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1. ÚVOD 

 

Úkolem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu. Návrh se skládá z části 

stavebně- technické a z části vytápění. Cílem mé práce je vytvořit projekt rodinného domu, 

který splňuje poţadavky současných norem, zároveň vychází z moderních trendů a zajišťuje 

vysoký komfort bydlení při vysokých úsporách energií na vytápění. 

První část (část stavebně - technická) se zabývá materiálovým řešením stavby 

s ohledem na platné normy a předpisy. Stavební dokumentace ukazuje řešení daného objektu, 

skladby jednotlivých konstrukcí, výběr materiálů. Stavební výkresy vycházejí z [1]. Jedná se 

o novostavbu dvoupodlaţního nepodsklepeného rodinného domu s pultovou střechou, která se 

nachází v obci Rychvald v Moravskoslezském kraji.  

Druhá část (část vytápění) se zabývá návrhem a výpočtem potřeby tepla na vytápění, 

zvolením vhodného zdroje tepla a návrhem celého systému vytápění. Cílem je ekonomická 

otopná soustava, která bude snadno regulovatelná s minimálním dopadem na ţivotní 

prostředí, zajišťující vysoce komfortní bydlení. 
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2. STAVEBNĚ – ARCHITEKTONICKÁ ČÁST 

2.1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby: Rodinný dům 

Místo stavby: Obec Rychvald, část Návrší, parcela č. 2882 

Katastrální území: Rychvald; 744441 

Druh stavby: Novostavba 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k provedení stavby 

Investor: Ing. Michal Domašík 

 Gajdošova 2299/47, 702 00 Moravská Ostrava 

Projektant: Adam Domašík 

 

2.1.2. Údaje o stavebním pozemku 

Projektovaná stavba se nachází v katastru obce Rychvald na parcele č. 2882, která leţí 

mezi silnicí III/4724 (ul. Michálkovická) a ulicí Návrší.  

 

2.1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Podle geologické mapy 1:50 000, list 15-44 Karviná a podle kvartérní mapy 1:25 000 

list M-34-73-B-c Ostrava – sever je hluboké předkvartérní podloţí budováno paleozoickými, 

svrchnokarbonskými sedimenty (hrušovské vrstvy, ostravské souvrství, namur A). Toto skalní 

podloţí je překryto terciérními, miocénními mořskými sedimenty vněkarpatské předhlubně 

(vápnité jíly a písky). Kvartérní sedimenty tvoří odspodu pleistocénní glaciakustrinní písky 

postupového stádia sálského zalednění. Vrstevní sled uzavírají pleistocénní sprašové hlíny 

o mocnosti cca. 2 m.  

V oblasti nejsou sesuvná a poddolovaná území ani zdroje pitné podzemní vody. 
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Oblast je součástí chráněného loţiskového území Čs. části Hornoslezské pánve. 

Stavba je situována mimo záplavové území. 

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude pomocí samostatného 

sjezdu na ulici Návrší, odkud pak dále na silnici III/4724.  

Stavba bude napojena na síť nízkého napětí NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce, 

a. s. a na veřejný vodovod ve správě SMVAK, a. s. 

2.1.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro realizaci stavby. Veškeré doposud 

známé poţadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich poţadavků doplněny.  

2.1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projekt stavby je navrţen podle zákona [2] č. 183/2006 Sb., O územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných vyhlášek (vyhláška 

č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2006 

Sb., O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 501/2006 Sb., 

O obecných poţadavcích na vyuţití území, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 

č. 502/2006Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., 

o obecných technologických poţadavcích na výstavbu). 

2.1.6. Údaje o splnění územních regulativů 

Město Rychvald má vydanou a schválenou územně plánovací dokumentaci. Pozemek 

p. č. 2882 v k. ú. Rychvald je územním plánem určen pro trvalé bydlení individuální. 

2.1.7. Věcné a časové vazby 

Zahájení stavby nemá vazbu na stavby související či stavby podmiňující ani jiná 

opatření v daném území. 

2.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Předpokládané dokončení projektu:  říjen 2011  

Předpokládané zahájení výstavby:  v roce 2012 

Předpokládaná lhůta výstavby:  20 měsíců.  
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Vzhledem k rozsahu stavby bude výstavba provedena v etapách, dle klimatických 

podmínek stavební sezóny. 

2.1.9. Orientační statistické údaje o stavbě 

Počet ucelených jednotek:   1 

Velikost ucelených jednotek:   6+KK 

Zastavěná plocha:    119,18 m
2 

Obestavěný prostor:    819,96 m
3 

Podlahová plocha celkem:   188,63m
2 

Předpokládané celkové náklady:  cca 6,5 mil Kč 
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2.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.2.1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Dotčené území se nachází v intravilánu města Rychvald, v Moravskoslezském kraji. 

Za stavební pozemek byla vybrána spodní část pozemku p. č. 2882 v katastrálním území 

Rychvald, místní část Návrší. Pozemek trojúhelníkového tvaru z jedné strany přiléhá k silnici 

III/4724 a druhou stranou k ulici Návrší. Třetí stranou sousedí se soukromými pozemky 

p. č. 2880, 2881 a 2885. V blízkosti pozemku je autobusová zastávka integrovaného 

dopravního systému. 

3.2.2. Zhodnocení staveniště 

Pozemek je mírně svahovitý na jiţní stranu, s dobrou moţností připojení na inţenýrské 

sítě a moţností připojení na pozemní komunikaci. Poloha všech podzemních inţenýrských sítí 

je pouze informativní na základě výkresů jednotlivých správců sítí. Před zahájením zemních 

výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení podzemních zařízení s označením 

polohy přímo na staveništi, aby nedošlo k jejich poškození, případně k ohroţení ţivota 

a zdraví. Veškeré potrubí či kabely řešených přípojek budou uloţeny tak, jak poţadují ve 

svých vyjádřeních správci jednotlivých sítí a aby odpovídaly poţadavkům [7] ČSN 73 6005 

(Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). 

Za účelem umístění stavby s pobytovým prostorem bylo provedeno hodnocení 

radonového indexu. Dle naměřených hodnot byl stanoven nízký radonový index a objekt 

nevyţaduje ochranu proti pronikání radonu z podloţí. 

Inţenýrsko-geologický průzkum nebyl proveden, na základě zjištění projektanta je 

předpokládáno: 

- únosnost základové půdy pod zámrznou hloubkou je dobrá 

- hladina podzemní vody pod základovou spárou 

- základové poměry jednoduché 

3.2.3. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení  

 

Projektová dokumentace pro územní řízení – o umístění stavby řeší výstavbu 

rodinného domu. Koncepčně je tato stavba pojata jako energeticky úsporná ve spotřebě 

energie na vytápění a chlazení domu. Výchozími podklady byly poţadavky a potřeby 
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investora, které tento projekt respektuje, spolu s prostorovými moţnostmi situování objektu 

na daném pozemku. 

Je navrţen nepodsklepený dům obdélníkového půdorysu se dvěma nadzemními 

podlaţími, s podélnou osou orientovanou sever-jih, s pultovou střechou v jednostranném 

spádu 5,0% k severní straně. Úroveň podlahy 1.NP je ± 0,000 m, úroveň střechy v nejvyšším 

místě je + 6,820 m. 

Z hlediska výtvarného je objekt navrţen se spodním soklem výšky 0,3 m z šedého 

lomového kamene, na který navazuje bílá minerální strukturovaná omítka. Klempířské prvky 

budou provedeny v TiZn materiálu. Zejména oplechování střechy bude provedeno tenkou 

linií, která nepřeruší celkovou koncepci jednoduchosti. Střešní krytina bude tvořena 

asfaltovými natavovacími pásy, vrchní vrstva bude pokryta drceným granulátem šedé barvy. 

Okna budou dřevěná z profilu EURO s izolačním dvojsklem, s rámem mořeným v barvě 

dubu. 

Výsledkem by měl být esteticky zdařilý, koncepčně sjednocený, do okolí zapadající 

a zároveň funkční objekt, který by při příznivém poměru ceny a uţitné hodnoty splnil 

poţadavky pro moderní rodinné bydlení a zároveň byl šetrný k ţivotnímu prostředí z hlediska 

energetické náročnosti při výstavbě i provozu. 

3.2.4. Zásady technického řešení  

A. Dispoziční řešení 

Objekt má dvě nadzemní podlaţí (1. NP, 2. NP). Hlavní vstup do objektu je ze západní 

strany, od vybudovaného sjezdu a parkovacích stání. Vstup je přístupný po chodníku v úrovni 

1. NP. 

Celý dům je řešen jako jedna bytová jednotka o velikosti 6+kk.  

V 1. NP se nachází vstupní zádveří, pracovna, technická místnost, spiţírna, předsíň, 

schodiště do 2. NP, WC s koupelnou, pokoj pro hosta, obytná místnost propojená 

s kuchyňským koutem, barovým pultem a jídelním stolem.  

Po schodišti se dostaneme do 2. NP, kde je z centrální chodby přístup na terasu, loţnice 

rodičů s šatnou, samostatné koupelny, WC a dvou dětských pokojů. 
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B. Stavební řešení 

Zemní práce 

Zemní práce budou spočívat v sejmutí ornice, vyhloubení zářezu stavební jámy 

a odtěţením zeminy na úroveň základové spáry pro základové pásy. Vytěţená zemina bude 

pouţita pro zpětné zásypy a pro terénní úpravy v okolí domu. Ornice bude rozprostřena 

v okolí domu při terénních úpravách. 

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení podzemních 

zařízení a inţenýrských sítí s označením polohy přímo na staveništi, aby nedošlo k jejich 

poškození, případně k ohroţení zdraví a ţivota pracovníků. Je také potřeba dbát podmínek 

prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí. 

Při kříţení zemních prací se stávajícím podzemním vedením inţenýrských sítí bude 

provedeno ruční odkrytí pro ověření polohy sítí. 

Zakládání 

Základové poměry jsou předpokládány jednoduché, zaloţení RD bude provedeno na 

základových pásech pod nosnými konstrukcemi a schodištěm. Zaloţení bude provedeno do 

nezámrzné hloubky. Základové pásy budou provedeny z prostého betonu C 12/15, základová 

deska bude provedena z betonu C16/20 vyztuţená sítí KARI 5/5 – 150/150 na hutněný 

podsyp ze ŠD frakce 0-22. 

Svislé konstrukce 

Všechny svislé konstrukce budou provedeny ze zdiva Ytong na tenkovrstvou zdící 

maltu. Obvodové nosné zdivo bude tloušťky 375 mm (Lambda P2- 350), vnitřní nosné zdivo 

bude tlošťky 300mm (P2- 400), Nenosné příčkové zdivo je tl. 100 mm (P2- 500). Nadedveřní 

a nadokenní překlady budou nosné překlady Ytong (NOP šířka 375mm, výška 249mm a délka 

dle otvorů). Vnitřní omítky budou sádrové – Baumit jemná hlazená. Vnější obvodové zdivo 

bude z vnitřní strany opatřeno těsnící maltou – Ceresit CR 72, kvůli zamezení kondenzace 

vodních par v obvodovém zdivu. Vnější omítky budou termoizolační – Baumit termoizolační 

omítka.  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navrţena jako stropní systém Ytong, ze stropních nosníků PG22 

(o délce N1= 5600mm, N2= 4200mm a N3= 6000mm) a ze stropních vloţek (P4-500, šířka 

599 mm, výška 200 mm, délka 249 mm. Pro uloţení na nosníky mají po stranách vyřezány 

ozuby šířky 20 mm a výšky 40 mm). Povrchová úprava stropu je řešena jemnou sádrovou 
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omítkou. Vyztuţení stavby ŢB věncem do systému Ytong (v 1. NP  ŢB věnec je součástí 

stropní konstrukce a z vnější části izolován věncovou tvárnicí P4- 500 s izolační vrstvou 

50mm. V 2 NP ŢB je zabudován do tvárnic UPA profil P4,4- 600 a věncové tvárnice P4- 500. 

Střešní konstrukce 

Střecha je pultová s jednostranným spádem 5,0 %. Nosnou část střešní konstrukce tvoří 

trámové nosníky (Smrkové dřevo 16x14mm. Na nich je provedeno dřevěné bednění 

z hoblovaných desek, střešní izolace (PUREN FD – L160mm), pojistná hydroizolace 

a natavovací asfaltové pásy, horní vrstva opatřena drceným granulátem pro ochranu před 

degradací UV zářením. Veškeré dřevěné součásti střešní konstrukce budou chráněny nátěrem 

proti dřevokazným houbám a hmyzu. 

Výplňové konstrukce 

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé z masivu – odstín dub, sendvičové zateplené skladby. 

Vnitřní dveře převáţně jednokřídlé, otočné, osazené do obloţkových zárubní. 

Okna budou dřevěná převáţně dvoukřídlová, sklopná a otočná, z profilů EURO, 

zasklená izolačním dvojsklem, odstín dub. 

Klempířské prvky 

Veškeré klempířské prvky jsou navrţeny z TiZn. Oplechování čelní stěny terasy v 2.NP, 

parapety, okapy a svody a závětrné lišty a lemování budou provedeny dle platných detailů 

a doporučení. 

Podlahy 

Podlahy v 1. NP jsou s betonovou roznášecí deskou, na tepelně a akusticky izolačním 

souvrství vč. topného podlahového systému. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlaţba se 

součinitelem smykového tření dle platných předpisů a dřevěná plovoucí podlaha. 

Podlahy v 2. NP jsou s betonovou roznášecí deskou, na tepelně a akusticky izolačním 

souvrství. Nášlapnou vrstvu tvoří dřevěná plovoucí podlaha, v koupelně a WC keramická 

dlaţba a na terase dlaţba pískovcová. 

Schodiště 

Schodiště bude ŢB z betonu C 20/25 vyztuţeného ocelí R10505 – BSt 500 S, šířky 

1200 mm, se 17 stupni výšky 173 a délky 290 mm. Schodiště bude obloţené dřevěným 

obkladem opatřeným na konci stupňů prvky pro dodrţení součinitele smykového tření dle 

platných předpisů. Schodiště bude opatřeno zábradlím s výškou madla 0,9 m a osovou 

vzdáleností svislé výplně max. 120 mm. 



Bakalářská práce 

 

12 

 

Vnější plochy 

Vjezd, parkovací stání a komunikační chodníky budou provedeny z betonové dlaţby 

a betonových zatravňovacích tvárnic. Spádování a sklonové poměry příjezdu, parkovacích 

stání a chodníků bude respektovat minimální sklony pro jejich odvodnění. 

Pobytová terasa na úrovni terénu bude provedená z dřevěných palubek na dřevěném 

nosném roštu zaloţeném na hutněném podsypu.  

Po dokončení stavby budou vegetační plochy uvedeny terénními úpravami do 

původního stavu s vhodným vyspádováním pro ochranu konstrukcí RD před povrchovou 

vodou. 

Oplocení výšky 1,80 m ze svislých trubek do betonových patek a drátěného pletiva bude 

vybudováno min. 0,3 m od hranic ochranného pásma souběţných podzemních inţenýrských 

sítí. Sloupky u brány při vjezdu na pozemek budou provedeny ze zděného lomového kamene, 

mimo ochranné pásmo sdělovacího vedení.  

3.2.5. Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

A. Vodovod 

Ze stávajícího vodovodu PVC DN 150 bude provedena přípojka HDPE d32, PE 100, 

SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm pomocí navrtávky. Za navrtávkou bude osazeno 

šoupátko se zemní teleskopickou soupravou včetně poklopu. Celková délka vodovodní 

přípojky je 24,0m. Vodoměrná souprava s vodoměrem bude umístěna v technické místnosti 

hned za prostupem obvodovou zdí. Vodoměrná sestava bude umístěna ve výšce 0,9 m nad 

úrovní podlahy a ve vzdálenosti 0,25 m od líce bočního zdiva. Vodoměrná sestava se skládá 

z kulového kohoutu, vodoměru (Qmax -1,5m
3
/hod – dodávka SmVaK), zpětné klapky 

a kulového kohoutu s vypouštěním. Vodoměrná sestava bude uchycena v drţáku.  Hloubka 

uloţení je min. 1,2 m. Prostup základem a podlahou bude proveden v ochranné trubce. 

V délce cca 1,1 m od napojení na vodovod dojde ke kříţení se stáv. STL plynovodem. 

Potrubí bude uloţeno do pískového loţe tl. 100 mm a obsypáno pískem do výšky 300 

mm nad stěnu potrubí. Zbývající část rýhy bude zasypána vytěţenou zeminou. Potrubí je při 

povrchu opatřeno signálním vodičem CY 4 mm
2
 připevněným k potrubí po 1,5 m, který bude 

vyveden k poklopu šoupátka. Vodiče budou spojovány svorkami nebo pájením a spoje 

opatřeny izolací. Nad potrubím bude ve vzdálenosti 0,3 m poloţena bílá neperforovaná 
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výstraţná folie. Sklon vodovodní přípojky bude min. 0,3%, aby potrubí bylo vţdy 

odvzdušněné. 

Při souběhu a kříţení navrţených přípojek se stávajícími podzemními sítěmi je potřeba 

dodrţet minimální vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6005.  

Při práci v ochranných pásmech inţenýrských sítí je potřeba dbát poţadavků správců 

sítí. 

B. Kanalizace 

Splašková voda bude vedena kanalizačním potrubím z trub PVC DN 150 poloţených 

v otevřeném výkopu do bezodtokové plastové jímky – ţumpy – o velikosti 10 m
3
. Její 

vyprazdňování bude prováděno pravidelně fekálními vozy – odvozem splašků do čistírny 

odpadních vod. 

Dešťové vody ze střešní plochy navrhovaného objektu jsou svedeny svody, které 

budou opatřeny čistícími kusy. Dále bude dešťová voda vedena potrubím DN 150 do 

akumulační plastové nádrţe o velikosti 6 m
3
, odkud bude umoţněno pouţití dešťové vody 

k dalším účelům (např. zalévání zahrady). Nevyuţitá voda bude přepadem vyvedena do 

vsakovací jímky. 

C. Přípojka NN 

Přípojka NN bude připojena z určeného místa odbočením ze stávajícího distribučního 

vedení. Na sloupu distribuční sítě bude umístěna odbočná přípojková skříň. Kabelové vedení 

přípojky bude uloţeno v chráničce, v zemi. Na hranici pozemku (v oplocení) bude umístěna 

sestava hlavní domovní skříně (HDS) a elektroměrového pilíře. Elektroměrový rozvaděč bude 

uzemněn. Elektrickou přípojku provede na své náklady distributor. Elektrická přípojka 

zůstane v majetku PDS provozovatele. 

Elektrická přípojka NN bude předmětem samostatného řízení v rámci převodu práv 

stavebníka na budoucího vlastníka a distributora ČEZ Distribuce, a.s. 

D. Plynovodní přípojka 

Napojení k plynovodu nebude realizováno 
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E. Komunikace 

Připojení na pozemní komunikaci prostřednictvím sjezdu z ulice Návrší. Pěší vstup od 

komunikace je veden společně se sjezdem. Parkovací stání pro osobní automobil je 

navrţeno za vjezdem na pozemku. 

3.2.6. Vliv stavby na zdraví a životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Stavba bude vyhovovat 

hygienickým podmínkám pro ochranu zdraví osob. Realizací stavby nedojde ke zhoršení 

kvality ţivotního prostředí v řešené lokalitě zejména se nepřepokládá zhoršení hlukové 

a exhalační zátěţe. 

3.2.7. Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

a orientace 

Stavba dle §1 vyhlášky 398/2009 Sb. „o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb“ nespadá do rozsahu platnosti této vyhlášky. 

3.2.8. Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické 

a hydrologické podmínky stavebního pozemku 

Průzkumy a získané podklady 

Průzkumy: 

Radonový průzkum 

Územně plánovací podklady a podklady k inženýrským sítím: 

Územní plán města Rychvald 

Podklady jednotlivých správců inţenýrských síti – v tištěné popř. digitální podobě 

Ostatní podklady: 
- Polohopisné a výškopisné zaměření území 

- Geologická mapa ČR  

- Geomorfologická mapa ČR 

- Mapy sesuvných území 

- Mapy důlních činností a chráněných loţiskových území 

- Mapy chráněných vodních zdrojů. 

Známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Podle geologické mapy 1:50 000, list 15-44 Karviná a podle kvartérní mapy 1:25 000 

list M-34-73-B-c Ostrava – sever je hluboké předkvartérní podloţí budováno paleozoickými, 
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svrchnokarbonskými sedimenty (hrušovské vrstvy, ostravské souvrství, namur A). Toto skalní 

podloţí je překryto terciérními, miocénními mořskými sedimenty vněkarpatské předhlubně 

(vápnité jíly a písky). Kvartérní sedimenty tvoří odspodu pleistocénní glaciakustrinní písky 

postupového stádia sálského zalednění. Vrstevní sled uzavírají pleistocénní sprašové hlíny 

o mocnosti cca. 2 m. 

3.2.9. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 01 – Rodinný dům 

 SO 02 – Zpevněné plochy 

 SO 03 – Oplocení 

 SO 04 – Vodovodní příp. 

 SO 05 – Kanalizační příp. 

 SO 06 – Elektro. příp. 

3.2.10. Vliv stavby na okolí 

Stavba svým uţíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby 

nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí 

docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o ţivotní prostředí se musí 

účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění 

ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování 

hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 

3.2.11. Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených 

výstavbou 

A. Ochranná pásma 

Stavba je navrţena tak, aby nebyla dotčena ochranná pásma podzemních 

a nadzemních vedení inţenýrských sítí. 

B. Chráněná území 

V prostoru stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části 

přírody dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
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Oblast je součástí chráněného loţiskového území Čs. části Hornoslezské pánve. 

Národní kulturní památky 

V prostoru stavby se nenachází ţádné architektonické ani historické památky. 

3.2.12. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

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

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

dané výrobci jednotlivých výrobků a materiálů.   

V průběhu stavby budou prováděny speciální pracovní úkony, vyţadující zvláštní 

proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

3.2.13. Mechanická odolnost a stabilita 

Není řešena v této práci. 

3.2.14. Požární bezpečnost 

Minimální odstupová vzdálenost stavby od okolních staveb je dodrţena. 

Rodinný dům tvoří jeden poţární úsek. V rodinném domě je únik osob řešen 

nechráněnými únikovými cestami. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je jeden únikový 

pruh. Šířka jednoho únikového pruhu je 550 mm.  

Nosné konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí mít poţární odolnost REI dle 

poţárně-technického výpočtu. Objekt je přístupný pro eventuální hasební zásah, příjezd 

moţný po místní komunikaci.  

V prostoru technologické místnosti bude umístěn ruční hasicí přístroj. 

V objektu bude nainstalován hlásič poţáru. 

3.2.15. Bezpečnost při užívání 

Při dodrţení předepsané technologie výstavby nebude stavba při uţívání nebezpečná. 

3.2.16. Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován. 

3.2.17. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace splňují poţadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Vnější obálka budovy 

splňuje poţadavky novely normy [6] ČSN 73 0540-2 z roku 2002. (viz přílohy 2, 3, 4).  
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3.2.18. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

Povodně:   Stavba je situovaná mimo záplavové území. 

Sesuvy půdy:  Stavba se nenachází v oblasti sesuvů půdy.  

Poddolování:  Stavba se nenachází v poddolovaném území.   

Seizmicita:  Stavba se nenachází v seizmické oblasti. 

Radon: Radonový index pozemku nízký a objekt nevyţaduje ochranu 

proti pronikání radonu z podloţí.  

3.2.19. Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva bude zajištěna oplocením stavby. 

3.2.20. Inženýrské stavby (objekty) 

A. Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Splašková voda bude vedena kanalizačním potrubím z trub PVC DN 150 poloţených 

v otevřeném výkopu do bezodtokové plastové jímky – ţumpy – o velikosti 10 m
3
. Její 

vyprazdňování bude prováděno pravidelně fekálními vozy – odvozem splašků do čistírny 

odpadních vod. 

Dešťové vody ze střešní plochy navrhovaného objektu jsou svedeny svody, které 

budou opatřeny čistícími kusy. Dále bude dešťová voda vedena potrubím DN 200 do 

akumulační plastové nádrţe o velikosti 6 m
3
, odkud bude umoţněno pouţití dešťové vody 

k dalším účelům (např. zalévání zahrady). Nevyuţitá voda bude přepadem vyvedena do 

vsakovací jímky. 

B. Zásobování vodou 

Ze stávajícího vodovodu PVC DN 150 bude provedena přípojka HDPE d32, PE 100, 

SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm pomocí navrtávky. Za navrtávkou bude osazeno 

šoupátko se zemní teleskopickou soupravou včetně poklopu. Celková délka vodovodní 

přípojky je 24,0m. 

C. Zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti NN bude provedeno z určeného místa odbočením ze 

stávajícího distribučního vedení. Na sloupu distribuční sítě bude umístěna odbočná přípojková 
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skříň. Kabelové vedení přípojky bude uloţeno v chráničce, v zemi. Na hranici pozemku 

(v oplocení) bude umístěna sestava hlavní domovní skříně (HDS) a elektroměrového pilíře. 

D. Řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Návrší. 

E. Povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlaţby do štěrkového podloţí. 

Zahrada bude realizována investorem po dokončení stavby. 
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3. ČÁST TZB – VYTÁPĚNÍ 

3.1. Vstupní parametry 

Celková tepelná ztráta prostupem tepla a větráním objektu je 6,438kW (viz příloha 3) 

v městě Ostrava s vnější návrhovou teplotou v zimním období Te= -15°C. Stavba je navrţena 

pro 4 aţ 5 osob a splňuje podmínky rodinného bydlení. Výsledná potřeba tepla na vytápění 

Qh: 9951 kWh/a. 

Vzhledem k relativně nízkým ztrátám a zvolenému zdroji tepla je v tomto projektu 

ideální navrhnout nízkoteplotní soustavu vytápění. Tento způsob má hned několik výhod: 

bezpečná otopná tělesa (nemůţe dojít k popálení při dotyku), menší nebezpečí překročení 

povrchové teploty u podlahového vytápění a v neposlední řadě ekonomičtější provoz 

tepelného čerpadla. 

3.2. Technická zpráva – Vytápění 

3.2.1. Typ zdroje tepla 

Jako typ zdroje tepla bylo zvoleno tepelné čerpadlo [10] NIBE F2025-6 s  výkonem 

4.2 kW (při -7/45°C) a maximálním výkonem 6kW . Tepelné čerpadlo bude instalováno na 

severní straně objektu (viz výkres č. 11), Provozní napětí 3x400 V a maximální prou 16 A. 

V technické místnosti bude umístěna Vnitřní systémová jednotka VVM 300. [10] 

3.2.2. Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky 

Vnější návrhová teplota v zimním období Te= -15°C. Průměrná denní venkovní 

teplota Tem= 8,3°C. 

Budova je umístěna na mírně svaţitém terénu. Budova nebude vystavena extrémním 

povětrnostním podmínkám.  

Průměrná vnitřní návrhová teplota Ti= 20°C. 
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3.2.3. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Typ konstrukce:    Ui    UN 

Obvodová nosná stěna (375mm):   U = 0,20 W/m
2
K  0,30 W/m

2
K 

Nosná vnitřní stěna (300mm):   U = 0,37 W/m
2
K   - 

Příčka (100mm):     U = 1,40 W/m
2
K   - 

Podlaha:      U = 0,25 W/m
2
K  0,60 W/m

2
K 

Strop:      U = 0,51 W/m
2
K   - 

Střecha:      U = 0,17 W/m
2
K  0,24 W/m

2
K 

Střecha nad terasou:    U = 0,15 W/m
2
K  0,24 W/m

2
K 

Více podrobných údajů v příloze č. 2. 

3.2.4. Přehled tepelných ztrát po místnostech 

1.NP 

Zádveří     201 W 

Pracovna     363 W 

Spíţ      -30 W 

Předsíň     499 W 

Technická místnost    -7 W 

Obytná místnost    1554 W 

Koupelna + WC     353 W 

Pokoj pro hosty    676 W 
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2.NP 

 Chodba      

 Dětský pokoj 1    511 W 

 Dětský pokoj 2    599 W 

 Šatna       197 W 

 Loţnice     558 W 

 Koupelna     1069 W 

 WC      -8 W 

Více podrobných údajů v příloze č. 3. 

3.2.5. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

Výkon tepelného čerpadla je 4,2kW (při -7/45°C) a maximálním výkonem 6kW. 

Výpočet byl proveden pomocí pravděpodobnostních metod pomocí výpočtového softwaru 

ProbCalc, který pracuje na základě metody PDPV (Přímého determinovaného 

pravděpodobnostního výpočtu) viz příloha č. 10. 

3.2.6. Popis uvažovaného otopného systému 

Navrţen je nízkoteplotní vodní otopný systém s nominálním teplotním spádem 

45/40°C pro dvoutrubkové rozvody k otopným tělesům a teplotou 37°C přívodní vody 

k podlahovému vytápění. 

3.2.7. Armatury, otopná tělesa, nátěry a uložení potrubí 

A. Armatury 

Kulové, vypouštěcí a napouštěcí kohouty, redukce, filtry, odvzdušňovací ventily, 

odplyňovač Spirovent. Vypouštění systému se provádí kompresorem. Armatury pro otopná 

tělesa: Termostatická hlavice Honeywell Thera-4, regulační šroubení pro tělesa typu ventil-

kompakt Honeywell Verafix-V, odvzdušňovací ventily pro otopné plochy. 

B. Otopná tělesa 

- Systém podlahového vytápění REHAU(viz příloha č. 5) [11]. 

- Desková otopná tělesa Vogel Noot (viz příloha č. 5) [12]. 
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C. Nátěry 

Otopná tělesa jsou opatřena nátěrem od výrobce 

D. Uložení potrubí 

Potrubí je uloţeno v podlaze. Potrubí je opatřeno tepelnou izolací Mirelon POLAR 

19mm. Viz výkresy č. 11 a 12. 

3.2.8. Rozdělení otopného systému 

Místnosti v 1.NP jsou vytápěny podlahovým vytápěním (Systém REHAU Railfix). 

Rozdělovač k podlahovému vytápění je umístěn v technické místnosti. V 1.NP je 6 

jednotlivých okruhů. 

Místnosti v 2. NP jsou vytápěny pomocí otopných těles (Vogel Noot T6 Plan). 

Rozdělovač k těmto tělesům je umístěn v chodbě ve 2.NP má 7 okruhů. 

Místnost Podlahové 

topení / Otopné 

těleso 

Rozteč p.t.[mm] 

Typ 

Vogel Noot 

Výkon [W] Pokrytí [%] 

1.01 Zádveří Podlahové t. 250 278 138 

1.02 Pracovna Podlahové t. 150 363 100 

1.03 Spižírna - - - - 

1.04 Chodba Podlahové t. 300 201 100 

1.05 Technická m. - - - - 

1.06 Obytná m. Podlahové t. 250 1554 100 

1.07 Pokoj pro h. Podlahové t. 250 676 100 

1.08 Koupelna 

+WC 

Podlahové t. 250 259 73 

2.01 Chodba Otopná tělesa 11 PM 11 

600x400 

119 102 

2.02 Dětský pokoj Otopná tělesa 21 PM-S 21S 

600x1120 

515 101 
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Místnost č. 1.08 Koupelna + WC je podlahovým topením vytápěna z 73%, zbytek 

23% = 94W dodá elektrický ţebřík o výkonu 100W. Místnost č. 2.06 Koupelna je otopným 

tělesem vytápěna z 67%, zbytek 33% = 450W dodá dvojce elektrických ţebříků kaţdý 

o výkonu 200W. 

Více podrobností v příloze č. 5. 

3.2.9. Tlakové ztráty, způsob regulace 

Výpočty tlakových ztrát jednotlivých okruhů jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 9. 

Regulace bude provedena pomocí regulačních ventilů u jednotlivých výstupů 

v rozdělovačích a také pomocí termostatických hlavic přímo u otopných těles. 

3.2.10. Tlakové ztráty, způsob regulace 

Výpočet tlakových ztrát přívodního potrubí proveden v příloze č 9. 

Páteřní rozvody k rozdělovačům jsou provedeny v měděné trubky lisované, bezešvé, 

DN 28/1.00.  

Od rozdělovače v 1.NP do jednotlivých místností jsou rozvody navrţeny Systémem 

REHAU Railfix a jednotlivé délky přívodního potrubí jsou uvedeny v příloze č. 5.  

Od Rozdělovače v 2.NP k jednotlivým otopným tělesům jsou rozvody provedeny 

Systémem RAUTITAN Flex DN 20/2.50 a jednotlivé délky přívodního potrubí jsou v příloze 

č. 5. 

3.2.11. Oběhové čerpadlo 

V tepelném čerpadle NIBE F2025-6 je instalováno oběhové čerpadlo. Výkon 

oběhového čerpadla při 20kPa je 0,16l/s. Viz příloha č. 8. 

2.03 Dětský pokoj Otopná tělesa 22 PM 22 

600x1120 

643 107 

2.04 Šatna Otopná tělesa 11 PM 11 

900x520 

216 110 

2.05 Ložnice Otopná tělesa 21 PM-S 21S 

600x1200 

552 99 

2.06 koupelna Otopná tělesa 33 PM 33 

900x800 

719 67 
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3.2.12. Tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil 

Tlaková expanzní nádoba byla navrţena od firmy REHAU FlexCON C o velikosti 

5litrů (viz příloha č. 6).  

Pojistný ventil navrţen HONEYWELL SM 120 ½“ (viz příloha č. 7). 
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4. Závěr 

Výsledkem mé bakalářské práce je projekt moderního rodinného domu, který splnil 

dle klasifikace třídy prostupu tepla obálkou budovy energetickou třídu B – úspornou (viz 

příloha č. 4). Stavba je navrţena z konstrukčního systému Ytong bez dodatečného zateplení. 

Tvar objektu je standardní a jednoduchý. Mým úkolem bylo navrhnout dům, tak aby 

odpovídal moderním trendům a aby byl zajištěn vysoký standard a komfort jeho obyvatelům. 

Projektová dokumentace stavební části je provedena v souladu s platnými normami [2, 

3 a 4]. Projektová dokumentace provedena tak aby co nejvíce vyhovovala potřebám 

a poţadavkům výkresové dokumentace pro TZB [5 a 6]. 

Pro vytápění objektu jsem zvolil zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla vzduch/voda 

od firmy NIBE [10]. Tím jsem dosáhl výrazných energetických úspor a sníţení emisí. 

Pořizovací náklady a náklady na provoz jsem shrnul v příloze č. 11. 

Jako otopné plochy jsem zvolil v budově kombinaci podlahového vytápění od firmy 

REHAU [11] – v 1.NP a deskových otopných těles od firmy Vogel Noot [12] – v 2.NP. Tuto 

kombinaci jsem zvolil kvůli výborné kombinaci tepelného čerpadla a nízkoteplotního reţimu 

vytápění. Podlahový vytápění v 1.NP nám zaručí lepší hygienické podmínky, hlavně 

bezprašný provoz a pocit tepelné pohody. Desková otopná tělesa v 2.NP jsem zvolil z důvodu 

niţšího procenta nezastavěné podlahové plochy v místnostech a z důvodu přirozenějšího 

rozdělení tepla v místnosti, zvláště kdyţ v těchto místnostech na podlaze bude instalován 

většinou koberec.  

Zpracování této práce bylo pro mě velice zajímavé a jistě přínosné vzhledem k nově 

nabytým informacím, které jistě budu moci uplatnit v mé budoucí práci.  
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