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SSeezznnaamm  ppoouužžiittééhhoo  zznnaaččeenníí  

 

Značka Popis veličiny Jednotka 

 

𝐻 dopravní výška čerpadla m 

𝐻1 podchodná výška schodiště mm 

𝐻2 průchozí výška schodiště mm 

𝐾𝑉 konstrukční výška schodiště m 

𝑄2𝑡  teoretické teplo odebrané z ohřívače TV v době periody kWh 

𝑄2𝑧  teplo ztracené při distribuci TV v době periody kWh 

𝑄2𝑃 potřeba tepla odebraného z ohřívače TV během jedné periody kWh 

𝑄1𝑃 teplo dodané ohřívačem do TV během periody kWh 

𝑅 měrná ztráta potrubí Pam
-1 

𝑉0 objem vody v otopné soustavě l 

𝑉2𝑝  celková potřeba TV v dané periodě m
3
/p 

𝑉𝑠𝑡  objem expanzní nádoby l 

𝑉𝑧  objem zásobníku TV m
3
 

𝑏𝑠 šířka schodišťového stupně mm 

𝑐 měrná teplená kapacita vody kWhm
-3
K

-1
 

𝑔 tíhové zrychlení ms-
2 

ℎ výška vodního sloupce nad expanzní nádobou m 

ℎ𝑠 výška schodišťového stupně mm 

𝑚 průtočné množství lhod
-1 

𝑛 počet stupňů schodiště  

𝑛 součinitel zvětšení objemu - 

𝑝𝑏  atmosférický tlak kPa 

𝑝𝑑𝐴  hydrostatický absolutní tlak kPa 

𝑝ℎ ,𝑑𝑜𝑣 ,𝐴 nejvyšší dovolený absolutní tlak kPa 

𝑡 čas hod 

𝑤 průtočná rychlost v potrubí ms
-1

 

𝑧 koeficient zohledňující technologicky nutné ztráty při ohřevu 

 TV a ztráty v rozvodech TV 

𝑧 měrná ztráta vlivem místních odporů Pa 
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𝜂 stupeň využití expanzní nádoby - 

𝜃1 teplota studené vody °C 

𝜃2 teplota teplé vody °C 

𝜉 součinitel místních odporu - 

𝜌 hustota vody kgm
-3

 

∅1𝑛  jmenovitý tepelný výkon ohřevu kW 

Δ𝑄𝑚𝑎𝑥  největší možný rozdíl tepla mezi 𝑄1 a 𝑄2 kWh 

Δ𝑝 tlaková ztráta systému Pa 
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11..  ÚÚvvoodd  

 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby podsklepeného rodinného domu 

s dvěma nadzemními podlažími k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny. Návrh se zabývá 

hlavně návrhem vytápění. 

  

 Zásadní část návrhu vytápění se zabývá výpočtem tepelných ztrát objektu a 

energetickou bilancí potřeby tepla, které jsou potřebné pro návrh a výpočet teplovodního 

podlahového vytápění a jednotlivých deskových otopných těles. Součástí je také energetický 

štítek budovy. 

 

 Bakalářská práce řeší také ohřev teplé vody, který bude zajištěn plynovým 

kondenzačním kotlem s vestavěným zásobníkem. 

 

 Práce obsahuje také stanovení potřeby teplé vody a návrh zásobníku teplé vody 

určené pro mytí a koupání osob, vaření, umývání nádobí a úklid.  
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22..  PPrrůůvvooddnníí  zzpprráávvaa  

 

22..11  IIddeennttiiffiikkaaččnníí  úúddaajjee  

 

Název stavby:  Rodinný dům 

Druh stavby: novostavba 

Umístění stavby:  Třinec – Nebory, 

Parcelní číslo: 13/1 

Katastrální území: Nebory 701793 

Sousední pozemky: 13/22 Stec Lešek, Stecová Irena 

  13/45 Vojkovská Ruth 

  13/49 Město Třinec 

  12/1 Město Třinec 

Kraj:  Moravskoslezský 

Stavební úřad: Třinec 

Investor: Cermáková Helena 

   Nebory 158 

   739 61 Třinec 

Projektant: Martin Mrajca 

   VŠB – TU Ostrava 

Konzultant: Ing. Jiří Teslík 

   Ing. Zdeněk Galda 

Charakteristika stavby: Rodinný dům pro bydlení s jednou bytovou jednotkou a garáží. 

Podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Stavba bude 

sloužit pro bydlení rodiny investora. 

Dodavatel: MMStav a. s. 

  Vycházková 45 

73961 Třinec 
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22..22  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  úúzzeemmíí::  

 

 Pozemek se nachází v obci Třinec, městská část Nebory v klidném zastavěném 

území. Terén je převážně rovinatý. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda a 

je určen územním plánem k zastavění – pro individuální a čisté bydlení. V současné době na 

pozemku není umístěná žádná stavba. Pozemek je ve vlastnictví investora. Ze severní strany 

je pozemek ohraničen pozemkem č. 13/22 dle katastrálního úřadu ve vlastnictví Leška a Ireny 

Stecových. Z jižní strany pak pozemkem č. 13/45 dle katastrálního úřadu ve vlastnictví Ruth 

Vojkovské. Hlavní příjezdová cesta je po pozemku č. 12/1 dle katastrálního úřadu ve 

vlastnictví města Třince, která ohraničuje pozemek ze strany západní. Z východu je pozemek 

lemován komunikací na pozemku č. 13/49 dle katastrálního úřadu ve vlastnictví města Třince. 

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. 

 

 

22..33  ÚÚddaajjee  oo  pprrůůzzkkuummeecchh  aa  nnaappoojjeenníí  

 

22..33..11  DDoopprraavvnníí  kkoommuunniikkaaccee  

 

 Pozemek je napojen přímo na přilehlou komunikaci na pozemku č. 12/1 dle 

katastrálního úřadu ve vlastnictví Města Třince. 

 

 

22..33..22  VVooddaa  

 

 Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod umístěný v přilehlé 

komunikaci, bude na něj kolmá a co nejkratší. Přípojka bude provedena v rámci výstavby a 

bude ji tvořit sada komponentů z polyethylenového potrubí HDPE 80 SRD 11 40x3,7 mm PN 

20 společnosti Plastika Bohemia s.r.o. Montáž bude podle návodu výrobce. 
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22..33..33  KKaannaalliizzaaccee  

 

 Splaškové vody budou odvedeny do obecní kanalizace, dešťové vody budou 

likvidovány vsakem do půdy na pozemku. Splašková kanalizace bude tvořena sadou 

komponentů společnosti Plastika Bohémia s.r.o. z PVC, montovaných dle návodu dodaného 

výrobce. Dimenze kanalizační přípojky bude DN 200. Přípojka bude napojena na stoku 

oddělené veřejné kanalizační sítě šikmou odbočkou pod úhlem 60° v místě vysazení stokové 

odbočky. Toto napojení provede správce kanalizace nebo jím pověřená odborná firma. 

 

 

22..33..44  ZZeemmnníí  ppllyynn  

 

 Pozemek bude napojen na středotlaké vedení plynu patřící obci. Potrubí bude 

zhotoveno z polyethylenových trub PE 80 SDR 11 20x3,0 společnosti Plastika Bohémia s. r. 

o. Plynovodní přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu, který bude spolu 

s plynoměrem umístěn v uzavíratelné skříni v pilířku osazeném na hranici pozemku. Dvířka 

budou cca 500 mm nad terénem s proskleným průzorem pro odečet plynoměru. Plynoměrná 

sestava bude přístupná z hlavní přilehlé komunikace. 

 

 

22..33..55  EElleekkttrriicckkáá  eenneerrggiiee  

 

 Napojení objektu bude z veřejné sítě elektrické energie vedeno v zemi 3 fázově 

kabelem Al 16 mm
2
. Napěťová soustava bude 3+PE+N 230/400 V 50 Hz. Hlavní rozvaděč 

bude umístěn na hranici pozemku, domovní rozvodna pak v Technické místnosti č. 0.04. 

 

 

22..33..66  GGeeoollooggiicckkýý  pprrůůzzkkuumm  

 

 Geologický průzkum byl proveden firmou Hageo s.r.o. Sídlo společnosti je na adrese 

Jílová 1355/4, 702 00 Ostrava. Výška podzemní vody byla stanovena přibližně na 3,6 m pod 

úrovní terénu. Zemina základové půdy tvoří převážně jíl hlinitý. Na pozemku nebyl zjištěn 

výskyt vzácných nerostů ani minerálů. 
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22..33..77  RRaaddoonnoovvýý  pprrůůzzkkuumm  

 

 Měření radonu na pozemku s následným stanovením radonového indexu pozemku 

provedla firma RADONtest . Pronikání radonu bylo stanoveno na velmi nízké. 

 

 

22..33..88  GGeeooddeettiicckkéé  zzaamměěřřeenníí  

 

 Zaměření objektu provedla firma Geodetické práce VYNIKAL Bedřich. Firma sídlí 

na ulici Nálevkova 13, 772 00 Olomouc. 

 

 

22..44  SSppllnněěnníí  ppoožžaaddaavvkkůů  ddoottččeennýýcchh  oorrggáánnůů  

 

Stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury pro napojení na obecní vodovod, 

kanalizaci, plynovodní a elektrické vedení nevznesly žádné speciální požadavky. Taktéž 

dotčené orgány státní správy v souvislosti s hygienou, památkovou péčí a požární bezpečností 

žádné požadavky nevznesly. Stanoviska dotčených orgánů budou doloženy jednotlivými 

orgány jako samostatné zprávy. 

 

 

22..55  DDooddrržžeenníí  oobbeeccnnýýcchh  ppoožžaaddaavvkkůů  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  

 

 Navržené řešení plně vyhovuje všem požadavkům vyhlášky stanovené dle [10] pro 

rodinné domy ze dne 12. srpna 2009. Dle platného územního plánu obce Třince je území 

vedeno jako stavební pozemek určený k zastavění. 
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22..66  SSppllnněěnníí  ppooddmmíínneekk  rreegguullaaččnnííhhoo  pplláánnuu,,  úúzzeemmnnííhhoo  rroozzhhooddnnuuttíí  

ppooddllee  §§  110044  ooddsstt..  11  ssttaavveebbnnííhhoo  zzáákkoonnaa  

 

 Stavba dle [11] odpovídá požadavkům územního plánu obce Třince a svým 

umístěním, počtem podlaží i typem střešní krytiny odpovídá požadavkům. 

 

 

22..77  ČČaassoovvéé  vvaazzbbyy  nnaa  ssoouuvviisseejjííccíí  ssttaavvbbyy  

 

 Stavba rodinného domu není podmíněna dokončením žádných jiných staveb. Je 

pouze nutné provést navržené přípojky elektrické energie, pitné vody, splaškové kanalizace a 

plynu před započetím užívání stavby. 

 

 

22..88  LLhhůůttaa  vvýýssttaavvbbyy  aa  ppooppiiss  ppoossttuuppuu  vvýýssttaavvbbyy  

 

 Předpokládané datum zahájení výstavby je v 6/2011 a její ukončení v 9/2012. Stavba 

rodinného domu nevyžaduje žádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat 

v obvyklé stavební technologii a jejich provádění bude koordinovat stavbyvedoucí. Neuvažuje 

se s tím, že by na stavbě současně pracovalo více dodavatelů. Nebude tedy ustanoven 

koordinátor bezpečnosti práce. 

 

 

PPooppiiss  ppoossttuuppuu  vvýýssttaavvbbyy  

 

 Průzkum staveniště 

 Zhotovení přípojky elektrické energie 

 Zhotovení kanalizační přípojky 

 Zhotovení vodovodní přípojky 

 Zhotovení přípojky plynu 

 Výstavba objektu 

 Realizace zpevněných ploch a napojení na komunikaci 

 Zhotovení oplocení pozemku 
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22..99  SSttaattiissttiicckkéé  úúddaajjee  

 

Zastavěná plocha: 93,03 m
2 

Obestavěný prostor: 960,73 m
3
 

Podlahová plocha obytných místností: 184,01 m
2
 

Podlahová plocha nebytových prostor: 33,85 m
2
 

Plocha pozemku: 1440,0 m
2
 

Zastavěné plochy celkem: 172,09 m
2
 

Rodinný dům: 93,03 m
2
 

Chodníky a cesty: 79,06 m
2
 

Procento zastavění celkem: 11,95 % 
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33..  SSoouuhhrrnnnnáá  tteecchhnniicckkáá  zzpprráávvaa  

 

33..11  UUrrbbaanniissttiicckkéé,,  aarrcchhiitteekkttoonniicckkéé  aa  ssttaavveebbnněě  tteecchhnniicckkéé  řřeeššeenníí  

 

33..11..11  ZZhhooddnnoocceenníí  ssttaavveenniiššttěě  

 

 Stavební pozemek se nachází v části Nebory obce Třinec. Leží v jeho klidné části, 

takřka v jejím středu. Pozemek je přilehlý k místní komunikaci na parcele č. 12/1, z které se 

napojuje na silnici E75 I. třídy vedoucí do Třince. Ze silnice je možné napojit se na silnici  

č. 11 směrem na Český Těšín a také na silnici č. 68 vedoucí do Frýdku – Místku. 

 

 Pozemek, nacházející se na parcele č. 13/1 katastrálního území č. 701793 Nebory, je 

veden jako orná půda a je v katastru nemovitostí určen k zastavění. Území o rozloze 1440 m
2
 

poskytuje dostatečný prostor pro zhotovení takového typu objektu i s ohledem na odstupové 

vzdálenosti od ostatních staveb. Terén je rovinatý, ze severu ohraničen parcelou č. 13/22, 

z jihu parcelou č. 13/45. Z východní strany k pozemku přiléhá parcela č. 13/49, která je 

vedena jako pozemní komunikace a je v ní situováno vedení inženýrských sítí, kteréžto jsou 

zdrojem i pro navrhovanou novostavbu. Západní stranou pozemek přiléhá k parcele č. 12/1, 

rovněž vedenou jako pozemní komunikace. Na tuto komunikaci je situován výjezd 

z pozemku. Výměra pozemku 1440 m
2
 poskytuje dostatečný prostor pro zařízení staveniště 

v průběhu výstavby. Na pozemku se nevyskytují v současné době žádná ochranná pásma. 

 

 

33..11..22  UUrrbbaanniissttiicckkéé  aa  aarrcchhiitteekkttoonniicckkéé  řřeeššeenníí  

 

 Novostavba o rozměrech 12050 x 7720 mm (rozměr bez zateplení) je podsklepená 

s dvěma nadzemními podlažími. Střecha je pultová se sklonem 5°. Hřeben střechy je ve výšce 

7,241 m od úrovně upraveného terénu. Výškové úrovně jsou patrné z výkresu  

č. S07: Řez A-A. Vchod je orientován na východní stranu, obytné místnosti pak na stranu 

jižní. Umístění stavby na pozemku je patrné z výkresu č. S01: Koordinační situace. Tvarem 

stavby, jejími rozměry i zastřešením není narušen urbanistický ani architektonický ráz okolní 

zástavby a je v souladu s doporučením územně plánovací dokumentace obce Třince pro část 
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Nebory. Obvodové zdivo bude omítnuté minerální omítkou bílé barvy, klempířské prvky a 

zastřešení bude mít barvu šedou. Hliníková okna budou v povrchové úpravě zlatý dub, stejně 

jako vchodové dveře. Okolo celého objektu, v šíři 500 mm, je zhotoven okapový chodník. 

Příjezd na pozemek je napojen na zpevněnou plochu v šíři 3,6 m vedoucí kolmo na objekt. 

Tato plocha ve vzdálenosti 4 m od obvodového zdiva klesá pod sklonem 21,8 % do garáže 

v suterénu, přičemž překoná výškový rozdíl 1,6 m. Výšková kóta podlahy v garáži je  

-3,000 m. Před hlavním vstupem do objektu je navrženo jednoramenné schodiště s 8 stupni. 

Toto schodiště překonává výškový rozdíl 1,4 m. 

 

 Hlavním vstupem se dostaneme do zádveří, ze kterého dále pokračujeme do chodby. 

Přímo naproti je vstup do WC a vlevo od nich pak vstup do koupelny. Po své levé ruce 

můžeme pokračovat dále do haly, přičemž mineme na levé straně vstup do komory. Hala je 

hlavní komunikační prostor pro pohyb mezi podlažími, protože je zde točité schodiště, po 

kterém se dostaneme do 1. PP i 2. NP. Z haly je také možnost dostat se do obývacího pokoje 

s jídelnou nebo kuchyně, které jsou také vzájemně propojeny. 

 

 Pokud vystoupáme po schodech do 2. NP, ocitneme se v prostoru haly, kde naproti 

nám bude vstup do hygienického zařízení, po pravé ruce vstup do ložnice se šatnou a po ruce 

levé vstup do dvou pokojů. 

 

 Naopak pokud sejdeme do 1. PP ocitneme se v hale, ze které se dveřmi dostaneme do 

chodby. Proti nim bude vstup do technické místnosti, na pravé straně vstup do posilovny 

s vlastní hygienickou místností a infrasaunou. Na levé straně pak je vstup do rozlehlé garáže 

s dílnou. 

 

 

33..11..33  SSttaavveebbnněě  tteecchhnniicckkéé  řřeeššeenníí  

 

ZZeemmnníí  pprrááccee  

 

 Základové pásy šířky 500 mm budou vyhloubeny do hloubky 2,625 m pod úroveň 

terénu, tj. -3,000 m od ±0,000. Provedou se výkopy pro vedení inženýrských sítí a pro úpravu 

zpevněných ploch kolem objektu. Vedení inženýrských sítí je navrženo tak, aby byly 
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dodrženy požadavky dle [7]. Umístění sítí je patrné z projektové dokumentace. Veškeré 

zemní práce budou provedeny strojně, poté se ručně začistí. Stažená ornice, na přání 

investora, bude navršena v severovýchodním rohu pozemku na pásy geotextilie pro pozdější 

použití. Vyhloubená zemina bude z větší části likvidována odvozem na skládku, část bude 

použita na zemní úpravy.  

 

ZZáákkllaaddyy  

 

 Novostavba rodinného domu bude založena na základových pásech z prostého 

betonu C16/20. Šířka základových pásů je 500 mm. Hloubka základové spáry je 2,625 m pod 

úrovní upraveného terénu. Před zahájením betonáže bude vyhloubená základová spára 

předána stavbyvedoucímu, který zhodnotí její provedení a případné vzniklé změny 

v základových poměrech. Také se předem provede výkop pro uložení vedení svodného 

kanalizačního potrubí. Betonáž bude probíhat do systémového bednění.  

 

Na základové pásy bude vybetonována železobetonová deska z betonu třídy C20/25 

tloušťky 120 mm s výztuží ze svařované sítě 6/150 x 6/150. Deska bude vybetonována na 

vrstvu zhutněného štěrkového násypu frakce 16/32 v tloušťce 200 mm.  

 

 

SSvviisslléé  kkoonnssttrruukkccee  

 

 Obvodové zdivo v suterénu bude zhotoveno z přesných tvárnic YTONG P4-500 na 

zdící maltu YTONG. Tloušťka obvodového zdiva bude 375 mm. Po vyzdění hrubé stavby se 

zdivo zateplí fasádní tepelnou izolací Rigips EPS P Permiter tloušťky 120 mm. Celková 

tloušťka sendvičové konstrukce bude 495 mm. Pod tepelnou izolací bude proveden 

hydroizolační asfaltový nátěr, na který se nataví hydroizolační pásy Sklobit 40 mineral. 

 

 Na stavbu nadzemních podlaží bude použito obvodové zdivo z přesných tvárnic 

YTONG Lambda na zdící maltu YTONG. Na hrubou stavbu bude provedeno zateplení 

fasádní tepelnou izolaci YTONG Multipor. Tloušťka sendvičové konstrukce bude 495 mm, 

z toho zdivo 375 mm a tepelná izolace 120 mm.  
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 Vnitřní nosné zdivo bude z přesných tvárnic YTONG P4-500 na zdící maltu 

YTONG, v tloušťce 300 mm. Příčky budou vyzděny z přesných tvárnic YTONG P4-500. 

Příčky v tloušťce 125 mm budou zděny na zdící maltu YTONG. 

 

 

VVooddoorroovvnnéé  kkoonnssttrruukkccee  

 

 Stropní konstrukce budou provedeny z prefabrikovaných železobetonových stropních 

nosníků PG22-3000, PG22-4400 a PG22-4200. Jedná se o stropní nosníky s prostorovou 

svařovanou výztuží kotvené do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry  

140x40 mm. Osová vzdálenost nosníků je 680 mm. Mezi nosníky se vloží stropní vložky 

z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500 široké 599 mm, vysoké 200 mm a 40 mm dlouhé. 

Stropní vložky mají pro uložení po stranách vyřezány ozuby šířky 20 mm a výšky 40 mm. 

Konstrukce stropu bude zalita betonem třídy C20/25 v tloušťce 50 mm. Finální konstrukce 

stropu tvoří železobetonový žebrový strop o konstrukční tloušťce 250 mm, bez konstrukce 

podlah. 

 

 Před kladením stropních vložek na nosníky a následnou betonáží se musí nosníky 

podepřít, a to v maximální vzdálenosti podpěr 1,6 m. Třídu betonu, tloušťku přebetonování a 

vyztužení závažně určuje individuální statický výpočet. Ten není součástí projektu.  

 

 

SScchhooddiiššttěě  

 

 V objektu se nachází jednoramenné levotočivé schodiště. Konstrukce schodiště bude 

tvořit betonová schodišťová monolitická deska s armaturou tloušťky 120 mm. Deska bude 

osazena do obvodových nosných konstrukcí minimálně 120 mm. Na desku budou následně 

nadbetonovány jednotlivé schodišťové stupně betonem C20/25. Povrchová úprava stupňů 

bude obložením laminátovou podlahou. Výpočet schodiště v příloze č. 1: Výpočet schodišť. 
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SSttřřeeššnníí  kkoonnssttrruukkccee  

 

 Střecha je pultová se sklonem 5° a obdélníkového půdorysu Skladba konstrukce 

střechy sestává z plechové střešní krytiny RUUKKI Clasik SR35-475B tloušťky 0,6 mm, 

střešních latí, pojistné hydroizolační a kontralatí. Prostor mezi latěmi a kontralatěmi slouží 

jako odvětrávaná mezera. Střešní krytina je řešena jako sestava střešních šablon se systémem 

zaklepávacího zámku s výškou 35 mm. Ve vzdálenosti 500 mm od spodního okraje střechy 

budou připevněny podpory pro uchycení sněhových zábran. Při montáži střešní krytiny je 

dodržet montážní postup uváděný výrobcem. 

 

 

HHyyddrrooiizzoollaaccee  

 

 Proti zemní vlhkosti bude konstrukce spodní stavby chráněna asfaltovým nátěrem ve 

dvou vrstvách, na který budou natavené hydroizolační pásy Sklobit 40 Mineral tloušťky 4 

mm. Pod obvodové nosné zdivo je doporučeno tyto pásy pokládat ve dvou vrstvách. 

 

  V hygienických místnostech bude na konstrukci podlahy použita keramická dlažba 

lepená na flexibilní lepící hmotu Betafix SF s hydroizolační stěrkou SANIFLEX v tloušťce 

min. 2 mm. Tato stěrka bude vytažena i na zdivo do výšky 20 cm od podlahy. 

 

 V konstrukci podlahy suterénu je použita jako separační vrstva mezi cementovým 

potěrem a tepelnou izolací PE folie. V konstrukci podlahy mezi podlažími tvoří separační 

vrstvu systémové desky podlahového vytápění kladené mezi vrstvy anhydritové směsi a 

tepelnou izolaci. 

 

 Zajištění střešní konstrukce proti vlhkosti bude zajištěno hydroizolační fólií Dörken 

Delta-Trela. Fólie bude umístěna mezi latěmi a kontralatěmi. 
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VVnněějjššíí  ppoovvrrcchhoovvéé  úúpprraavvyy  

 

 Na vnější tepelné izolaci bude aplikována lepící stěrka JUB EPS v tloušťce 3 mm 

s armovací síťovinou a na ni minerální hlazená omítka JUB tloušťky 2 mm. Omítka je 

navržena v bílé barvě. Na přání investora je možné barvu povrchové úpravy změnit. 

 

 

VVnniittřřnníí  ppoovvrrcchhoovvéé  úúpprraavvyy  

 

 V běžných místnostech bude na zdivo použita sádrová omítka. Tato povrchová 

úprava bude použita i na konstrukce stropů. V koupelnách bude do výšky 1800 mm použit 

keramický obklad a na WC bude tento obklad použit do výšky 1300 mm. V koupelně v 1. NP 

je ve výklenku sprchového koutu nalepen keramický obklad po celé výšce stěn, tj. 2600 mm. 

V kuchyni je keramický obklad použit mezi pracovní deskou a instalovanými skříněmi 

v pruhu šířky 600 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Sádrokartonové předstěny budou podle 

jejich umístění opatřeny, buď keramickým obkladem, nebo nátěrem určeným pro sádrokarton. 

 

 

TTeeppeellnnéé  iizzoollaaccee  

 

 Pro tepelnou pohodu v objektu jsou navržené tepelné izolace obvodových konstrukcí 

i zateplení podlah a stropních konstrukcí. Izolace obvodových stěn v suterénu je navržena 

z expandovaného polystyrénu Rigips EPS P Permiter v tloušťce 120 mm. Zdivo 

v nadzemních podlažích bude zatepleno tepelně izolačními deskami YTONG Multipor 

tloušťky 120 mm. Tyto zateplovací systému budou plošně lepeny lepící hmotou JUB EPS. 

Pro zateplení podlah na ternu bude použito materiálu Austrotherm 20 XPS-G/030 ve dvou 

vrstvách celkové tloušťce 100 mm. Do konstrukce podlah mezi podlažími bude vložena 

tepelná a kročejová izolace ISOVER TDPT ve dvou vrstvách celkové tloušťky 70 mm. 

Zateplení stropu nad nevytápěným prostorem bude zajištěno ve dvou vrstvách kladenou 

tepelnou izolací z minerálních hmot ISOVER Orstrop celkové tloušťky 200 mm. Trubní 

rozvody budou zatepleny izolací Paroc Section AluCoat kruhového průřezu v různých 

tloušťkách dle průměrů potrubí. 
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PPooddllaahhyy  

 

 Skladby jednotlivých konstrukcí podlah jsou navrženy v souladu s hygienickými 

normami. Barevné provedení nášlapné vrstvy podlahy, popřípadě vzoru dlažby, budou 

navrženy na přání investora. Použité skladby podlahových konstrukcí jsou uvedeny  

v příloze č. 9: Skladby konstrukcí. V místnostech s navrženým podlahovým vytápěním budou 

obvodové konstrukce odděleny od podlahy dilatačním polyuretanovým pásem v tloušťce 10 

mm. Než budou zhotoveny podlahy, je nutné osazení navržených použitých instalací podle 

projektu. 

 

 

VVýýppllnněě  oottvvoorrůů  

 

 V Obvodových konstrukcích jsou osazena hliníková tří-komorová okna s izolačním 

trojsklem HEROAL ProriSerie 110 ES. Bližší specifikace v příloze č. 13: Technický list oken 

HEROAL.  

 

 Sekční garážová vrata firmy Lomax jsou zhotovena z prolinových kazet s podélnými 

drážkami. Plášť tvoří galvanizovaný plech o síle 0,53 mm. Výška sekce je 500 mm, tloušťka 

40 mm s vnitřní polyuretanovou izolací. Spodní sekce je ukončena hliníkovým eloxovaným 

profilem s gumovým těsněním. 

 

 Interiérové dveře Sapeli Praktik – Buko budou bez zasklení, polodrážkou, osazené do 

ocelových zárubní. Povrchová úprava dveří bude Vacuo Vanilka. Do místnosti1.03 a 2.06 

jsou navrženy posuvné dveře na stěnu. 

 

 

VVooddoorroovvnnéé  ppřřeekkllaaddyy  

 

 Nad výplně otvorů budou osazeny překlady NOP od společnosti YTONG. Pro 

překrytí otvorů v nenosných zdech bude použito plochých nenosných překladů NEP 

společnosti YTONG. Délkové rozměry a počty kusů jednotlivých typů a navržených délek 

jsou patrné z výkresové dokumentace pro dané podlaží. 
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KKoommíínn  

 

 Zděné komínové těleso je zhotoveno z tvárnic Schiedel Avant Primo. Jedná se o 

dvousložkový speciální komínový systém. Vnější rozměr je 360x360 mm, vnitřní 140 mm. 

V tělese bude osazena koaxiální komínová sada Brilon DN 80/125 pro odvod spalin i pro 

přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči. 

 

 

KKlleemmppíířřsskkéé  vvýýrroobbkkyy  

  

 Plechová střešní krytina včetně všech komponentů bude dodána od společnosti 

RUUKKI. Jedná se o krytinu Clasik SR35-475B tloušťky 0,6 mm Ostatní klempířské výrobky 

budou vyrobeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Jde o oplechování vnějších 

parapetů, oplechování komínového tělesa, stříška větracího kanalizačního potrubí vyvedeného 

nad úroveň střechy a okapový systém. Povrchová úprava klempířských výrobků bude v šedé 

barvě. 

 

 

OOpplloocceenníí  

 

 Kolem celého pozemku bude zhotoveno oplocení z drátěných svařovaných sítí E33. 

Průměr použitého drátu je 2,5 mm a je opatřen poplastovanou povrchovou úpravou. Výška 

oplocení je 2 m. Oplocení bude uchyceno na kovové sloupky. 

 

 

33..11..44  NNaappoojjeenníí  nnaa  tteecchhnniicckkoouu  aa  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurruu  

 

EElleekkttrriicckkáá  eenneerrggiiee  

 

 Napojení objektu bude z veřejné sítě elektrické energie vedeno v zemi 3 fázově 

kabelem Al 16 mm
2
. Napěťová soustava bude 3+PE+N 230/400 V 50 Hz. Hlavní rozvaděč 

bude umístěn na hranici pozemku, domovní rozvodna pak v technické místnosti č. 0.04. 
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SSppllaašškkoovváá  aa  ddeeššťťoovváá  kkaannaalliizzaaccee  

 

 Splaškové vody budou odvedeny do obecní kanalizace, dešťové vody budou 

likvidovány vsakem do půdy na pozemku. Splašková kanalizace bude tvořena sadou 

komponentů společnosti Plastika Bohémia s.r.o. z PVC, montovaných dle návodu dodaného 

výrobce. Dimenze kanalizační přípojky bude DN 200. Přípojka bude napojena na stoku 

oddělené veřejné kanalizační sítě šikmou odbočkou pod úhlem 60° v místě vysazení stokové 

odbočky. Toto napojení provede správce kanalizace nebo jím pověřená odborná firma. 

 

 

VVooddaa  

 

 Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod umístěný v přilehlé 

komunikaci, bude na něj kolmá a co nejkratší. Přípojka bude provedena v rámci výstavby a 

bude ji tvořit sada komponentů z polyethylenového potrubí HDPE 80 SRD 11 40x3,7 mm PN 

20 společnosti Plastika Bohemia s.r.o. Montáž bude podle návodu výrobce. Vodoměrná 

sestava je umístěna uvnitř budovy v technické místnosti č. 0.04. 

 

 

VVyyttááppěěnníí  aa  ppřříípprraavvaa  TTVV  

 

 Vytápění objetu je místní s nepřímým ohřevem vody. V suterénu je pro vytápění 

místností použito deskových otopných těles společnosti Korado. V 1. NP a 2. NP jsou pak 

prostory vytápěny podlahovým vytápěním. Pouze v místnostech 1.06 a 2.05, což jsou 

koupelny, jsou navržena i trubková otopná tělesa Koralux Linear Comfort-M od společnosti 

Korado. Desková i trubková tělesa, stejně jako podlahové vytápění, byla navržena na základě 

vypočtených tepelných ztrát jednotlivých místností v programu Ztráty 2010 [19]. 

 

 Tepelná ztráta objektu byla stanovena výpočtovým programem Ztráty 2010 [19]. 

Protokol o výpočtu je přiložen v příloze č. 3: Výpočet tepelných ztrát objektu, potřeby tepla 

na vytápění a průměrného součinitele prostupu tepla. Ta spolu s výpočtem potřeby TV,  

dle [4], stanovila nutný výkon tepelného zdroje. Na základě zjištěných hodnot byl navržen do 

objektu kondenzační plynový kotel Geminox THRi 2-17B-12DC s plynule modulovaným 

jmenovitým výkonem v rozmezí 2,5 – 17,4 kW. Tento kotel obsahuje integrovaný 120 l 
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nerezový zásobník TV. Technická specifikace kotle je v příloze č. 12: Produktový list kotle 

Geminox TRHi. 

 

 

DDoopprraavvnníí  nnaappoojjeenníí  oobbjjeekkttuu  

 

 Hlavní příjezdová cesta je po pozemku č. 12/1 dle katastrálního úřadu ve vlastnictví 

města Třince, která ohraničuje pozemek ze západní strany. Kolem pozemku vede chodník pro 

pěší, proto je nutná jeho úprava, kterou uhradí investor. Na pozemku budou provedeny 

povrchové úpravy pro parkování vozidla tak, aby byl umožněn vjezd do garáže. 

 

 

PPoovvrrcchhoovvéé  úúpprraavvyy  ookkoollíí  ssttaavvyy  

 

 Pro napojení pozemku na stávající komunikaci nacházející se na parcele č. 12/1 je 

nutno upravit stávající pěší komunikaci. Napojení pozemku bude provedeno v šířce 3600 mm 

přerušením pěší komunikace a jejím následném zhotovení se sníženou betonovou obrubou 

s dodržením platných předpisů.  Na pozemku bude vydlážděn sjezd do garáže v šířce 3600 

mm, který bude napojen na sníženou upravenou pěší komunikaci. Sjezd bude zhotoven 

z betonové dlažby tloušťky 100 mm. Vydlážděn bude také příchod od vstupní branky na 

hranici pozemku ke schodišti vedoucího k hlavním vchodovým dveřím šířky 1000 mm. Tato 

dlažba bude použita i na zpevnění plochy pro budoucí výstavbu altánu a také k této ploše 

povede chodník šířky 1000 mm. Chodník a prostor pro budoucí altán bude z betonové dlažby 

tloušťky 60 mm. Kolem celého objektu je pak zpevněná plocha šířky 500 mm. Zpevněné 

plochy jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 

 

33..22  BBeezzppeeččnnoosstt  pprrááccee  

 

 U provádění veškerých prací při výstavně, montáži, revizi i provozu je třeba dbát 

základních požadavků bezpečnosti práce, stanovené vyhláškou č. 48/1982 Sb., se změnami 

324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb. 
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33..33  VVlliivv  ssttaavvbbyy  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  

 

 Navrhovaná novostavba rodinného domu nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí ani na okolní zástavbu. Při výstavbě budou použity materiály a výrobky šetrné 

k životnímu prostředí. 

 

 Odpady vzniklé v době výstavby budou bezpečně a šetrně skladovány a likvidovány 

v závislosti na druhu odpadu. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/201 Sb. 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
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44..  TTeecchhnniicckkáá  zzpprráávvaa  vvyyttááppěěnníí  

 

44..11  ÚÚvvoodd  

 

44..11..11  UUmmííssttěěnníí  oobbjjeekkttuu  

 

 Novostavba rodinného domu se nachází v obci Třinec, městská část Nebory 

v klidném a zastavěném území. Terén je převážně rovinatý. Pozemek, na kterém bude stavba 

umístěna, je veden jako orná půda a je určen územním plánem k zastavění. V současné době 

na pozemku není umístěná žádná stavba. Pozemek je ve vlastnictví investora. Ze severní 

strany je pozemek ohraničen pozemkem č. 13/22 dle katastrálního úřadu ve vlastnictví Leška 

a Ireny Stecových. Z jižní strany je ohraničen pozemkem č. 13/45. Hlavní příjezdová cesta je 

po pozemku č. 12/1 ve vlastnictví města Třince, která ohraničuje pozemek ze strany západní. 

Z východu je pozemek lemován komunikací na pozemku č. 13/49 také ve vlastnictví města 

Třince. Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani na poddolovaném území. Nadmořská 

výška území je cca 270 m. n. m. 

 

 

44..11..22  MMaajjiitteell  oobbjjeekkttuu  

 

 Cermáková Helena, Nebory 158, 739 61 

 

 

44..11..33  PPooppiiss  oobbjjeekkttuu  

 

 Rodinný dům pro bydlení s jednou bytovou jednotkou a garáží. Stavba bude tvořena 

z pórobetonových tvárnic. Objekt je podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, zastřešen 

pultovou střechou se slonem 5°. Hřeben střechy je ve výšce 7,241 m od úrovně upraveného 

terénu. Vchod je orientován na východní stranu, obytné místnosti pak na stranu jižní. Stavba 

bude sloužit pro bydlení rodiny investora. 
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 Zastavěná plocha: 93,03 m
2 

 Obestavěný prostor: 960,73 m
3
 

 Podlahová plocha obytných místností: 184,01 m
2
 

 Podlahová plocha nebytových prostor: 33,85 m
2 

 Poloha budovy: nechráněná 

 Typ Budovy: osamělá 

 Popis provozu v objektu: Objekt bude trvale užíván k bydlení investorem. 

 Počet osob v objektu: 4 osoby 

 

 

44..22  SSoouuččiinniitteell  pprroossttuuppuu  tteeppllaa  

 

 Tepelně technické posouzení navržených konstrukcí na dodržení požadavků 

součinitele prostupu tepla dle [6] byl proveden v programu Teplo 2010 [17]. Posouzení 

jednotlivých konstrukcí je v příloze č. 2: Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. 

 

 

44..33  PPooddkkllaaddyy  

 

44..33..11  VVýýkkrreessoovváá  ddookkuummeennttaaccee  

 

 Podkladem pro zpracování projektu vytápění objektu je výkresová dokumentace 

stavby. Součástí projektu jsou půdorysy typických podlaží, rozvinutý řez a schéma zapojení 

kotle. Výkresová dokumentace je zpracována v souladu s [1]. 
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44..44  ZZáákkllaaddnníí  tteecchhnniicckkéé  úúddaajjee  

 

44..44..11  KKlliimmaattiicckkéé  ppoomměěrryy  

 

 Lokalita:  Frýdek – Místek 

 Nadmořská výška:  270 m 

 Výpočtová venkovní teplota: te = - 15 °C 

 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu: 8,2 °C 

 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m = 18,8 °C 

 Činitel ročního kolísání venkovní teploty: 1,45 

 Krajina, intenzita větru: normální, slabý 

 Charakteristické číslo budovy: B8 

 

 

44..44..22  VVnniittřřnníí  tteepplloottyy  

 

 Obytné místnosti, komunikace, WC: 20 °C 

 Zádveří, posilovna, technická místnost: 15 °C  

 garáž, komunikace v suterénu: 15 °C 

 Koupelny: 24 °C 

 

 

44..44..33  TTeepplleennáá  bbiillaannccee  

 

 Roční potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody byl stanoven ve výpočtovém 

programu Ztráty 2010 [19]. Výpočet byl proveden po jednotlivých místnostech a je uveden 

v příloze č. 3: Výpočet tepelných ztrát objektu, potřeby tepla na vytápění a průměrného 

součinitele prostupu tepla. Stanovená potřeba tepla pro vytápění Fi,HL = 9,566 kW.  
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44..55  ZZddrroojj  tteeppllaa  

 

44..55..11  PPooppiiss  zzddrroojjee  tteeppllaa  aa  oossttaattnníícchh  zzaařříízzeenníí  

 

 Pro pokrytí uvedených tepelných ztrát byl do objektu navržen kondenzační kotel 

Geminox THRi 2-17B-120DC. Jedná se o dvouokruhovou verzi DC, což znamená že lze ke 

kotli připojit dva okruhy o rozdílných teplotních sádech. Kotel je ve stacionárním provedení 

s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 120 l. Umístění kotle bude v místnosti 

technické místnosti č. 0.04 v suterénu. Instalovaný jmenovitý výkon kotle je plynule 

modulovaný v rozmezí 2,5 – 17,4 kW a pro teplotní spád 75/60 °C je pak výkon 2,3 – 16,9 

kW. Kotel bude také zajišťovat přípravu teplé vody. Kotel bude připojen na zemní plyn o 

výhřevnosti 33,48 MJ/m
3
 a dle parametrů výrobce je jeho minimální spotřeba 0,26 m

3
/hod a 

maximální 1,79 m
3
/hod. 

 

 Vlastní obsluha kotle je řešena zejména prostřednictvím multifunkčního 

prostorového přístroje QAA 73 komunikujícího textovou formou v češtině přímo v místnosti, 

kde je instalován. Přístroj pracuje dle protokolu Open Therm a zajišťuje adaptaci regulace 

kotle vlivem vnitřní teploty, nastavení požadovaných teplot a týdenních časových programů 

nezávisle pro dva topné okruhy a přípravu TV. 

 

 Součástí kotle je instalovaná multifunkční jednotka Siemens LMU 64 a modul pro 

řízení druhého otopného okruhu Siemens AGU 2.5000 integrovaný v kotli. V kotli jsou také 

instalovány 3cestný směšovací ventil druhého topného okruhu se servopohonem ESBE, 

havarijní termostat podlahového vytápění a expanzní nádoba o objemu 18 l. Bližší technická 

specifikace v příloze č. 12: Technický list kotle Geminox. 

 

 

44..55..22  PPřříívvoodd  vvzzdduucchhuu,,  ooddvvoodd  ssppaalliinn  

 

 Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin pro kondenzační kotel bude v provedení 

C33 – odtah spalin koaxiální provedení DN 80/125 nad úroveň střechy. Přívod spalovacího 

vzduchu zajišťuje ventilátor s řízenými otáčkami. Ke koaxiálnímu odvodu spalin bude 

použito komponentů od společnosti Brilon, které jsou doporučeny výrobcem kondenzačního 
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kotle. Celková délka spalinové cesty bude cca 10,8 m včetně přirážek. V tomto provedení je 

maximální účinná délka kouřovodu 20 m, což je splněno. Zakončení je v úrovni +7,570 m od 

±0,000 = podlaha v 1. NP. Kondenzační kotel je zapojený jako uzavřený spotřebič.  

 

44..55..33  OOddvvoodd  kkoonnddeennzzááttuu  

 

 Kondenzát vzniklý v během provozu ve zdroji tepla a kondenzát, který se vytvoří ve 

spalinovém systému, je nutné odvézt. Odvedení kondenzátu bude napojeno přímo do 

kanalizačního potrubí pod minimálním spádem 5°. Množství kondenzátu je závislé na 

okamžité účinnosti kotle, v ideálním případě je to asi 1,36 kg kondenzátu po spálení 1 m
3
 

plynu. 

 

 

44..66  OOttooppnnáá  ssoouussttaavvaa  

 

44..66..11  TTyypp  ssoouussttaavvyy  

 

 Topná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude rozdělena do dvou 

okruhů. Jeden okruh pro desková otopná tělesa Korado s teplotním spádem 55/45 °C. Druhým 

pak bude okruh pro teplovodní podlahové vytápění s teplotním spádem 40/35 °C. 

 

 

44..66..22  VVeeddeenníí  rroozzvvooddůů,,  mmaatteerriiááll  aa  ssppoojjoovváánníí  

 

 V projektu jsou vedeny dva odlišné typy trubních rozvodů. Použité potrubí pro 

přívod vody do deskových otopných těles je měděné SUPERSAN společnosti BuntMetall. 

Potrubí je vedeno převážně v soklových lištách při podlaze. Potrubí bude spojováno lisováním 

nebo pájením a bude izolováno. Měděné potrubí je v převážné části v 1. PP, kde není kladen 

takový důraz na estetiku vedení rozvodů. 

 

 V 1. NP a 2. NP je navrženo podlahové vytápění, pro které bude použito potrubí ze 

síťovaného polyetylenu PE-Xa RAUTHERM S s kyslíkovou bariérou od společnosti Rehau. 

Potrubí je spojováno pomocí násuvné objímky, která využívá paměťového efektu. Spojování 
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je rychlé, jednoduché a hlavně bezpečné. Pro rozvody podlahového vytápění se předpokládá, 

že potrubí, pro daný úsek, bude bez spojů z jednoho kusu. Balení bude po kotoučích 120 m 

nebo 240 m. V místě napojení na rozdělovač, stejně jako při přechodu přes dilatační pásy je 

potrubí vedeno v ochranné trubce. Potrubí podlahového vytápění bude kladeno do 

systémových desek VARIO nebo do vodící lišty s háčky. 

 

 Stoupací potrubí je vedeno při zdi v instalační šachtě. Je kotveno ocelovými úchyty, 

kotvenými do zdi. Při průchodu stoupacího potrubí stropní konstrukcí se provede chránička. 

Vedení potrubí je patrné z výkresové dokumentace. 

 

 

44..66..33  IIzzoollaaccee  ppoottrruubbíí  

 

 Tepelná izolace potrubí bude provedena pouze na trubních rozvodech pro otopná 

tělesa a pro vedení potrubí k napojení rozdělovačů. Potrubí bude izolováno materiálem 

Section aluCoat T společnosti PAROC. Bližší specifikace použité izolace potrubí je  

v příloze č. 10: Izolace potrubí, kde jsou výstupy ze stránek tzb-info [18] pro jednotlivé 

tloušťky potrubí. 

 

 

44..66..44  NNáávvrrhh  zzáássoobbnnííkkuu  TTVV  

 

 Zásobník TV je integrován v navrhovaném kondenzačním kotli a má kapacitu 120 l. 

Velkost zásobníku byla stanovena dle [4]. Výpočet návrhu zásobníku je v příloze č. 6: Potřeba 

teplé vody dle ČSN 06 0320. 
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44..66..55  PPoojjiissttnnéé  zzaařříízzeenníí  

 

EExxppaannzznníí  nnááddoobbaa  

 

 Součástí plynového kondenzačního kotle integrovaná expanzní nádoba. Objem této 

nádoby je 18 l. Posouzení této expanzní nádoby je příloze č. 7: Návrh expanzní nádoby. 

Provedený výpočet je v souladu s [5]. 

 

 

PPoojjiissttnnýý  vveennttiill  

 

 Pojistný ventil byl navržen výpočtem na stránkách tzb-info [18]. Navrženým 

pojistným ventilem je Giacomini R140 ½“ x 2,5 bar. Výpočet pojistného ventilu je  

v příloze č. 14: Návrh pojistného ventilu. 

 

 

44..66..66  OObběěhhoovváá  ččeerrppaaddllaa  

 

 Navržená kondenzační kotel je dvouokruhový, a proto obsahuje dvě oběhová 

čerpadla. Jedno pro hlavní topný okruh pro vytápění otopnými tělesy, tím je čerpadlo Grudfos 

UPER 15-50 a druhé pro směšovaný okruh pro podlahové vytápění Grundfos UPS 15-50. 

Nastavení oběhových čerpadel je znázorněno v příloze č. 8: Návrh oběhových čerpadel. 

 

 

44..66..77  DDiimmeennzzoovváánníí  oottooppnnéé  ssoouussttaavvyy  

 

 Otopná soustava otopného okruhu pro deskové radiátory je navržena jako teplovodní 

uzavřená s teplotním spádem  55/45 °C. Soustava pro teplovodní rozvod radiátorového 

okruhu je středotlaká, dvoutrubková se spodním rozvodem situovaným u podlahy 1. PP, kde 

je umístěna z větší části v soklové liště. Způsob sdílení tepla je sálavý, oběh otopné vody pak 

zajišťuje oběhové čerpadlo, které je integrované v kotli. Otopná soustava je dimenzována 

v souladu s [3]. Tlakové ztráty v potrubí a nastavení termoregulačních ventilů je v příloze č. 

11: Tlakové ztráty dvoutrubkové otopné soustavy. 
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 Systém podlahového vytápění je navržen jako teplovodní, uzavřený s teplotním 

spádem 40/35 °C. Způsob sdílení tepla je sálavý a oběh teplonosné látky zajišťuje oběhové 

čerpadlo instalované v navrženém kotli. Návrh byl proveden dle ČSN EN 12 828 [8]. Celkové 

bilance podlahového vytápění byly spočteny v programu RauCAD TechCON [12] na základě 

vstupních údajů. Zpracování je dle ČSN EN 12 831 [9]. Bilance jsou obsaženy v příloze č. 5: 

Celková bilance podlahového vytápění, Výstup z programu TechCON. 

 

 

44..77  OOttooppnnéé  pplloocchhyy  

 

44..77..11  PPooppiiss  

 

 K vykrytí tepelných ztrát místností umístěných v suterénu je použito ocelových 

deskových otopných těles Radik VKM od společnosti Korado. V místnosti 0.05 je umístěno 

ocelové deskové otopné těleso Radik Hygiene VK a trubkové otopné těleso Koralux Linear 

Comfort-M společnosti Korado. Tyto typy těles jsou instalovány i v koupelnách v 1. NP a  

2. NP. 

 

 V 1. NP a 2. NP je navrženo k vykrytí teplených ztrát teplovodního podlahového 

vytápění. Pro systém podlahového vytápění budou použity komponenty společnosti Rehau. 

Potrubí bude položeno do spirály. V systému budou instalovány dva rozdělovače Rehau 

HKV-D, jeden pro pět a druhý pro šest topných okruhů.  

 

 

44..77..22  UUmmííssttěěnníí  

 

 Desková otopná tělesa jsou umístěna ve většině místností pod parapety oken s horní 

hrany 700 mm nad konstrukcí podlahy. Otopné těleso Radik Hygiene VK a trubková otopná 

tělesa Koralux Linear Clasik-M jsou z prostorových důvodů umístěna mimo okenní otvor. 

Trubková otopná tělesa jsou umístěna svou spodní hranou ve výšce 250 mm od podlahy. 

Umístění otopných těles je patrné z výkresové dokumentace. Výkresová dokumentace je 

zhotovena dle [2]. 



  

 

Bakalářská práce 4. Technická zpráva vytápění Martin Mrajca 

Ostrava 2011 - 31 - 

 

 Podlahové vytápění bude provedeno mokrým způsobem pokládky, kdy potrubí 

podlahového vytápění bude kladeno na vrstvu tepelné izolace do systémových desek. Potrubí 

bude následně zalito anhydritovou směsí. Podél vytápěných místností bude okrajová dilatační 

páska v tloušťce 10 mm. Rozdělovače Rehau HKV-D budou instalovány v 1. NP v místnosti 

1.08 a ve 2. NP v místnosti 2.02. Budou umístěny ve skříni pro rozdělovač typu AP – varianta 

umístění na omítku. Vytápěné místnosti podlahovým vytápěním se nacházejí v 1. NP a 2. NP 

a jedná se o všechny místnosti na těchto podlažích. 

 

 

44..77..33  UUcchhyycceenníí  

 

 Desková otopná tělesa budou kotvena do zdi pomocí kovových úchytů. Na přání 

investora mohou být také osazena na konzolách. Trubková otopná tělesa se budou uchycovat 

na keramický obklad, je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti při kotvení těles na zeď. Tato 

tělesa budou osazena pomocí kovových úchytů. 

 

 Systém podlahového vytápění bude ve většině místností uchycen do systémové 

desky Reharu VARIO. Systémová deska bude kladena na tepelnou izolaci a v konstrukci 

podlahy má zároveň funkci jako separační PE fólie. Systém VARIO je vyroben 

z polystyrenové pěny a splňuje požadavky dle EN 13163. Střídavé umístění výstupků 

umožňuje rozteč pokládky 50 mm a jejich násobky. V místnostech 1.05 a 2.06 je použito 

systémové vodící lišty 16/17/20 s háčky z důvodu možnosti uchycení potrubí větší dimenze. 

Do vodící lišty se potrubí uchycuje pomocí plastových háčků. 

 

 

44..88  AArrmmaattuurryy,,  rreegguullaaccee  

 

 Otopná tělesa Radik VKM jsou osazena termostatickou a regulační armaturou 

IVAR.M-PR1, respektive otopné těleso Radik Hygiene regulačním uzavíracím šroubením 

IVAR.DD 345 s adaptérem pro napojení IVAR.AVK 01. Nastavení termoregulačních ventilů 

je podle diagramů, které jsou součástí přílohy č. 15: Technické listy použitých armatur. 

Desková otopná tělesa jsou osazena termostatickými hlavicemi IVAR.T 5000 společnosti 
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Ivar.cs. Trubková otopná tělesa jsou pak osazena připojovací armaturou HM společnosti 

Korado. Tato armatura je složena z integrované rohové připojovací armatury, termostatické 

hlavice, 2 ks redukce G ½ na G ¾ s těsnícím O kroužkem a 2 ks plochého těsnění z EPDM 

pryže. 

 

 Jednotlivé topné okruhy podlahového vytápění budou připojeny na rozdělovače 

HKV-D společnosti Rehau. Konkrétně v 1. NP se jedná o 5 a ve 2. NP o 6 topných okruhů. 

Materiál rozdělovačů je z kvalitní neodzinkovatelné mosazi. Vzdálenost ventilů rozdělovače 

je 55 mm. Rozdělovače jsou umístěny ve skříni pro rozdělovač AP – varianta umístění na 

omítku. Sada rozdělovačů obsahuje připojovací kulový kohout na přívodném a vratném 

potrubí, koncovky rozdělovače s odvzdušňováním a vypouštěním a pozinkované konzoly 

s protihlukovými izolačními vložkami. 

 

 

44..99  PPooddmmíínnkkyy  uuvveeddeenníí  ddoo  pprroovvoozzuu  

 

 Veškeré instalatérské práce spojené instalací otopných těles a pokládkou 

podlahového vytápění bude provádět osoba oprávněná tuto činnost provádět. Instalace 

ústředního vytápění bude splňovat požadavky dle [3]. Po dokončení veškerých prací se 

provede tlaková zkouška potrubí. Tlakovou zkoušku bude provádět oprávněná osoba, která 

vyhotoví protokol o provedené tlakové zkoušce. 

 

 Před vyzkoušením a uvedením do provozu použitého zařízení je dle [3] nutno 

zařízení propláchnout. Propláchnutí se provádí z důvodů odstranění nežádoucích nečistot ze 

systému. Jedná se zejména o mechanické nečistoty, tuky a oleje, zbytkové produkty po 

svařování a pájení. Doporučuje se použít změkčené vody (max. 5,6 NO), pitná voda bez 

úpravy je rovněž použitelná. Do plnící vody dávkovat dle návodu výrobce vhodný 

odmašťovací prostředek pro odstranění tuků a olejů. Topný systém ohřát polovičním 

výkonem kotle cca na 60 °C a nastavit maximální průtok topné vody (otevřené regulační 

ventily, max. výkon oběhových čerpadel). Po ohřátí vody nechat systém v provozu asi půl 

hodiny. Po zchladnutí topné vody cca na 40 °C vypustit výplachovou vodu, při dodržení 

předpisů o odpadních vodách a vyčistit filtry od mechanických nečistot. Neprodleně naplnit 

soustavu trvalou topnou vodou. 
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55..  ZZáávvěěrr  

 

 Výsledkem této bakalářské práce je projektová dokumentace zabývající se návrhem 

novostavby rodinného domu se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

Konstrukční řešení objektu je navrženo ze systému YTONG. Budova je navržena 

v jednoduchém obdélníkovém tvaru s přehlednou dispozicí. Objekt je zastřešen pultovou 

střechou. Projektová dokumentace byla provedena v souladu s platnými normami a předpisy. 

 

 Hlavní náplní této práce je návrh vytápění objektu. Pro pokrytí tepelných ztrát je 

navržen plynový kondenzační kotel se dvěma samostatnými teplovodními okruhy. Vytápění 

je zajištěno pomocí teplovodního podlahového vytápění v kombinaci s deskovými otopnými 

tělesy. 

 

 Při zpracování bakalářské práce jsem se dozvěděl mnoho užitečných poznatků 

z oblasti projektování staveb a návrhu teplovodní otopné soustavy. Rozšířil jsem si obzor 

v nabídce materiálů a užívaných technologií. Jsem přesvědčen, že vypracování práce bude do 

budoucna pro mne velikým přínosem. 
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SSeezznnaamm  vvýýkkrreessůů  

 

  SSttaavveebbnníí  ččáásstt  

 

 S01 – Koordinační situace 

 S02 – Půdorys 1. PP 

 S03 – Půdorys 1. NP 

 S04 – Půdorys 2. NP 

 S05 – Půdorys stropu nad 1. NP 

 S06 – Základy 

 S07 – Řez A – A 

 S08 – Půdorys střechy – pohled 

 S09 – Pohledy 

 

  ČČáásstt  vvyyttááppěěnníí  

 

 V01 – Půdorys 1. PP – vytápění 

 V02 – Půdorys 1. NP – vytápění 

 V03 – Půdorys 2. NP – vytápění 

 V04 – Rozvinutý řez – vytápění 

 V05 – Schéma zapojení kotle 
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