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1. ÚVOD 

V současné době všichni pociťujeme růst cen energií. Ať uţ jde o cenu ropy, plynu, 

elektřinyči uhlí, jedno mají společné. Jejich cena meziročně stoupá i o několik procent. To má 

za následek, ţe kaţdý z nás musí vynaloţit stále větší a větší díl ze svých příjmů na úhradu 

výše zmíněných komodit. Snad největší podíl těchto výdajů připadá na platby za teplo a 

přípravu teplé vody. Proto se v mé bakalářské práci zabývám projekcí energeticky 

nenáročného rodinného domu, volbou ekonomického zdroje tepla a návrhem efektivní otopné 

soustavy. 

 

První část práce se zabývá návrhem rodinného domu s vyuţitím co nejjednodušších a co 

nejprogresivnějších technologií. Velký důraz je přitom kladen na maximální uţivatelský 

komfort bez kompromisů a minimální energetickou náročnost. 

 

Druhá část popisuje volbu a návrh zdroje tepla a otopných ploch. Snaţí se také přiblíţit 

problematiku tepelných čerpadel širší veřejnosti a jednoduchým způsobem zhodnotit 

ekonomickou stránku věci. 
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2. NÁVRH STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÝ 

2.1. Dispoziční řešení 

První nadzemní podlaţí tvoří vstupní prostory a denní zóna. Vstup do objektu je situován na 

severní straně směrem do ulice. Opticky je od ulice oddělen krytým stáním pro dva 

automobily. První místností je zádveří, ze kterého je přístupná chodba a technická místnost. 

V technické místnosti je umístěno tepelné čerpadlo a jsou zde také prostory určené pro 

automatickou pračku. Z chodby jsou přístupné všechny ostatní místnosti prvního nadzemního 

podlaţí. Koupelna s WC a sprchovým koutem, kuchyně s jídelním koutem, schodiště do 2. 

NP a především prostorný obývací pokoj orientovaný na jih a západ velkými prosklenými 

plochami. Čtvercový půdorys domu je v 1. NP narušen terasou zapuštěnou do jihozápadního 

nároţí. Obytný prostor nad touto terasou slouţí jako stínění obývacího pokoje v letních 

měsících. Terasa je navrţena k instalaci jacuzzi.  

 

Druhé nadzemní podlaţí obsahuje tři větší pokoje. Jeden slouţí jako loţnice, další dva potom 

jako pokoje dětí. Loţnice je orientována na východ a jih, pokoje dětí pak na jih a západ. V 2. 

NP je také šatna a jeden menší pokoj, který můţe slouţit například k nouzovému spaní hostů. 

WC v 2. NP je vybaveno umývadlem a je samostatné, oddělené od koupelny. V koupelně je 

navrţena vana obdélníkového tvaru, prostorný sprchový kout a dvě umývadla. Šatna, pokoj 

pro hosty, WC i koupelna jsou okny orientovány na sever. Dvouramenné schodiště 

s mezipodestou prosvětluje velké okno směrované na východ. 

 

2.2. Materiálová řešení stavebních konstrukcí 

Zaloţení objektu je navrţeno klasicky na základové pasy. Větší pozornost byla věnována 

výběru obvodové konstrukce. Na dnešním trhu nabízejí renomovaní výrobce systémy, s nimiţ 

lze dosáhnout velmi dobrých hodnot tepelného odporu R bez dodatečného zateplování stavby. 

Pro takový systém jsem se také rozhodl. Zvolil jsem systém YTONG THETA ze sortimentu 

firmy Xella. Jedná se o tvárnice z autoklávového betonu určené pro tepelněizolační obvodové 

stěny energeticky úsporných budov bez dodatečného zateplení. Toto zdivo dosahuje tepelného 

odporu 6,25 (m
2
·K)/W,při tloušťce 500 mm, především díky nízké objemové hmotnosti. 
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Přesné zdění na tenkovrstvou maltu a jednoduché opracování výrazně sniţují dobu výstavby a 

tím také sniţují náklady na realizaci. Další výhodou je, ţe masivní pórovitá obvodová 

konstrukce dokáţe do jisté míry regulovat mnoţství vzdušné vlhkosti a v letních měsících 

zlepšuje tepelnou stabilitu v místnostech. Vnitřní nosné zdivo bylo zvoleno SILKA tloušťky 

200 mm od firmy Xella. Toto zdivo vyniká pevností v tlaku a velmi dobrou zvukovou 

neprůzvučností. Proto byly i příčky vzájemně oddělující dětské pokoje navrţeny z tohoto 

materiálu, avšak v tloušťce 150 mm. Dimenzování stropní konstrukce bylo ztíţeno 

necelistvým půdorysem prvního nadzemního podlaţí. Díky zapuštěné terase by bylo 

provedení z vloţkového stropu sloţité a navíc by vzniklo spoustu tepelných vazeb, které 

bychom museli řešit. Zvolen byl tedy strop monolitický obousměrně pnutý o tloušťce desky 

150 mm. Tepelné ztráty přes výplně otvorů tvoří nezanedbatelný podíl z celkových tepelných 

ztrát objektu. Z tohoto důvodu byla vybrána okna firmy REHAU v profilu GENEO osazená 

tepelněizolačním trojsklem. Tato okna patří v současnosti mezi špičku na trhu. Poslední ze 

stavebních částí, které byla věnována zvýšená pozornost při výběru, je střecha. Navrţena byla 

plochá střecha s inverzní skladbou. Výhodou ploché střechy je, ţe neznehodnocuje prostor 

v nejvyšším podlaţí. Důvody pro volbu inverzní skladby jsou následující. Hydroizolační 

vrstva je chráněna před vlivem UV záření a velkými výkyvy teplot, coţ výrazně prodluţuje 

dobu ţivotnosti. A umístění tepelné izolace nad hydroizolační vrstvou prakticky vylučuje 

kondenzaci vodní páry uvnitř střešního pláště [6]. Střechu budou odvodňovat dvě podtlakové 

vpustě. Nosnou konstrukci střechy tvoří, stejně jakou u stropu nad 1. NP, ţelezobetonová 

obousměrně pnutá deska. 
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3. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

3.1. Identifikační údaje a charakteristika stavby 

Název akce: 

Místo stavby: 

Parcela číslo: 

Zřizovatel: 

Projektant: 

Stupeň projektové dokumentace: 

Datum: 

Zhotovitel stavby: 

 

Stavební úřad: 

Kraj: 

Rodinný dům 

Vratimov, část Horní Datyně 

205/7 

Simona Schneiderová 

Petr Horký 

Pro realizaci stavby5/2011 

MARCAL s.r.o., IČ28642414,  

Na Rozmezí 211, Horní Datyně 

Vratimov 

Moravskoslezský 

 

Stavbu lze charakterizovat jako dvoupodlaţní, nepodsklepený, samostatně stojící rodinný 

dům, určený pro jednu čtyřčlennou rodinu. Dům je obdélníkového půdorysu s plochou 

střechou. Funkce stavby je pouze obytná. 

 

3.2. Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

Pozemek je situován na katastrální hranici mezi Vratimovem a Horními Datyněmi. Terén je 

mírně svaţitý. Parcela č. 205/7 se nachází v oblasti zastavěné rodinnými domy. Parcela o 

výměře 1036m
2
 vznikla rozdělením původní parcely, jeţ plnila funkci zahrady, na tři shodné 

díly. Jedná se o prostřední parcelu, která sousedí s prozatím nezastavěnými pozemky. 

Pozemek je v soukromém vlastnictví zřizovatelky Simony Schneiderové. 
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3.3. Provedené průzkumy a napojení na infrastrukturu 

Mapové podklady: 

 Katastrální mapa v měřítku 1:2000 

 Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:500 

 Inţenýrsko – geologický a radonový průzkum 

 

Ostatní podklady: 

 Poţadavky investora 

 Stavební zákon (183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

 Vyhláška o technických poţadavcích na stavby (268/2009 Sb.) 

 

Geologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody 4,5m pod úrovní ±0,000, na 

území dále nebylo zjištěno pronikání radonu. Vodovodní přípojka je napojena z uličního řadu 

do vodoměrnéšachty nacházející se na pozemku. Napojení na síť nízkého napjetí je provedeno 

pod terénem. Na hranici pozemku je osazen do zděného pilíře oplocení elektroměr a 

přípojková skříň. Pozemek je oplocen pletivem, z čelní strany pak zděným plotem 

s kovovými, kovanými poli.Pozemek není napojen na plynovod. 

 

3.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony České Republiky adle 

informací dotčených orgánů. Všechny známé poţadavky jsou zpracovány v projektu 

prorealizaci stavby, v případě připomínek budou doplněny. 

 

3.5. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace splňuje poţadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

poţadavcích na stavby a stavebního zákona 183/2006 Sb. 
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3.6. Podmínky regulačního plánu, územní rozhodnutí 

Projekt stavby není v rozporu s regulačním plánem místního územního plánu. 

 

3.7. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby 

V okolí stavby se není plánovaná výstavba, která by vyvolala další investice. 

 

3.8. Předpokládaná lhůta výstavby 

Dokončení projektové dokumentace: 

Zahájení výstavby: 

Dokončení výstavby: 

5/2011 

7/2011 

7/2012 

 

Postup výstavby: 

 Vytýčení hlavního výškového bodu 

 Vytýčení půdorysu stavby 

 Sejmutí ornice a uloţení do deponie 

 Výkopové práce 

 Podsyp a hutnění 

 Vybednění základů  

 Osazení kanalizačního potrubí a potrubí dešťové kanalizace 

 Vytvoření prostupů 

 Betonáţ základů 

 Zhutnění plochy pod základovou deskou 

 Podsyp pro podkladní beton a jeho hutnění 

 Betonáţ základové desky 

 Hydroizolace stavby 

 Svislé nosné konstrukce 1.NP 

 Vodorovné konstrukce - strop nad 1.NP 

 Svislé nosné konstrukce 2.NP 

 Vodorovné konstrukce - strop nad 2.NP 
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 Hydroizolace a tepelná izolace střešního pláště 

 Práce PSV 

 Omítky 

 Podlahy 

 

3.9. Statistické údaje a údaje o orientační ceně stavby 

Plocha stavebního pozemku: 

Celková uţitková plocha: 

Zastavěná plocha: 

Obestavěný prostor: 

Střecha: 

Orientační cena stavby: 

1036 m
2
 

154,2 m
2 

110,0 m
2
 

745 m
3 

Plochá s inverzní skladbou 

3 440 tis. Kč

 

Orientační cena stavby byla stanovena propočtem na základě velikostiobestavěného prostoru 

a souvisejících stavebních činností. Propočet ceny stavby není součástí tohoto projektu. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1. Účel objektu 

Jedná se o rodinný dům, určený k trvalému bydlení. Objekt tvoří jediná bytová jednotka, která 

poskytne dostatečný komfort bydlení pro čtyřčlennou rodinu. 

 

4.2. Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Půdorys objektu je obdélníkový, blíţící se čtverci. Pouze v 1.NP je tento půdorys narušen 

terasou, zapuštěnou do hmoty domu. Střecha je plochá s atikou. 

Funkčně je dům navrţen co nejefektivněji tak, aby činnosti na sebe navazující probíhaly bez 

zbytečných prodlev. Dispozice je rozdělena na zónu společenskou v 1.NP a zónu soukromou 

v 2.NP. 

 

4.3. Orientační statistické údaje o stavbě 

Plocha stavebního pozemku: 

Celková uţitková plocha: 

Zastavěná plocha: 

Obestavěný prostor: 

Střecha: 

Orientační cena stavby: 

1036 m
2
 

154,2 m
2 

110,0 m
2
 

745 m
3 

Plochá s inverzní skladbou 

3 440 tisícKč

Orientační cena stavby byla stanovena propočtem na základě velikosti obestavěného prostoru 

a souvisejících stavebních činností. Propočet ceny stavby není součástí tohoto projektu. 
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4.4. Technické a konstrukční řešení 

4.4.1. Příprava území a zemní práce 

Před zahájením stavebních prací bude z prostoru půdorysu stavby sejmuta ornice do hloubky 

300 mm, deponována v prostoru pozemku a následně vyuţita k terénním úpravám po 

dokončení stavby. Za účasti geodeta proběhne vytýčení objektu a základových rýh. Geodet 

také provede výškové osazení stavby do terénu. Stavební parcela bude oplocena a k přístupu 

na ni budou vyuţívány stávající komunikace. Případná znečištění je provozovatel stavby 

povinen neprodleně odstraňovat a vzniklá poškození komunikace opravit. 

 

4.4.2. Základy a podkladní betony 

Základové pasy pod obvodovými nosnými konstrukcemi budou provedeny z betonu C20/25 a 

to do úrovně -1,370 vztaţené k úrovni ±0,000. Pod nosnými zdmi uvnitř objektu jsou pasy 

navrţeny do úrovně -0,770. Beton bude proveden do předem připraveného bednění, které 

musí být osazeno potřebnými prostupy a zemnícími prvky. Pasy budou vyztuţeny dvěma 

svislými výztuţemi HK20 (6/6 x 150/150), tak aby bylo moţno napojit je na výztuţ základové 

desky. Před provedením základové desky je nutno osadit potrubí kanalizace, dešťové 

kanalizace, vytvořit zhutněný násyp a umístit výztuţ desky HK20 (6/6 x 150/150). Po obvodu 

základu je navrţena tepelná izolace XPS o tloušťce 50 mm, od základové spáry -1,370 do 

úrovně -0,220.Kolem celého objektu bude provedena drenáţ v podobě potrubí o průměru 100 

mm do štěrkového loţe. Toto potrubí bude svedeno do vsakovací jímky u hranice pozemku. 

 

4.4.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce tvoří plynosilikátové zdivo YTONG Theta P1,8-300 o tloušťce 

500 mm, pouze spodní zakládací řada je navrţena z plynosilikátových tvárnic YTONG 

Lambda P2-350 o tloušťce 375 mm a doplněná tepelnou izolací XPS. Vnitřní nosné zdi jsou 

tvořeny vápenopískovým zdivem SILKA S20-2000 o tloušťce 200 mm. Veškeré zdivo bude 

provedeno na tenkovrstvou zdící maltu doporučenou výrobcem. 
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4.4.4. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navrţena jako ţelezobetonová monolitická deska, provedená do 

technologickéo bednění. Desku provede odborná firma, která provede bednění a podepření dle 

statického výpočtu, výztuţ desky dle statického výpočtu a samotnou betonáţ. Odbednění a 

následné práce lze provádět aţ po úplném vytvrdnutí betonu. Před zabetonováním musí být 

provedeny všechny prostupy a do bednění k vnějšímu líci po celém obvodu vloţena tepelná 

izolace MULTIPOR o tloušťce 100 mm.Je nutno striktně dodrţovat pokyny firmy provádějící 

stropní konstrukci. 

 

4.4.5. Schodiště 

Vnitřní schodiště je navrţeno ze schodišťových dílců YTONG, které jsou uloţeny v nosné zdi 

na jednom konci, na druhém pak leţí na zdi YTONG P2-500tl. 150 mm. Osazení se provádí 

na maltové loţe. Mezipodesta je provedena jako ţelezobetonová deska vetknutá do nosných 

zdí. Tloušťka podesty je 100 mm. Povrchovou úpravu tvoří dřevěné dubové obloţení. 

 

4.4.6. Střecha 

Typ střech byl zvolen: plochá střecha s atikou, inverzní skladbou a dvěma podtlakovými 

střešními vpustěmi. 

Nosný systém střechy je naprojektován jako ţelezobetonová monolitická deska, provedená do 

technologickéo bednění. Desku provede odborná firma, která provede bednění a podepření dle 

statického výpočtu, výztuţ desky dle statického výpočtu a samotnou betonáţ.Před 

zabetonováním musí být provedeny všechny prostupy a do bednění k vnějšímu líci po celém 

obvodu vloţena tepelná izolace MULTIPOR o tloušťce 100 mm. Odbednění a následné práce 

lze provádět aţ po úplném vytvrdnutí betonu. Je nutno striktně dodrţovat pokyny firmy 

provádějící střešní konstrukci. 

Atika je vyzděna z cihelných bloků SILKA S20-2000. Na ţelezobetonovou desku bude 

provedena spádová vrstva o tloušťce 0 – 100 mm. Asfaltový hydroizolační pás bude nataven 

na spádovou vrstvu, která musí být očištěna od nečistot a 2x nepenetrovaná asfaltovým 

penetračním nátěrem. Osazené vpustě musí být také řádně zaizolovány. Na hydroizolaci bude 

poloţena polyethylénová drenáţní vrstva. Další vrstvu tvoří tepelná izolace – XPS o tloušťce 
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200 mm. Jednotlivé desky XPS jsou opatřeny perem a dráţkou. XPS bude překrytgeotextilí a 

zasypán stejnoměrnou vrstvou oblázků. Svody dešťové vody vedou svisle celým objektem, 

avšak osazovány musí být aţ po dokončení příček. 

 

4.4.7. Příčky 

V převáţné většině jsou příčky navrţeny z tvárnic YTONG P2-500 o tloušťce 150 mm, pouze 

mezi pokoji 202,203 a 204 je navrţena příčka z cihelných bloků SILKA S20-2000, která má 

hodnotu vzduchové neprůzvučnostiRw= 48 dB, coţ přispívá k zvýšení uţivatelského 

komfortu. 

 

4.4.8. Překlady 

Překlady jsou navrţeny systémové YTONG nosné překlady a YTONG UPA profily, které je 

nutno podbednit, osadit tepelnou izolací a výztuţí dle statického výpočtu a vybetonovat. 

Překlady z UPA profilů jsou únosné aţ po vytvrdnutí a vyzrání betonové výplně. Překlady 

YTONG nosné překlady jsou únosné okamţitě. 

 

4.4.9. Podlahy 

Skladba podlah v 1.NP: 

 Nášlapná vrstva (laminátová podlaha 10 mm nebo keramická dlaţba tl. 10 mm) 

 Anhydritová mazanina tl. 60 mm obsahující potrubí podlahového vytápění 

 Separační vrstva – PE folie 

 Tepelná izolace EPS 150 S, tl. 150 mm 

 Hydroizolace – asfaltový pás natavený na podkladním betonu 

 

Skladba podlah v 2.NP:  

 Nášlapná vrstva (laminátová podlaha 10 mm nebo keramická dlaţba tl. 10 mm) 

 Anhydritová mazanina tl. 60 mm obsahující potrubí podlahového vytápění 

 Separační vrstva – PE folie 

 Kročejová izolace ROCKWOOL Steprock, tl. 30 mm 

 Ţelezobetonová stropní deska 
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4.4.10. Hydroizolace 

K hydroizolaci základové desky bude pouţit asfaltový pás (například SKLOBIT 40 Mineral) 

natavený na základovou desku 2x nepenetrovanou asfaltovým penetračním nátěrem. Tato 

hydroizolace musí být po obvodu vytaţena aţ do úrovně 300 mm nad přilehlý terén.  

Střecha je opatřena asfaltovým hydroizolačním pásem, který bude nataven na spádovou 

vrstvu, jenţ musí být očištěna od veškerých nečistot a 2x nepenetrovaná asfaltovým 

penetračním nátěrem.Stěny a příčky přilehlé k vaně a uvnitř sprchovacích koutů budou pod 

obkladem opatřeny hydroizolační stěrkou k těmto účelům určenou. 

 

4.4.11. Tepelné, zvukové a kročejové izolace 

Tepelné izolace: 

Základy: XPS 50, 70 mm 

Podlahy 1.NP: 

Podlahy 2.NP: 

EPS 150 S, 150 mm 

ROCKWOOL Steprock 30 mm 

Izolace věnců: 

Ostění: 

MULTIPOR 100 mm 

MULTIPOR 50 mm

Venkovní překlady: 

Podlaha nad terasou: 

MULTIPOR 120 mm 

MULTIPOR 200 mm 

Střecha: XPS 200 mm

 

Kročejové izolace: 

Podlahy 2.NP: ROCKWOOL Steprock 30 mm 

 

4.4.12. Omítky 

V domě jsou zvoleny sádrové omítky BAUMIT UnoGolddoporučené pro povrchové úpravy 

plynosilikátových povrchů a betonů. Tyto omítky budou provedeni i na stropech v 1.NP a 

2.NP. Povrch plynosilikátových stěn a příček musí být před prováděním očištěný a ošetřený 

nátěrem BAUMIT vyrovnávač nasákavosti, povrch betonových stropů musíme ošetřit 

přípravkem BAUMIT Betonkontakt. Styky různých materiálů, jako například plynosilikát a 
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beton je nutno nejprve přestěrkovat lepidlem BAUMIT ProContact s výztuţnou sítí 

BAUMIT. 

 

4.4.13. Obklady 

Obklady v koupelnách a na WC budou provedeny přímo na napenetrovanéplynosilikátové 

zdivo od úrovně podlahy aţ po strop. Typ a barevnou variaci obkladů a dlaţeb v koupelnách 

provede stavební firma dle představ zřizovatele. 

Schodiště včetně mezipodesty bude opatřeno dubovým obloţením o celkové tloušťce 35 mm. 

 

4.4.14. Výplně otvorů 

Okna jsou zvolena s tepelněizolačními trojskly osazenými do rámu z profilu REHAU Geneo, 

které zaručují celkový součinitel prostupu tepla UW = 0,73 W/(m
2
·K). Vstupní dveře jsou 

navrţeny také z profilu REHAU s tepelně izolační výplní s UW = 1,0 W/(m
2
·K). 

 

4.4.15. Truhlářské a zámečnické výrobky 

Vnitřní dveře jsou navrţeny dřevěné, osazené do ocelových zárubní. Výrobce a typ si zvolí 

v průběhu stavebních prací zřizovatel. Zásuvné dveře do obývacího pokoje budou provedeny 

jako stavební pouzdro od firmy JAP. Světlá šířka zásuvných dveří je 1450 mm, celková šířka 

stavebního pouzdra je 3050 mm. Stavební pouzdro bude umístěno v přizdívce z tvárnic 

YTONG P2-500 o tloušťce 100 mm.Kování a kliky budou součástí dodávky dveří. 

Zábradlí u schodiště bude zhotoveno z nerezové oceli dle výběru zřizovatele a ukotveno do 

zdí a podlahy. 

 

4.4.16. Klempířské výrobky 

Oplechování atiky bude provedeno z titanzinku 1,0mm a vhodným způsobem ukotveno přímo 

do atiky, se spádem 3% směrem dovnitř objektu.  

Venkovní okenní parapety jsou navrţeny hliníkové eloxované. 
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4.4.17. Větrání místností 

Výměna vzduchu v objektu je navrţena přirozeným větráním, pouze v technické místnosti 

bude větrání zajištěno elektrickýmventilátorem a v kuchyni bude doplněno digestoří. V kaţdé 

místnosti, kromě technické místnosti, je navrţeno okno s moţností mikroventilace.  

 

 

4.4.18. Venkovní úpravy 

Příjezdová komunikace, parkovací stání a chodník kolem objektu budou provedeny 

z betonové zámkové dlaţby do zhutněného štěrkového loţe. 

 

4.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Z tepelně technických vlastností jsou zde uvedeny pouze výsledné součinitele prostupu tepla 

Uochlazovaných konstrukcí. Veškeré relevantní tepelně technické vlastnosti jsou uvedeny 

v příloze č. 2, kde jsou zároveň všechny konstrukce posouzeny podle [9]. 

 

Konstrukce 

Obvodová zeď 

Podlaha na terénu 

Podlaha nad exteriérem 

Střecha 

Dveře 

Okna 

U [W/(m
2
·K)] 

        0,16 

        0,22 

        0,18 

        0,19 

        1,00 

        0,73 

 

4.6. Způsob založení objektu 

Provedeným inţenýrsko – geologickým průzkumem bylo zjištěno, ţe podmínky pro zakládání 

jsou jednoduché, bez vlivu podzemní vody a s homogenními vlastnostmi základové půdy. 

Jedná se tedy o první geotechnikou kategorii. Zaloţení objektu je navrţeno na základové pasy 

s minimální hloubkou základové spáry -1,370 m. Hloubka základu pod úrovní upraveného 
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terénu tedy bude 1,1 m. Pasy uvnitř půdorysu objektu mají hloubku základové spáry v úrovni 

-0,770 m. 

 

4.7. Vliv stavby na životní prostředí 

Objekt nebude mít ţádné negativní vlivy na ţivotní prostředí. 

 

4.8. Dopravní řešení stavby 

Napojení na veřejnou komunikaci bude zajištěno přímo z parkovacího stání, tvořícího hranici 

pozemku. Pozemek bude pro pěší zpřístupněnchodníkem z betonové zámkové dlaţby. 

 

4.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V dané lokalitě nevznikají ţádné zásadní vnější vlivy omezujícířešenou stavbu. 

 

4.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při provádění montáţních astavebních prací je nutno dodrţovat předpisyNV č. 362/2005 Sb. 

O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci napracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. O bliţšíchminimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Před zahájením stavebních prací musí 

být všichni pracovníci seznámeni s výše uvedenými předpisy a jsou povinni je dodrţovat.  
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5. ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV 

5.1. Volba typu zdroje tepla 

V dnešní době máme na výběr celou řadu typů zdrojů tepla určených pro vytápění rodinných 

domů. Mezi nejběţnější patří kotle spalující zemní plyn, uhlí, dřevo, pelety, topný olej, 

elektřinu a další suroviny. 

 

Při výběru zdroje tepla bychom měli především znát tepelné potřeby objektu. Jedná se tedy o 

tepelné ztráty větráním a prostupem. Dalším kritériem je dosaţitelnost připojení na inţenýrské 

sítě. Pokud máme na dosah jak elektrické, tak plynové připojení, máme na výběr prakticky 

všechny typy zdrojů tepla. Jestliţe plynová přípojka proveditelná není, zúţí se moţnosti na 

spalování tuhých paliv či olejů a na zdroje vyuţívající elektrickou energii. 

 

Dále také při rozhodování musíme zohlednit poţadavky zařízení na obsluhu a prostor. Třeba 

elektrokotel má minimální nároky na prostor a údrţbu. Také poţadavky na obsluhu jsou téměř 

nulové. Naproti tomu kotel na tuhá paliva s manuální obsluhou vyţaduje několikrát za den 

přikládání, skladovací prostory na palivo a především obtěţuje nedokonalou čistotou provozu. 

Porovnejme tedy náklady na jednotku energie těchto běţných druhů tepelných zdrojů.[17] 

 

 

Obr. 01 graf průměrných jednotkových cen energie při využití různých paliv 

0

200

400

600

800

C
en

a 
v 

K
č 

/ 
G

J

Druh  paliva



17 

 

Z grafu(obr.01)je patrné, ţe nejlevnější energii získáme spalováním dřeva, štěpky, pelet a 

pouţitím tepelných čerpadel [17]. Tyto druhy energií skýtají i nevýhody. Tepelná čerpadla 

mají vysoké pořizovací náklady a spalování dřeva, štěpky a pelet je podmíněno nemalými 

prostory na skladování paliva. 

 

Tepelná čerpadla, i přes vysoké pořizovací náklady, patří mezi nejekonomičtější a 

nejekologičtější tepelné zdroje. Navíc vynikají i dalšími výhodami, jako například moţností 

pasivního chlazení, prostorovou nenáročností a nízkými emisemi. 

 

Pro svůj projekt jsem proto zvolil tepelné čerpadlo země – voda, získávající nízkopotenciální 

energii z hlubinného zemního vrtu. 

 

5.2. Teorie tepelných čerpadel 

5.2.1. Úvod do problematiky tepelných čerpadel 

Tepelná čerpadla patří mezi moderní a uţivatelsky velmi komfortní zdroje tepla. Při vytápění 

bytových objektů budou náklady na vytápění v porovnání s ostatními zdroji ve většině 

případů nejniţší. Velikou výhodou je i nenáročnost těchto zařízení na obsluhu a prostor, coţ 

nemůţeme říci o jiných zdrojích, jako jsou například některé kotle na tuhá a kapalná paliva. 

Další nespornou výhodou je, ţe se jedná o velmi ekologický způsob vytápění. Tepelné 

čerpadlo je také vhodným řešením pro stavby, které nemají moţnost zavedení zemního plynu, 

nebo jejich elektrická přípojka není dostatečně dimenzována, aby napájela elektrické 

vytápění. Nevětší nevýhodou tepelných čerpadel jsou jejich pořizovací náklady. Tvrzení, ţe 

se investice do tepelného čerpadla nevrátí, byly ještě před dvaceti lety opodstatněné. 

Postupem času technika pokročila, pořizovací cena se sníţila a velmi výrazně vzrostly ceny 

surovin a energií. V současnosti, při správně navrţeném otopném systému, se pohybuje doba 

návratnosti investice v rozmezí 5 – 8 let. Pokud však budou trendy růstu energií pokračovat, 

můţe se doba návratnosti dále sníţit. [5] 
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5.2.2. Základní princip 

Princip funkce tohoto důmyslného zařízení je znám jiţ od roku 1852, kdy jej formuloval Lord 

Kelvin (vlastním jménem William Thompson). Tepelné čerpadlo se skládá z těchto hlavních 

částí: výparník, kompresor, kondenzátor a škrtící ventil, coţ je vidět na obr. 02. Dále je 

doplněno o takzvaný primární a sekundární okruh. Primární okruh tvoří část, která je ve styku 

s ochlazovaným médiem. To je například hlubinný vrt, kolektor či venkovní ventilátor 

čerpadla vzduch – voda. Sekundární okruhem jsou pak všechny otopné plochy. Zařízení 

získává teplo z relativně chladných médií a předává ho médiím teplejším. Na první pohled to 

je v rozporu s druhým termodynamickým zákonem, který říká, ţe pouze těleso teplejší můţe 

předávat teplo tělesu chladnějším, nikdy naopak. Ve skutečnosti platnost druhého 

termodynamickéo zákona tento princip potvrzuje. Zařízení obsahuje chladivo s hodnotou 

bodu varu, při atmosférickém tlaku, hluboko pod 0°C. Při zvýšení tlaku bod varu roste. Ve 

výparníku se chladivo odpaří při nízkém tlaku a velmi nízké teplotě. Odebere tak ochlazované 

látce určité mnoţství tepla. Kompresor plynné chladivo stlačí, čímţ mu dodá energii v podobě 

práce. Chladivo o vysokém tlaku a teplotě putuje do kondenzátoru, kde předává teplo 

ohřívané látce, čím mění skupenství na kapalné. Po průchodu škrtícím ventilem se tlak prudce 

sníţí a chladivo se opět odpaří do výparníku. Má znovu původní tlak i teplotu a celý cyklus se 

můţe opakovat. Jedná se vlastně o obrácený princip lednice.[5] 

 

 

Obr.02princip funkce tepelného čerpadla 
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5.2.3. Parametry tepelných čerpadel 

U tepelného čerpadla neuvádíme účinnost, ale takzvaný topný faktor označovaný také COP 

(coefficientof performance). Jde o poměr mezi energií do systémudodanou kompresorem a 

energií ze systému vystupující. Hodnota topného faktoru závisí na teplotách ochlazované a 

ohřívané látky. Obecně lze říci, ţe čím je rozdíl mezi těmito látkami menší, t ím vyšší je topný 

faktor. V praxi se hodnota COP pohybuje v rozmezí2 – 9 avšak nejčastější průměrné hodnoty 

náleţí do rozmezí 3 – 4. Dalším parametrem je špičkový výkon čerpadla, udávaný v kW, 

který volíme podle tepelných potřeb objektu. [5], [2] 

 

5.2.4. Základní typy tepelných čerpadel pro vytápění 

Tepelná čerpadla se dělí na několik typů, podle toho, jaké médium ochlazují a jakým 

způsobem. Nejběţnější typy jsou tyto: 

 

 Vzduch – vzduch 

 Vzduch – voda 

 Země – voda 

o Hlubinné vrty 

o Zemní kolektory 

 Voda – voda 

o Čerpací studny 

o Povrchové vody (řeky či rybníky) 

 

5.2.5. Výkon a bivalentní provoz 

Tepelný výkon čerpadla volíme podle tepelných potřeb objektu. Monovalentní provoz 

znamená, ţe tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla. V tomto případě je nutné navrhnout 

jej na 100% tepelných potřeb objektu. Tento způsob však není příliš efektivní, jelikoţ máme 

vysoké pořizovací náklady a navíc zařízení po většinu provozní doby nefunguje na 100% 

svého výkonu, coţ zvyšuje náklady na energie. V praxi se vyuţívá především Bivalentní 

reţim, kdy je výkon tepelného čerpadla doplněn dalším přídavným zdrojem tepla. Velmi 

vhodným řešením bivalentního zdroje je elektrokotel, který je často do systému výrobcem 

zabudován. Jiné bivalentní zdroje nejsou tolik vhodné, protoţe se jejich výkon nedá ideálně 
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regulovat a zvyšují pořizovací náklady. Důleţitým parametrem jei bod bivalence, který 

určíme z tepelných ztrát objektu a výkonu tepelného čerpadla. Je to vlastně teplota, při které 

se spíná bivalentní zdroj, aby bylo pokryto 100% tepelných potřeb.Bivalentní zdroj, při 

správně navrţeném otopném systému, produkuje teplo na pokrytí 5 – 10 % ročních tepelných 

potřeb.Velikost výkonu tepelného čerpadla volíme jako 60 – 80 % tepelných ztrát objektu, 

podle typu pouţitého systému. V případě ţe je zdroj určen i pro přípravu teplé vody, musíme 

k tomuto výkonu připočíst 0,2 kW na jednu osobu.[5], [2] 

 

5.2.6. Zapojení tepelného čerpadla do otopného systému 

Do tepelného čerpadla je přiváděno médium z hlubinného vrtu potrubím, které musí být řádně 

izolováno, protoţe teplota kapaliny můţe dosahovat velmi nízkých teplot. Materiál tepelné 

izolace musí mít velký difůzí odpor, aby nedocházelo k omrzání potrubí.  

 

Z tepelného čerpadla proudí ohřátá voda do topného okruhu buď přímo, nebo přes taktovací 

nádrţ. Taktovací nádrţ zvětšuje objem vody v systému, aby bylo zabráněno častému spínání 

kompresoru tepelného čerpadla. Velikost taktovací nádrţe se volí tak, aby celkový objem 

vody v systému byl 20 aţ 50 litrů na kilowatt špičkového výkonu tepelného čerpadla. 

Akumulační nádrţe nejsou pro vytápění příliš vhodné, neboť zvyšují tepelnou setrvačnost 

systému. Jejich pouţití je v kombinaci s tepelným čerpadlem vhodné pouze pro přípravu teplé 

uţitkové vody. 

 

Zařízení musí být zabezpečeno připojením tlakové expanzní nádoby, která musí být navrţena 

na celkový objem vody v systému, a instalací pojistného ventilu.  

 

5.2.7. Regulace 

Většina výrobců dodává regulaci standardně jako součást jednotky. Tato regulace řídí 

všechny prvky systému. Bivalentní zdroj tepla, oběhové čerpadlo, ohřev teplé vody a 

podobně. Dnes jiţ moderní tepelná čerpadla dokáţou pracovat s více topnými okruhy. 

Například okruh podlahového vytápění bude pracovat s teplotou 35 °C a okruh s radiátory 

s teplotou 50 °C. Řízení výkonu tepelného čerpadla podléhá v převáţné většině případů 
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ekvitermní regulaci. Ta na základě venkovní teploty a přiřazené topné křivky mění teplotu 

otopné vody.[2] 

5.3. Tepelná čerpadla země voda 

V zásadě je rozdělujeme na dva druhy. Jedny získávají energii z plošného zemního kolektoru, 

druhé pak z  hlubinného vrtu.  

 

Plošné kolektory kladou poţadavky na nezastavěnou plochu pozemku. Umísťují se do rýh 

v zemině hlubokých 1,2 – 1,5 m. Rozdílem oproti hlubinnému vrtu je, ţe vyuţívají energii 

přicházející ze slunce, která je naakumulovaná v horní vrstvě půdy.Z výše uvedeného plyne, 

ţe tento plošný kolektor se musí občas regenerovat. K regeneraci dochází v letním období, 

kdy slunce prohřívá horní vrstvy půdy. Nevýhodou však je, ţe v tomto období se konektor 

nemá aktivně vyuţívat. Mohlo by dojít k nedokonalé regeneraci a následně by kolektor neměl 

dostatečný výkon pro provoz v zimních měsících. Výkon jednoho běţného metru kolektoru se 

pohybuje v rozmezí 8 – 32 W. 

 

Hlubinné vrty jsou na velikost pozemku nenáročné. Jedná se o vrt o průměru 140 – 220 mm 

s hloubkou 70 – 140 m. Pokud je výkon jednoho vrtu nedostačující, volí se větší počet vrtů. 

Tyto by měly být všechny stejně hluboké, vzdálené od sebe minimálně 10 m.Hloubení vrtu by 

mělo předcházet důkladné posouzení a geologické průzkumy. Při špatném návrhu se můţe 

stát, ţe na realizaci vrtu vynaloţíme zbytečně vysoké náklady, nebo v horším případě vrt 

nebude mít dostatečný výkon. Výkon jednoho běţného metru vrtu se pohybuje v rozmezí 20 – 

100 W. 

 

Obr. 03 instalace tepelného čerpadla s využitím hlubinného vrtu  



22 

 

6. OTOTPNÉ PLOCHY PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTU 

6.1. Volba typu otopných ploch 

Neméně podstatnou součástí otopného systému jsou i otopné plochy. Pouţití tepelného 

čerpadla do jisté míry determinuje i výběr otopných ploch, jelikoţ se jedná o nízkoteplotní 

zdroj. Nabízejí se nám tedy následující moţnosti: 

 

 Otopná tělesa – radiátory 

 Otopná tělesa – podlahové konvektory 

 Stěnové vytápění 

 Teplovodní podlahové vytápění 

 

Klasické radiátory jako primární otopná tělesa jsou nevhodná při teplotních spádech 45/35 a 

niţších, protoţe pro dosaţení potřebného výkonu musíme volit tělesa velkých rozměrů, která 

narušují dispoziční řešení interiérů místností. Podlahové konvektory vykazují obdobné 

nedostatky jako radiátory. [3] Navíc dispozice navrhovaného objektu neumoţňuje jejich 

pouţití.Stěnové vytápění v podobě kapilárních rohoţí umístěných v omítce je pro spojení 

s tepelným čerpadlem vhodná volba, stejně jako pouţití teplovodního podlahového vytápění. 

Pro navrhovaný objekt jsem zvolil teplovodní podlahové vytápění a to z důvodu 

jednoduchosti provedení, velkého sortimentu na trhu a vysokého uţivatelského komfortu. 

 

6.2. Teorie teplovodního podlahového vytápění 

Rozeznáváme dva druhy provedení podlahového teplovodního vytápění. Suchý a mokrý 

způsob. Při pouţití suchého způsobu se topné potrubí pokládá přímo do tepelné izolace a od 

roznášecí vrstvy je odděleno hydroizolací. Tento způsob je vhodný pro výkony do 50 W/m
2
 a 

vyţaduje vyšší teplotu topného média (40 – 70 °C). Rozšířenějším typem provedení je způsob 

mokrý. Skladba tohoto otopného systému je následující: podkladní vrstva (základová deska či 

stropní konstrukce), tepelná izolace, hydroizolační vrstva (například polyethylenová fólie), 

roznášecí a akumulační vrstva obsahující topné potrubí (anhydritová či betonová mazanina) a 

nášlapná vrstva (ideálně keramická dlaţba nebo laminátová podlaha). Teplota topného média 
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je v případě mokrého způsobu provedení niţší (30 – 50 °C), přesto pracujeme s výkony nad 

50 W/m
2
. 

 

Pouţití teplovodního podlahového vytápění výrazně zvýší uţivatelský komfort místnosti 

především díky rovnoměrnému rozloţení teploty jak po ploše, tak i po výšce místnosti. Toto 

umoţní sníţení teploty v místnosti o 1 aţ 2 °C při zachování stejné tepelné pohody. Můţeme 

tak uspořit aţ 6 % z nákladů na vytápění.  

 

Teplovodní podlahové vytápění není vhodné pro všechny objekty. Jedním z poţadavků na 

stavbu je, ţe tepelná ztráta musí být 

menší neţ 20 W/m
3
, nebo průměrná 

roční spotřeba tepla menší neţ 70 – 

80 kWh/m
2
 za rok. Výkon 

podlahového vytápění je do jisté 

míry limitován maximální teplotou 

nášlapné vrstvy podlahy.Teplota 

podlahy by neměla z fyziologických 

důvodů přesáhnout 27 °C 

v obytných místnostech respektive 

33 °C v koupelnách a lázních. 

Obr. 04 topné potrubí na systémové podložce 

 

Regulace tohoto druhu vytápění je odlišná od regulace klasických radiátorů. Radiátor dokáţe 

okamţitě reagovat na změnu teploty, či rychlosti proudění otopné vody. Toto neplatí pro 

podlahu jako otopnou plochu. Roznášecí vrstva podlahy, ve které je umístěno topné potrubí, 

má obrovskou tepelnou kapacitu. To způsobuje velkou tepelnou setrvačnost systému. Kdyţ 

sníţíme výkon, pokles teploty v místnosti se dostaví aţ po několika hodinách. Obdobně to 

platí i pro zvýšení výkonu.Návrhem a výpočtem se zabývá norma ČSN EN 1264.[4] 
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7. TECHNICKÁ ZPRÁVA – VYTÁPĚNÍ 

7.1. Úvod 

Při návrhu otopné soustavy domu byly kladeny poţadavky na splnění platných norem, vysoký 

uţivatelský komfort, dlouhou ţivotnost, kompaktnost celého systému a především na 

ekonomický provoz. 

 

7.2. Tepelná charakteristika rodinného domu a klimatické vlivy 

Rodinný dům se nachází nedaleko Ostravy v nadmořské výšce 271m.n.m. Pro daný objekt a 

polohu byla stanovena nejniţší venkovní návrhová teplota -15 °C. Dům je zasazen 

do částečně zastavěné oblasti a není přímo vystaven působení větru. Vnitřní návrhové teploty 

byly voleny podle normových poţadavků [10] a poţadavků investora. 

 

7.3. Tepelně - technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Součinitele prostupu teplaU byly vypočteny softwarem [12](viz. příloha č. 2), u výplní otvorů 

byly pro další výpočty pouţity hodnoty garantované výrobcem. Veškeré stavební konstrukce 

splňují poţadavky normy [9](viz. příloha č. 2). 

 

Tepelné ztráty objektu byly, po jednotlivých místnostech, stanoveny pomocí softwaru 

[13](viz. příloha č. 3). 

 

7.4. Bilance ročních potřeb tepla 

Roční potřeby tepla byly stanoveny výpočtem v softwaru [13](viz. příloha č. 3).Roční potřeba 

tepla pro vytápění a ohřev teplé vody byla vypočtena prostřednictvím výpočtového 

programu[17]. 
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7.5. Popis otopné soustavy 

7.5.1. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla bylo zvoleno tepelné čerpadlo systém země – voda, vyuţívající 

nízkopotenciální energii ze zemního vrtu. 

 

Konkrétně jde o tepelné čerpadlo firmy NIBE, model F1245 PC. Toto kompaktní zařízení je 

určeno k vytápění především rodinných domů a ohřevu teplé vody. Systém dále obsahuje 

vestavěný zásobník na 180 litrů teplé vody a modul pro pasivní chlazení. Mezi další přednosti 

tohoto modelu patří tichost, kompresor vyuţívající měkké starty, velmi příjemné uţivatelské 

prostředí, moţnosti časové regulace, moţnost práce se dvěma teplotními křivkami, moţnost 

diagnostiky bez fyzické přítomnosti servisního technika a mnohé další.Výkon tepelného 

čerpadla je 4,83 kW.[18] 

 

Do tepelného čerpadla je primárním okruhem přiváděno médium ze zemního vrtu. Návrh a 

popis primárního okruhu tepelného čerpadla není součástí tohoto projektu. Výpočet a 

dimenzování zemního vrtu provede dodavatelská firma na základě naměřených hodnot. 

 

7.5.2. Otopné plochy 

Jako hlavní otopné plochy bylo zvoleno teplovodní podlahové vytápění, které je v obou 

koupelnách doplněno trubkovými radiátory takzvanými ţebříky.Otopná sekce je rozdělena na 

16 okruhů, včetně tří radiátorů, které jsou zásobeny teplonosným médiem ze dvou 

rozdělovačů.Radiátory (topné ţebříky) jsou doplněny elektrickými topnými vloţkami, které 

umoţňují provoz otopných těles i v přechodných obdobích, kdy ještě není potřeba vytápět 

celý objekt. 

 

7.5.3. Rozdělovače 

V objektu budou umístěny dva rozdělovače. RZ1 v 1.NP, který bude rozvádět vodu do pěti 

okruhů podlahového vytápění a jednoho otopného tělesa v koupelně. V 2.NP bude osazen 

rozdělovač zásobující vodou osm okruhů podlahového vytápění a dvě otopná tělesa. 
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Přednastavení regulačních ventilů a průtoky jednotlivými okruhy jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Otopná tělesa budou napojena na samostatné vývody z rozdělovače. 

 

7.5.4. Ohřev Teplé vody 

Ohřev teplé vody bude realizován prostřednictvím tepelného čerpadla s vestavěným 

zásobníkem na 180 litrů. Vestavěný zásobník bez potíţí pokryje poţadavky, čtyřčlenné 

rodiny, na odběr teplé vody. 

 

7.5.5. Potrubí a armatury 

Tepelné čerpadlo bude napojeno měděným potrubím s dimenzemi 28x1,5 a 22x1. Otopná 

tělesa budou připojena stejným potrubím, jaké je pouţito pro podlahové vytápění 

(RAUTHERM S 16x2,0). Přívodní potrubí k radiátorům povede v podlaze spolu s potrubím 

podlahového vytápění.  

 

Tepelné čerpadlo bude odděleno od otopného systému kulovými uzávěry. Taktéţ všechna 

ostatní zařízení musí být oddělena kulovými uzávěry, aby je v případě poruchy bylo moţno 

kdykoli vyměnit. Všechny armatury jsou zakresleny a popsány ve výkresové dokumentaci. 

 

7.5.6. Taktovací akumulační nádrž 

Systém bude doplněn o taktovací nádrţ s objemem 150 litrů. Celkový objem vody v otopné 

soustavě pak bude 255,9 litrů. 

 

 

 

 

 

 



27 

 

7.5.7. Tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil 

 

Objem otopné vody v soustavě:  

 

 Podlahové vytápění 

 Radiátory 

 Potrubí 

 Taktovací nádrţ 

 Celkem 

72,4 [dm
3
] 

23,3 [dm
3
] 

9,2 [dm
3
] 

150 [dm
3
] 

255,9 [dm
3
]

 

Minimální objem tlakové expanzní nádoby byl vypočten podle [8] (příloha č. 8) a jeho 

hodnota je 7,48 dm
3
. Proto je zvolena tlaková expanzní nádoba o objemu 12 dm

3
. 

 

 

7.5.8. Izolace potrubí 

Potrubí vedené v intriéru bude opatřeno kaučukovou izolací s minimální tloušťkou 25 mm. 
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8. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

8.1. Úvod 

V dnešní době lze téměř všechny veličiny přepočíst na peníze. A proto, ţe o peníze jde aţ 

v první řadě, se v následující kapitole pokusím jednoduše zhodnotit navrhovaná technická 

řešení ovlivňující energetickou náročnost budovy. 

 

8.2. Cenové srovnání zdrojů tepla a nákladů na jejich provoz 

V tomto zhodnocení můţeme porovnávat pouze tepelné zdroje s podobnými vlastnostmi. 

Nejde však jen o technické vlastnosti ale především i o uţivatelský komfort. To znamená, ţe 

například automatický kotel na pelety nemůţeme srovnávat s obyčejným kotlem na tuhá 

paliva, do kterého bychom museli několikrát za den přikládat. Těţko si lze představit, ţe 

v dnešní uspěchané době, budeme vstávat o hodinu dříve, abychom mohli zatopit.  

 

Dalším prvkem, který v hodnocení musíme zohlednit, jsou poţadavky na prostor. Kotle na 

tuhá paliva, bez ohledu na to jestli pracují automaticky, vyţadují svou vlastní místnost – 

kotelnu a především prostory pro skladování paliva. Současná tendence výstavby propaguje 

malé kompaktní a praktické rodinné domy, ve kterých nezbývá moc prostoru pro kotelny a 

podobně. Vezmeme-li v úvahu, ţe metr krychlový obestavěného prostoru nás přijde na 4 – 5 

tisíc Kč, pak projektovaná kotelna nám stavbu prodraţí minimálně o 100 tisíc Kč. S touto 

hodnotou budeme také počítat při formulaci pořizovacích nákladů jednotlivých variant. Mezi 

poloţky, které prodraţí některé varianty, patří i nutnost vybudovat plynovou přípojku a 

zhotovit komínové těleso. Nejčastěji lze plynovou přípojku pořídit za 30 tisíc Kč a komín pak 

taktéţ okolo 30 tisíc Kč. 

 

Ať uţ budeme dům vytápět jakýmkoli zdrojem tepla, vţdy zde bude i odběr elektrické energie 

k ostatním účelů (vaření, mraţení a chlazení, praní, osvětlení a další). V případě ţe hlavním 

tepelný zdroj primárně vyuţívá elektrickou energii, dostaneme cenově zvýhodněnou sazbu 

plateb. Díky těmto zvýhodněným dvoutarifovým sazbám platíme za odebíranou elektřinu 

podstatně méně. Tato zlevněná sazba platí aţ po dobu 22 hodin denně. Celkové náklady na 
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platby za elektrickou energii, s vyuţitím zvýhodněných sazeb, se tak mohou v průměrné 

domácnosti sníţit aţ o 6 tisíc Kč ročně. Proto je nutné i tyto úspory zahrnout do 

ekonomického zhodnocení investice, stejně jako zálohové platby za jistič či plynoměr. 

 

Ekonomické zhodnocení investic bude provedeno následujícím způsobem. Budou stanoveny 

pořizovací náklady. Budou spočteny roční náklady na veškeré energie spotřebované při 

uţíváni objektu. Hodnotícím měřítkem pak bude suma nákladů, včetně pořizovacích, za dobu 

30 let. 

 

 

Obr. 05 náklady na vytápění a elektrickou energii pro ostatní spotřebu 

 

Ve výše uvedenémgrafu (obr. 05) jsou porovnány náklady na vytápění a ohřev teplé vody 

navrţeného domu. Vstupní hodnoty pro výpočet roční potřeby tepla pro vytápění apro 

přípravu teplé vody byly pouţity z výstupu softwaru [12](příloha č. 3). Potřeba tepla pro 

vytápění a přípravu teplé vody byla stanovena výpočtem (příloha č. 5).Celková roční potřeba 

tepla na vytápění a přípravu teplé vody činí 78,8 GJ.  Ve výpočtu bylo, u zdrojů napájených 

elektrickou energií, zohledněno vyuţití nízkého tarifu i na ostatní potřebu elektrické energie. 

Mnoţství elektrické energie na ostatní spotřebuzadané do výpočtu bylo 4000 kWh, coţ je 

průměrná hodnota spotřeby čtyřčlenné domácnosti k účelům jiným neţ vytápění a ohřev 

vody. Toto ve výsledku zlevnilo roční provoz zhruba o 4 – 6 tisíc Kč [17]. 
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8.3. Vyhodnocení 

 

Obr. 06 porovnání nákladů na zřízení a provoz 

 

Z grafu na obr. 06 je patrné, ţe tepelná čerpadla jsoui přes vysoké pořizovací 

náklady,z hlediska dlouhodobého posouzení investice, nejekonomičtější volbou.[17]V tab. 01 

pak vidíme, kolik finančních prostředků uspoří volba tepelného čerpadla země voda za 30 let 

provozu. 

 

 

Tepelný zdroj 
Pořizovací 

náklady 
(tis. Kč) 

Roční náklady na 
energie (tis. Kč) 

Provozní náklady za 30 let 
včetně pořizovacích - 

celkové náklady (tis. Kč) 

Rozdíl celkových nákladů 
proti nejlevnější variantě 

(tis. Kč) 

Rostlinné pelety 220 40,0 1 420 252 
Zemní plyn 
(kondenzační kotel) 140 51,8 1 694 526 

Elektřina 
(akumulace) 90 60,0 1 890 722 

TČ země - voda   
(COP = 3,8) 340 27,6 1 168 0 
TČ vzduch - voda 
(COP = 2,8) 240 32,6 1 218 50 

 

Tab. 01 ekonomické vyhodnocení 
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9. ZÁVĚR 

Bakalářská práce popisuje stavební a technické řešení dvoupodlaţního rodinného domu. 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Stavebníkonstrukce 

domu jsou navrţeny progresivně tak, aby nejen splňovaly poţadavky norem, ale také byly 

jednoduše proveditelné, nenáročné na finance a dobu výstavby. Konstrukční detaily svým 

řešením minimalizují vlivy tepelných vazeb. Dispoziční řešení objektu je rozvrţeno podle 

moderních trendů tak, aby poskytovalo uţivateli maximální komfort. Velký důraz je také 

kladen na orientaci vůči světovým stranám. 

 

Pro vytápění rodinného domu bylo zvoleno tepelné čerpadlo vyuţívající nízkopotenciální 

energii ze zemního vrtu. Tento zdroj tepla byl také vyhodnocen jako nejekonomičtější 

z několika navrhovaných variant. Jako otopné plochy bylo navrţeno teplovodní podlahové 

vytápění, které poskytuje vyšší uţivatelský komfort oproti běţným radiátorům. Navíc díky 

nízkým teplotám topné vody sniţuje náklady na vytápění. 

 

V průběhu tvorby mé bakalářské práce jsem se zdokonalil v zhotovování projektové 

dokumentace, poznal vlastnosti mnoha stavebních materiálů a získal přehled o navrhování a 

výpočtu vytápění budou určených k bydlení. 
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