 50 + 105,53 

400 kPa ≥ 366,79 kPa 

 

Hydraulické posouzení viz příloha č.20. 

 

4.3  Popis technického řešení vodovodu  

Objekt bytového domu bude napojen vnějším domovním vodovodem z vodoměrné 

šachty. Nejkratší trasou bude přivedena z vodoměrné šachty přípojka vody do 1.NP objektu. 

Potrubí bude přivedeno do objektu chráněným prostupem. Vodovodní přípojka bude 

ukončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě. 

  

Rozvody vnitřního vodovodu budou navrženy z potrubí materiálu polypropylen PN20. 

Rozvody budou vedeny v podhledech společných a bytových prostor. Stoupací potrubí bude 

vedeno při stěnách a připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům budou vedena 

ve drážkách ve zdivu. Jednotlivé úseky a navržené dimenze – výkresová část projektové 

dokumentace. Dimenzování vnitřního vodovodu  bylo provedeno dle ČSN 75 5455 viz 

příloha č.19. 

 

 Veškeré rozvody, které budou vedeny v podhledu, budou přikotveny v příslušných 

délkách dle navržené dimenze. Dále budou veškeré rozvody vnitřního vodovodu opatřeny 



Diplomová práce                                                                                                       Projekt TZB                                      
(vytápění, vodovod) bytového domu                                   

 
 

 53 

tepelnou izolací se zvukovou pohltivostí. Izolace je navržena dle navržených dimenzí. 

Kotvení potrubí a izolace rozvodů je patrná z výkresové části projektové dokumentace 

  

Armatury použité na rozvodech vnitřního vodovodu jsou uzavírací, vypouštěcí, 

zpětné, pojistné a rohové ventily. Za obvodovou konstrukcí se na přívod studené vody osadí 

hlavní uzavírací ventil s odvodněním. Uzavírací ventily budou osazeny na odbočení 

z páteřního rozvodu k bytovým stanicím a dále budou osazeny pro možnost uzavření úseků 

v jednotlivých bytech. Na připojovací potrubí k bateriím a splachovacím zařízením budou 

osazeny rohové ventily. Stoupací potrubí bude v nejnižším místě opatřeno uzavíracím 

ventilem s vypouštěním a v nejvyšším místě odvzdušňovacím ventilem. 

   

Studená voda bude dopravovaná k jednotlivým bytovým předávacím stanicím, kde v 

nerezovém deskovém průtokovém výměníku tepla bude připravovaná teplá voda. Studená 

voda při průtoku přes mechanismus snímače průtoku vyšle signál do řídicího systému o 

odběru vody a pomocí regulátoru je otevřen ventil, který průtok topné vody výměníkem 

reguluje. Takto se umožní příprava teplé vody dle okamžitých požadavků. Topná voda je 

přiváděna z domovní předávací stanice. Při požadavku na přípravu teplé vody je pomocí 

regulátoru uzavřen okruh vytápění a příprava teplé vody je vždy prioritní. Příprava teplé vody 

je zajištěna pouze ve chvíli odběru. Pokud není teplá voda odebírána, dochází k vychladnutí 

výměníku a nedochází k energetickým ztrátám. Teplá voda je hygienicky nezávadná a vlivem 

neprobíhajícího dohřevu teplé vody při nulovém odběru se také snižuje možnost zanášení 

výměníku inkrustacemi (vápenné usazeniny). Na výstupu z výměníku je teplota teplé vody 

snímána čidlem. [7], [8] 

 

Návrh bytové a domovní předávací stanice je obsažen v projektu vytápění. 

 

  Návrh požárního vodovodu není předmětem diplomové práce. 

 

4.4  Popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace  

Není předmětem řešení diplomové práce. 
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4.5 Výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a 

průmyslových odpadních vod  
 

Není předmětem řešení diplomové práce.  

 

4.6  Popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické 

infrastruktury 

Navržená přípojka vody bude vedena směrem k objektu bytového domu od napojení na 

vodovodní řád DN 200 PVC. Připojení přípojky vody na vodovodní řád je provedeno pomocí 

navrtávacího pásu s uzávěrem. Vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou bude umístěna 

v blízkosti hranice pozemku. Ukončení vodovodní přípojky je u vodoměru, který se nachází 

ve vodoměrné šachtě. Vodovodní přípojka je navržena z trub HDPE SDR 11 dimenze 63x5,8. 

  

Potrubí bude uloženo do výkopu na hutněný pískový podsyp tl. 0,15m a bude 

obsypáno pískovým obsypem, který bude hutněn po stranách potrubí. Na pískový obsyp bude 

umístěna výstražná fólie. Výkop se poté dosype po vrstvách vytěženým a zhutněným 

materiálem. 

 

 V prostorách koupelen a kuchyní jsou osazeny jednotlivé zařizovací předměty. U 

dřezů budou použity dřezové směšovací baterie stojánkové s vytahovací sprškou napojené na 

potrubí přes rohové ventily. Umyvadla budou opatřena umyvadlovou stojánkovou směšovací 

baterií s otevíráním odpadu, rovněž napojeny na potrubí přes rohové ventily. U Van budou 

použity vanové směšovací baterie s příslušenstvím. Pro připojení nádržkového splachovače 

jsou navrženy rohové ventily. 

 

4.7 Případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro 

realizaci díla 

Instalační práce musí být prováděny kvalifikovanou osobou a to dle ČSN 755411 a 

ČSN 73 6660 a dalších souvisejících norem. Musí být dodržena pravidla bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci. Jak vodovodní přípojka, tak vnitřní vodovod musí být řádně 

odzkoušen tlakovou zkouškou. O průběhu zkoušky bude proveden zápis.  

 Tlaková zkouška a prohlídka se provádí po ukončení montážních prací. Vnitřní 

vodovod bude odzkoušen ve třech etapách. První etapa zahrnuje prohlídku potrubí. Druhá 

etapa zahrnuje tlakovou zkoušku potrubí. Při prohlídce a tlakové zkoušce má být potrubí bez 

tepelné izolace, drážky, instalační kanály musí být nezakryté. Třetí etapa zahrnuje konečnou 

tlakovou zkoušku. Ta se provádí po osazení všech zařizovacích předmětů a všech armatur. 

Při prohlídce se kontroluje, zda je provedení vodovodu v souladu s projektovou dokumentací, 

technickými normami. Tlaková zkouška potrubí může být prováděna vodou, vzduchem 

(suchým) či inertním plynem. V případě provádění tlakové zkoušky vodou, je nutné před 

započetím zkoušky provést propláchnutí zkoušeného potrubí přes odkalovací uzávěry. Voda 

určená pro vykonání tlakové zkoušky a propláchnutí potrubí musí být čistá a zdravotně 

nezávadná.  Při tlakové zkoušce potrubí vzduchem je zkušební přetlak 250kPa. Tento přetlak 

nesmí klesnout během hodiny o více než 20kPa. Pokud by byl pokles větší, zkouška by byla 

prohlášena za neplatnou. Konečná tlaková zkouška se provádí zásadně vodou. Potrubí musí 

být dobře vypláchnuto vodou. Konečná tlaková zkouška je prováděna provozním přetlakem 

dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Hlavní uzávěr objektu se uzavře při zahájení 

zkoušky a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Tento přetlak nesmí během hodiny 

klesnout o více než 20 kPa. Pokud by byl pokles větší, zkouška by byla prohlášena za 

neplatnou. Po odstranění možných příčin poklesu tlaku se opět provede tlaková zkouška. 

 

4.8  Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

V Objekt bytového domu není řešen návrh zařízení pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 
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5.    Vodovodní přípojka 

 

5.1 Úvod 

Pro zásobování novostavby bytového domu pitnou vodou bude provedena přípojka 

vody. 

 

Podklady 

�  projektová dokumentace stavební části bytového domu 

�  mapové podklady správců sítí 

 

5.2 Všeobecně 

Pro objekt bytového domu je navržena přípojka zásobování pitnou vodou. Napojení na 

stávající hlavní vodovodní řád DN 200 PVC bude provedeno na parcele č.3567/3. Přípojka 

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

 

5.3  Návrh řešení 

Navržená přípojka vody bude vedena směrem k objektu bytového domu od napojení 

na vodovodní řád DN 200 PVC. Vodovodní řád je veden podél vedlejší silniční komunikace 

na ulici Jana Šoupala. Přípojka vody je připojena na vodovodní řád pomocí navrtávacího pásu 

s uzávěrem. Vodoměrná šachta bude umístěna v blízkosti hranice pozemku. Přípojka je 

ukončena u vodoměru, který se nachází ve vodoměrné šachtě. Potrubí bude do 1.NP objektu 

přivedeno nejkratší trasou a to chráněným prostupem. Hlavní uzávěr vody s vypouštěním 

bude osazen za prostupem potrubí do 1.NP objektu. Množství spotřebované vody bude 

měřeno ve vodoměrné šachtě. Využit bude domovní vodoměr SISMA IBRF/40/10. 
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5.4  Materiál potrubí 

Potrubí navržené vodovodní přípojky bude prováděno z trub HDPE 63–DN50. Nad 

potrubí bude umístěna signalizační fólie.  

 

Materiál vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný, tedy v souladu 

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

styku s vodou a na úpravu vody. 

 

5.5 Zemní práce 

Do rýhy šířky 800mm bude uloženo potrubí na hutněný pískový podsyp tl. 150mm. 

Poté bude zasypáno pískovým obsypem po vrstvách tl.150mm do výše 300mm nad vrch 

roury. Na pískový obsyp bude umístěn signalizační vodič. Výkop se poté dosype po vrstvách 

málo propustnou, ale dobře zhutnitelnou zeminou, která bude hutněna ve vrstvách max. 

300mm. Hutněno bude pouze po stranách potrubí, přímo nad potrubím nesmí hutnění 

probíhat. Povrch rýhy bude upraven do původního stavu. Potrubí bude vedeno v nezámrzné 

hloubce.  

 

5.6 Ochranná pásma 

Jednotlivé vzdálenosti souběžných vedení inženýrských sítí a jejich křížení udává 

ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zákon č.274/2001 sb.§ 23 

určuje ochranná pásma pro vodovod. Pro ochranu před poškozením vodovodních řadů a je 

zákonem vymezeno ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí: 

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

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

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

Konečné práce na přípojce vody můžeme provést až po vykonání předepsaných 

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

dle ČSN EN 805 nebo ČSN 75 5911. Dále musí být provádění přípojky v souladu se zákonem 

č. 274/2001 Sb., prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb., ČSN 75 

5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402 a ČSN 73 6005. 
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6.    Horkovodní přípojka 

 

6.1 Úvod 

 Předmětem je horkovodní přípojka pro zásobování objektu bytového domu teplem, na 

ulici Bedřicha Nikodéma na pozemku č. 3607. 

 

Podklady 

�  firemní materiály Cetetherm, FinTherm  

�  vyhlášky, zákony a ČSN 

 

6.2  Všeobecně 

Zdrojem tepla je horkovod CZT společnosti Dalkia a.s. Trasa horkovodní přípojky 

začíná napojením na stávající horkovod ve stávající šachtě Š50 na parcele č. 4423/8. 

Dopravovaným primárním médiem je horká voda. 

 

6.3 Návrh řešení 

Horkovodní přípojka, pro bytový dům, 2xDN 50 bude ve stávající šachtě napojena 

paralelní odbočkou s uzavíracími armaturami na potrubí 2x DN 200, CZT Dalkia a.s. 

Horkovodní přípojka bude sloužit pro dodávku tepla pro objekt bytového domu. Přípojka 

bude navržena v délce cca 84,9 m a bude zakončena za obvodovou zdí 1.NP bytového domu. 

Základní parametry: 

Primární médium        -  zimní provoz: 

�  tepelný spád okruhu horké vody 140/53,3°C 

�  výpočtový průtok 1,63 m3/hod 

 

       -   letní provoz 

�  tepelný spád okruhu horké vody 75/40 °C 
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�  výpočtový průtok 2,68 m3/hod 

 

6.4 Rozvody – materiál a uložení 

V místě napojení horkovodní přípojky na stávající horkovod budou instalovány 

předizolované uzavírací armatury. Přípojka bude provedena z předizolovaného potrubí 

FinTherm – WEHOTHERM Standard. Do 1.NP bude vedena prostupem přes základy a 

podlahu, kde také musí být chráněna přeizolovaným kolenem, které bude vyvedeno až nad 

podlahu. Po vstupu do objektu bude napojení, na domovní předávací stanici, realizováno 

dodavatelem stanice. [3] 

 

Potrubní a spojovací prvky jsou navrhovány s vodiči pro detekci netěsnosti. Detekční 

systém umožňuje elektronické sledování průniku vlhkosti. Jsou využity dva měděné vodiče, 

které se nacházejí v izolaci po stranách potrubí. Vedení detekčního vodiče je uzpůsobeno tak, 

že stále vytváří smyčku, nikde nedochází ke křížení. Potrubí je vždy opatřeno minimálně 

dvěma detekčními vodiči.  

 

6.5  Křížení kabelů a potrubí 

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

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

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

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

nebo ventilů není možno křížení.  

 

6.6    Závěr 

Soustava se po osazení armatur propláchne při plně otevřených armaturách bez 

nastavení. Poté se natlakuje a odvzdušní a provede se předběžná regulace jednotlivých 

armatur. Dále bude provedena tlaková a funkční zkouška dle ČSN 06 0310. O provedené 

zkoušce se vyhotoví protokol. 
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Při provádění musí být dodržovány předpisy BOZP, ČSN a EN, především ČSN 06 

0830, 73 0760, 06 0310. 
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7.    Elektrická přípojka 

 

7.1   Úvod 

Elektrická přípojka je vedena do HDS, hlavní domovní skříně 22Kv/400Kva. HDS je 

umístěna na fasádě objektu.  

 

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

 

7.2   Návrh řešení 

Kabel vedení bude uložen v min. hloubce 0,7m. Pod vedení bude proveden podsyp 

tl.100mm z písku bez ostrých hran. Celé vedení bude obsypáno do výšky 300mm nad zemní 

kabel. Poté se provede hutnění po vrstvách. Před zasypáním vedení se provede zaměření 

trasy. Ve výšce 300mm se nad vedení umístí výstražná fólie. Rýha se poté zasype vytěženou 

zeminou. Povrch rýhy bude upraven do původního stavu Vedení přípojky je provedeno 

kabeláží CYKY 4Bx16 mm2. 

 

7.3   Předpokládaná energetická bilance 

� Instalovaný příkon: 

P i = 12 (počet bytů - kategorie elektrizace B) x  11 = 132 kW 

Pi  společné prostory   =  1,5 kW 

 Pi = 133,5 kW 

� Propočtený příkon 

P soud = Pi x β 

P soud = 133,5 x 0,5 

P soud = 66,75 kW 

  - součinitel soudobosti β = 0,5  
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Předpokládané energetická náročnost bytového domu činí 66,75 kW. 

 

7.4   Hromosvod 

Systém ochrany před bleskem musí splňovat požadavky dle ČSN EN 62 305 –3 . 

 

7.5    Závěr 

Elektroinstalace musí splňovat požadavky dle ČSN 33 21 30. 
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8.    Závěr 

 

Celá diplomová práce byla zpracovávána v rozsahu dokumentace pro realizaci 

projektu. Předmětem diplomové práce byl bytový dům, zavedení vytápění a vodovodu. 

V rozsahu práce bylo navrhnuto dispoziční, konstrukční, technické a tepelné řešení bytového 

domu. Při vypracovávání diplomová práce, ať už při návrhu objektu bytového domu, tak při 

návrhu zdroje vytápění a přípravy teplé vody, nebyla opomenuta ochrana životního prostředí. 

Dále bylo hlavně přihlíženo k zajištění tepelné pohody nájemníků bytových jednotek. 

 

Objekt bytového domu byl zpracován podle platných norem, dále na základě platných 

vyhlášek a předpisů.   

 

Při zpracovávání diplomové práce jsem využila odborné zkušenosti konzultantů. Na 

závěr bych tedy ráda poděkovala vedoucí mé diplomové práce Ing. Ireně Svatošové, Ph.D. za 

odborné vedení v části TZB, Ing. Zdeňkovi Peřinovi za odborné vedení při zpracování 

stavební části a Ing. Jiřímu Tichému a Bc. Tomáši Jurčíkovi za ochotnou konzultaci 

problematiky DZT.  
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