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Anotace 

 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout dle předem zadaného půdorysu rodinný dům 

v nízkoenergetickém standardu v obci Těrlicko. Návrh rodinného domu je přímo na přání 

investora. Práce popisuje jak pouţité materiály, tak i technologie pouţívané k výstavbě 

nízkoenergetického domu. 

V první části se zabývám stránkou stavební a tepelně technickými vlastnostmi objektu a 

pouţitých materiálů. 

Část druhá je zaměřena na technické vybavení domu. V projektu je navrţeno tepelné 

čerpadlo a vytápění jednotlivých místností je řešeno především podlahovým vytápěním. 
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1. ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout dle předem zadaného půdorysu rodinný dům 

v nízkoenergetickém standardu v obci Těrlicko. Návrh obsahuje i technické řešení jednotlivých 

skladeb konstrukcí a dodrţení poţadavku na jejich tepelně technické vlastnosti. Práce popisuje 

jak pouţité materiály, tak i technologie pouţívané k výstavbě nízkoenergetického domu. 

V první části se zabývám stránkou stavební a tepelně technickými vlastnostmi objektu a 

pouţitých materiálů. 

Část druhá je zaměřena na technické vybavení domu. V projektu je navrţeno tepelné 

čerpadlo a vytápění jednotlivých místností je řešeno především podlahovým vytápěním. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1.  ÚVODNÍ ÚDAJE  

2.1.1. Identifikace stavby 

Název stavby  : Rodinný dům Těrlicko 

Místo stavby  : kraj Moravskoslezský 

  obec Těrlicko 

  katastrální území Horní Těrlicko 

  pozemek parcela č. 1890/2  

Charakter stavby  : novostavba 

Účel stavby  : objekt bydlení 

Stupeň PD : dokumentace pro stavební povolení 

2.2.  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŢITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  

Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1890/2 v k.ú. Horní Těrlicko v obci Těrlicko.  

Stavební pozemek je rovinný, nezastavěný a je vyuţíván jako zahrada. Pozemek je 

oplocený a je přístupný z místní zpevněné komunikace na ul. Ostravská.  

Okolní zástavba je tvořena objekty bydlení včetně jejich příslušenství a objekty občanské 

vybavenosti. 

2.3.  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pro potřeby PD byly provedeny průzkumy: 

- Stanovení radonového indexu pozemku 

- Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku 

Další průzkumy nebyly prováděny.  

Objekt bude napojen ze zpevněné místní komunikace na ul. Ostravskou. 

Rodinný dům bude napojen na veřejné vedení sítě NN, na veřejnou splaškovou a 

dešťovou kanalizaci a na vodovodní řad.  



Michael Baron  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

12 

 

2.4.  INFORMACE O SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

Podmínky stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů, organizací a 

správců sítí jsou zapracovány do projektové dokumentace a jsou dodrţeny. 

2.5.  INFORMACE O DODRŢENÍ  OBECNÝCH POŢADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU  

Navrţený rodinný dům respektuje obecné poţadavky na výstavbu. 

2.6.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, 

ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ,  POPŘÍPADĚ  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA  

Obec Těrlicko má schválený územní plán. Pozemek je zahrnut do plochy rodinné 

zástavby městského typu. Návrh rodinného domu akceptuje poţadavky územního plánu.  

2.7.  VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY  STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 

PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A  JINÁ OPATŘENÍ V  DOTČENÉM 

ÚZEMÍ  

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby se v dotčeném území 

nevyskytují.  

2.8.  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

POSTUPU VÝSTAVBY  

Předpokládané lhůta výstavby stanovená investorem je odhadnuta na 18 měsíců. 

Vlastní výstavba RD bude probíhat dle standardních postupů realizace stavebních prací, 

od přípravných zemních prací, výkopů, základů, svislých a vodorovných konstrukcí, střechy, 

vnitřních a vnějších povrchových úprav, vnitřního vybavení apod. Po dokončení vlastní stavby 

RD dojde k provedení hrubých a čistých terénních úprav.  
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2.9.  STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 

BYTOVÉ  

Novostavba rodinného domu – objektu bydlení, nepodsklepená se dvěmi nadzemními 

podlaţími, tvořená jednou bytovou jednotkou.  

Parametry rodinného domu: - zastavěná plocha  = 133 m
2
  

- obestavěný prostor = 815 m
3 

 



Michael Baron  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

14 

 

3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 

3.1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

3.1.1. Zhodnocení staveniště 

Lokalita pro výstavbu rodinného domu se nachází v zastavěné části obce Těrlicko, část 

Horní Těrlicko, v k.ú. Horní Těrlicko. Vlastní území určené pro výstavbu je tvořeno 

pozemkovými hranicemi dotčených pozemků a je ohraničeno stávajícím oplocením. Okolí 

dotčené lokality je tvořeno zastavěnými pozemky. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. 

Stavba se nenachází v chráněném ani zátopovém území a nenalézá se zde ţádná kulturní 

památka.  

3.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Rodinný dům je navrţen jako volně stojící nepodsklepený objekt bydlení o dvou 

nadzemních podlaţích s plochou střechou.  

3.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Rodinný dům je navrţen jako zděný objekt z cihelných bloků opatřených z vnější strany 

zateplovacím systémem z EPS, se základy z monolitického betonu, s plochou jednoplášťovou 

střechou se zateplením z EPS, asfaltovou krytinou s posypem a s dřevěným schodištěm. Okna a 

dveře budou plastové, podlahy dřevěné a keramické, vnitřní omítky  budou vápenocementové, 

vnější omítky tenkovrstvé. 

Příslušenství RD bude tvořeno přístupovým chodníkem, parkovacím stáním pro vozidla 

do 3,5t, přípojkou vody z vodovodního řadu, přípojkou splaškové a dešťové kanalizace do 

veřejných sítí, přípojkou NN. 

Dotčené vnější plochy, na kterých není navrţená stavba a příslušenství stavby, budou po 

ukončení stavebních prací upraveny a ozeleněny. 
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3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen ze zpevněné místní komunikace na ul. Ostravskou. Vjezd bude 

zajištěn otvíravými vrátky pro pěší a vraty pro moţnost vjezdu automobilů do 3,5t.  

Rodinný dům bude napojen na veřejné vedení sítě NN, na veřejnou splaškovou a 

dešťovou kanalizaci a na vodovodní řad. 

3.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodrţení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

sváţném území 

Přípojka splaškové kanalizace bude tvořena kanalizačním potrubím PVC KG DN 160. 

Přípojka dešťové kanalizace bude tvořena kanalizačním potrubím PVC KG DN 160. Přípojka 

pitné vody bude tvořena potrubím pro rozvod pitné vody HDPE D40. Stávající přípojka NN je 

ukončena v nadzemním elektroměrovém pilíři, který je umístěn na pozemku navrţené stavby. 

Dopravní připojení stavby na stávající místní komunikaci je řešeno stávajícím sjezdem 

z místní zpevněné komunikace na ul. Ostravské.  

Stavba není navrţena na poddolovaném a sváţném území.  

3.1.6. Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 

Realizací navrţené stavby nedojde ke zhoršení ţivotního prostředí. V průběhu realizace 

stavby můţe dojít k určitému negativnímu ovlivnění ţivotního prostředí bezprostředního okolí 

staveniště – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod. Po ukončení výstavby se 

stav ţivotního prostředí vrátí v podstatě k současnému stavu.  

3.1.7. Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

S ohledem na charakter stavby a poţadavky investora není poţadováno bezbariérové 

uţívání stavby. 
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3.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Pro potřeby zpracování projektové dokumentace byl proveden radonový průzkum 

s měřením. Výškopisné a polohopisné zaměření dotčené lokality převzato z dostupných 

podkladů a doměření dle potřeby.  

Další průzkumy a měření nebyly prováděny. 

3.1.9. Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Jako podklad pro vytýčení stavby je vyuţito podkladů zajištěných pro zpracování 

projektové dokumentace. 

Souřadnicový systém  : S-JTSK 

Výškový systém : B.p.v. 

Výškový bod ±0,000 je stanoven na úroveň podlahy 1.NP = 352,50 m.n.m. 

3.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

S ohledem na rozsah a charakter stavby není navrţeno členění stavby. 

3.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Navrţená stavba s ohledem na její charakter a účel uţívání nebude mít vliv na okolní 

pozemky a stavby.  

V průběhu výstavby můţe dojít ke krátkodobým negativním účinkům na okolní pozemky 

a stavby vlivem hluku, prachu, zvýšení nákladní dopravy, apod. Po ukončení výstavby dojde 

k odstranění těchto negativních účinků.  

3.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění stavebních a montáţních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, 

dodrţovat bezpečnostní opatření a poţadavky k zajištění bezpečnosti práce, vyhlášky týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, 
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poţární předpisy a zejména vyhlášku týkající se bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty 

nebo ohrazeny.  

Investor provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu 

provádění stavebních prací. Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu 

nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlíţet k dosavadním přilehlým prostorám 

a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy 

na staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na 

staveniště nepovolaných osob. 

3.2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

Mechanická odolnost a stabilita jednotlivých konstrukcí odpovídá poţadovaným ČSN, 

EN a ICS. 

3.3.  POŢÁRNÍ BEZPEČNOST  

Poţární bezpečnost není součástí této PD. 

3.4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Realizace stavby je v souladu s poţadavky investora s vazbou na příslušná ustanovení 

zákonů, nařízení, norem a vyhlášek apod. vztahující se k charakteru a provozu budovy. Stavba je 

bez vlivu na ţivotní prostředí.  

3.5.  BEZPEČNOST  PŘI UŢÍVÁNÍ  

Stavbu, jednotlivé konstrukce a zařízení je nutno pravidelně kontrolovat a revidovat dle 

příslušných ČSN, EN, ICS a provádět průběţnou údrţbu tak, aby byla zachována jejich 

bezpečnost, funkčnost a ţivotnost.  

3.6.  OCHRANA PROTI HLUKU 

Realizací stavby nedojde k výraznému zvýšení hluku v nejbliţším okolí.  
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3.7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Jednotlivé konstrukce stavebních objektů jsou navrţeny tak, aby splňovaly příslušné 

ustanovení ČSN, EN a ICS týkající se tepelně technických vlastností s ohledem na budoucí 

způsob vyuţití. 

3.8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI  

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

S ohledem na charakter stavby a poţadavky investora není stavba navrţena pro potřeby 

pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

3.9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ  

Škodlivé vlivy nejsou známy. Objekt je navrţen mimo stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma. Ochrana stavby proti vnějšímu hluku je zajištěna navrţeným konstrukčním, technickým a 

materiálovým řešením jednotlivých konstrukcí.  

3.10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Dotčenými orgány nebyly vzneseny ţádné poţadavky na ochranu obyvatelstva 

v souvislosti s řešením budovy. V objektu není navrţeno ţádné zařízení pro ochranu obyvatel. 

S ohledem na navrţené konstrukční řešení a budoucí provoz mající charakter rodinného 

bydlení, se nepředpokládá jakýkoliv vliv na okolí a obyvatelstvo.  

3.11.  INŢENÝRSKÉ STAVBY  (OBJEKTY) 

3.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťová voda ze střechy objektu bude svedena přípojkou dešťové kanalizace PVC KG 

DN 160 do veřejné dešťové kanalizace. Zpevněné plochy jsou vyspádovány a odvodněny do 

přilehlé zeleně. S ohledem na velikost a charakter těchto ploch není nutno budovat systém jejich 

odvodnění.  

Splaškové vody budou svedeny přípojkou splaškové kanalizace PVC KG DN 160 do 

veřejné splaškové kanalizace. 
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3.11.2. Zásobování vodou 

Do objektu bude přípojkou vody HDPE D40 přivedena pitná voda z vodovodního řadu. 

3.11.3. Zásobování energiemi 

Objekt je napojen na uliční distribuční sít NN. 

3.11.4. Řešení dopravy 

Objekt bude napojen na místní komunikaci na ul. Ostravské. 

3.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Zpevněná plocha přístupového chodníku a parkovacího stání bude vytvořena betonovou 

dlaţbou. Ostatní plochy budou urovnány a ozeleněny. 

3.11.6. Elektronické komunikace 

Napojení objektu na elektronické komunikace bude zajištěno pomocí GSM veřejné sítě.  

3.12.  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ)  

Výrobní a nevýrobní technologické zařízení se v navrţeném objektu nenachází. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1.  ÚČEL OBJEKTU  

Objekt bude vybudován za účelem bydlení. Rodinný dům včetně příslušenství bude 

vybudován pro vlastní potřeby v obci Těrlicko.  

4.2.  ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, 

DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ 

PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Z urbanistického hlediska je novostavba rodinného domu situována na nezastavěný 

pozemek slouţící v současnosti jako zahrada. Okolní zástavba je tvořena objekty bydlení a 

objekty občanské vybavenosti. Dotčená lokalita pro výstavbu RD je územním plánem určena pro 

výstavbu RD. Navrţená stavba svým vzhledem a charakterem nenaruší vzhled stávajících 

okolních budov.  

Vnější vzhled stavby vychází z poţadavků investora, který klade důraz především na 

funkčnost. Rodinný dům bude slouţit výhradně k bydlení a pro potřeby investora.  

Dispozičně je objekt členěn na dvě nadzemní podlaţí, kde v 1.NP se nachází společenská 

zóna, v 2.NP se nachází soukromá klidová zóna. Součástí návrhu objektu jsou pouze plochy 

obytné včetně nezbytně nutného hygienického, komunikačního a technického zázemí. 

Vnější plochy obvodových stěn jsou navrţeny s povrchem tvořeným tenkovrstvou 

silikátovou omítkou, soklová část stěn je tvořena jemnozrnným marmolitem, krytina je tvořena 

asfaltovými pásy s posypem, okna a dveře jsou plastové, klempířské konstrukce jsou 

z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. 

Příslušenství RD je tvořeno přípojkou splaškové a dešťové kanalizace, přípojkou pitné 

vody, přípojkou NN, oplocením s vrátky a vraty. 

S ohledem na charakter stavby a poţadavky investora není stavba navrţena pro potřeby 

pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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4.3.  KAPACITY, UŢITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A  OSLUNĚNÍ  

Předpokládaný počet osob : 4 - 5 

Zastavěná plocha  : 133 m
2
 

Obestavěný prostor  : 815 m
3
 

Výška atiky   : 6,13 m 

Vstup do objektu je orientován z východní strany. Osvětlení jednotlivých místností je 

v souladu s ČSN a bude převáţně denní, částečně umělé a sdruţené.  

Ochrana objektu, resp. jednotlivých místností proti oslunění bude zajištěna vnitřními 

ţaluziemi instalovanými dle potřeby investora.  

4.4.  TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  OBJEKTU, JEHO  

ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŢITÍ OBJEKTU A JEHO 

POŢADOVANOU ŢIVOTNOST 

Novostavba rodinného domu je navrţena jako nepodsklepený objekt se dvěmi 

nadzemními podlaţími, s plochou střechou. 

4.4.1. Zemní práce 

Výkopové práce budou prováděny od úrovně HTÚ – hrubých terénních úprav. Výkopy 

budou prováděny jako otevřené, příp. paţené tam, kde nelze jinak. Prováděné práce budou 

v souladu s ČSN 73 3050 - Zemní práce.  

Před započetím stavebních prací bude provedeno strojní odstranění ornice. Ornici, kterou 

na začátku sejmeme, uloţíme na mezideponii a bude pouţita pro sadové úpravy. Podornici, 

pouţijeme na terénní úpravy a zásypy.  

Stavební práce budou obsahovat vykopání jámy a rýh pro základové konstrukce. Bude 

provedeno přesné polohopisné a výškopisné vytýčení stavby geodetem dle projektové 

dokumentace. Poloha objektu bude vyznačena dřevěnými lavičkami s označením výšky od 

základní úrovně. 

Současně s vykopáním základů budou provedeny výkopy rýh pro kanalizační a 

vodovodní přípojky a kabel elektro. 
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Podsypový  a  zásypový materiál nesmí mít kyselý charakter aby nevytvářel 

s povrchovými vodami agresivní prostředí pro betonové konstrukce. Podsypy budou ze štěrku o 

zrnitosti 6-32mm s indexem hutnění Id= 0,850. Na vnější zásypy bude pouţita vytěţená zemina 

z mezideponie a štěrk o zrnitosti 6-32mm s indexem hutnění Id= 0,850. Štěrk bude hutněn po 

vrstvách 300mm. Ornici pouţijeme na konci pro sadové úpravy parku a zatravnění. Ornice se 

bude rozprostírat většinou v rovině. 

4.4.2. Základové konstrukce 

Objekt bude zaloţen na monolitických základových pásech z betonu C16/20.  

 Před započetím betonáţe základů bude do základové spáry uloţen uzemňovací FeZn 

pásek 4×35mm a spojovací svorky budou zality asfaltem. Zemnicí souprava bude spojena 

s hromosvodem.  

Podkladní beton je navrţen z betonu C16/20 o tloušťce 100 mm. Do betonu je vloţena síť 

5/100-5/100, výztuţ typu E 10 216. Štěrkový podsyp o min. tl. 150mm bude před prováděním 

betonáţe desky zhutněn. Skladba konstrukce podlahy je patrná z výkresové dokumentace. 

Vybetonované základové konstrukce a podkladní betony budou řádně ošetřovány a 

zatíţení těchto konstrukcí bude moţné aţ po dosaţení poţadované pevnosti betonu. 

4.4.3. Konstrukce svislé 

Nosné konstrukce 

Obvodová a vnitřní nosná konstrukce bude vyzděna z cihelných tvárnic Porotherm 30 

Profi tl.300 mm. Obvodová stěna je doplněna z vnější strany o tepelnou izolaci z polystyrenu 

EPS 70F tl. 100mm. 

Dělící konstrukce 

Vnitřní dělící konstrukce budou provedeny z keramických příčkovek tl.140 mm. 

4.4.4. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Strop nad 1.NP bude proveden ze stropních vloţek Miako 19/62,5 PTH  tl.190mm. Na ně 

bude nalita vrstva betonu tl. 60mm, na kterém budou uloţeny vrstvy podlahy. 



Michael Baron  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

23 

 

Součástí vodorovných konstrukcí je i ztuţující ţelezobetonový monolitický věnec v 

úrovni stropní konstrukce. 

Překlady 

Překlady ve zděných konstrukcích v prostoru nad okenními a dveřními otvory budou 

provedeny z tvarovek pro překlady cihelného systému Porotherm 23,8. Výpis překladů je 

v půdorysech projektu. 

Schodiště 

Schodiště v objektu propojuje 1.NP a 2.NP. Jedná se o schodiště dvouramenné. 

Konstrukční výška je 2,89 m. Schodiště bude dřevěné schodnicové, bez podstupnic. Schodiště 

bude uloţena na schodišťových stěnách Výška stupňů je 175mm, šířka stupnice je 280mm. 

Zábradlí bude dřevěné. 

Střešní konstrukce 

Střecha je plochá jednoplášťová. Odvodnění je pomocí střešních vtoků. Spádovou vrstvu 

na ţelezobetonové stropní desce tl. 150mm tvoří tepelně izolační spádová vrstva EPS 100 

S Stabil. Ostatní vrstvy jsou popsány v grafické části. 

4.4.5. Úpravy povrchů 

Omítky 

Venkovní omítkou celé fasády je tenkovrstvá silikátová omítka tl. 1,5mm barvy bílé. 

Venkovní soklová část stěn je upravena jemnozrnným marmolitem  

Vnitřní omítky jsou vápenocementové opatřené malbou. 

Obklady 

Stěny hygienického zázemí jsou opatřeny bělninovým obkladem do výšky 2,03m. 

V tabulkách místností jsou v poznámce uvedeny místnosti, ve kterých se bělninové obklady 

nacházejí. 

Nátěry a nástřiky 

Klempířské výrobky musí být opatřeny ochranným nátěrem. 
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4.4.6. Skladby podlah – nášlapné vrstvy 

K 

Keramická dlaţba  8 mm 

Tmel    5 mm 

Anhydritová směs  55 mm 

Systémová deska Varionova 17 mm 

B 

Betonová mazanina  56 mm 

Dekglass G200 S40  4 mm 

P 

Parkety   8 mm 

Lepící hmota   3 mm 

Anhydritová směs  55 mm 

Systémová deska Varionova 17 mm 

4.4.7. Izolace proti vodě a vlhkosti 

Spodní stavba 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti - celoplošně natavený asfaltový pás Glastek 40 

Special. Před natavením budou základové konstrukce opatřeny penetračním nátěrem. 

Hydroizolace bude vytaţena 300mm nad úroveň upraveného terénu. Veškeré prostupy budou 

řádně utěsněny. 

Vrchní stavba 

V místnostech hygienického zázemí se pod keramickými obklady a dlaţbu provede 

hydroizolační nátěr Aquafin-UM. 

Střecha 

Hydroizolace střechy bude asfaltový pás typu SBS celoplošně natavený Elastek 40 

Special Dekor. Natavený bude na asfaltový pás typu SBS Glastek 40 Mineral. Ten bude rovněţ 
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nataven. Podkladní vrstvu mu tvoří tepelně izolační vrstva z polystyrenu EPS 100 S Stabil 

s penetračním nátěrem, který tvoří asfaltový nástřik ATS. Dále se ve vrstvách střechy nachází 

pojistná a parotěsnící hydroizolační vrstva bodově natavená k napenetrovanému podkladu 

Dekglass G200 S40. 

Přesná skladba a tloušťky vrstev viz grafická část. 

4.4.8.  Izolace tepelné 

Přesná skladba a tloušťky vrstev viz grafická část. 

Spodní stavba 

Tepelná izolace v podlaze na terénu je polystyren EPS 100 S tl. 150 mm. 

Vrchní stavba 

Obvodový plášť bude zateplen tepelnou izolací z polystyrénu EPS 70F tl. 100mm. 

Střecha 

Tepelná izolace ploché střechy je z polystyrenu EPS 100 S Stabil tl. 230mm. 

4.4.9.  Izolace zvukové 

Nejsou navrţeny.  

4.4.10. Konstrukce klempířské  

Oplechování atiky a okenních parapetů bude z pozinkovaného plechu, který bude opatřen 

ochranným nátěrem. 

4.4.11. Konstrukce truhlářské 

Vnitřní dveře budou dřevěné s voštinovou konstrukcí, hladké lakované, osazené do 

ocelových zárubní a opatřeny mezipokojovým zadlabacím zámkem.  
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4.4.12.  Konstrukce zámečnické 

Zámečnické výrobky jsou navrţeny z typových a normalizovaných profilů.  

4.4.13. Konstrukce ostatní 

Jedná se o okna s plastovými šestikomorovými rámy. Okna jsou zdvojená. Podrobnosti 

viz grafická část. 

4.4.14. Komunikace a zpevněné plochy 

Zpevněná plocha přístupového chodníku a parkovacího stání bude vytvořena betonovou 

dlaţbou. 
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5. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB  

5.1.  ÚVOD A VSTUPNÍ PARAMETRY 

Objekt bude umístěn v Těrlicku. Venkovní výpočtová teplota v zimním období je 

stanovena na -15° C. Celková ztráta prostupem a větráním objektu je 8,484 kW (viz. příloha 3). 

Stavba je navrţena pro 4 - 5 osob a splňuje podmínky rodinného bydlení.  

Příprava teplé vody je navrţena pro 4 - 5 osob. Teplota teplé vody je 55°C a teplota 

studené vody 10° C. 

 

Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo, typ vzduch / voda. Bylo zvoleno tepelné čerpadlo 

Vitocal – S, typ AWS 110 Q = 7,7 kW (Viessmann s. r. o). Systém vytápění je navrţen 

nízkoteplotní s teplotním spádem 45/35° C. Přenos tepla do místnosti bude zajišťovat podlahové 

vytápění, systém Varionova (Rehau s. r. o). V koupelnách bude systém podlahového vytápění 

doplněn o otopná tělesa ţebříková. V garáţi jsou navrţena otopná tělesa desková (Korado). 

Otopná soustava je navrţena na vytápění celého objektu a zároveň pro přípravu teplé vody. 

5.2.  SYSTÉM VYTÁPĚNÍ RODINNÉHO DOMU  

Teplo potřebné pro vytápění a ohřev teplé vody bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch / 

voda.  

Tepelné čerpadlo bude přímo do systému dodávat topnou vodu při teplotním spádu topné 

vody 45/35° C, coţ je ideální teplota pro teplené čerpadlo s maximální výstupní teplotou 55°C. 

Potrubí vratné vody bude napojeno na akumulační nádobu typu NAD 250, o objemu 250 l (DZD, 

s.r.o.), která zajišťuje dostatek otopné vody v systému. V případě poklesu výkonu tepelného 

čerpadla, bude zajišťovat poţadované teplo el. vloţka o výkonu 9 kW, která je součástí 

tepleného čerpadla.  

Vytápění rodinného domu je řešeno dvoutrubkovou otopnou soustavou s otopnými tělesy 

deskovými, ţebříkovými a podlahovým systémem vytápění. Systém pracuje s nuceným oběhem 

vody pomocí oběhového čerpadla STRATOS PARA 25/1-7, 230 V, el. příkon 45 – 90 W, 

energetická značka A (Wilo, s.r.o.). Expanzní nádoba bude typu F18/3 o objemu 18 l (Reflex, 

s.r.o.). 

Tepelné čerpadlo bude zajišťovat topnou vodu pro topný okruh zásobníkového ohřívače 

vody Vitocal 100-V, typ CVA V = 300 l (Viessmann, s.r.o.). Tepelné čerpadlo bude ohřívat 



Michael Baron  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

28 

 

studenou vodu o teplotě 10° C na teplotu 55° C. V případě poruchy tepelného čerpadla je 

zásobníkový ohřívač vody vybaven elektrickou topnou spirálou o výkonu 2 kW, která vodu 

ohřeje na poţadovanou teplotu. Jednou týdně bude v zásobníkovém ohřívači zvýšena teplota 

vody nad 65°C, aby bylo zabráněno mnoţení legionely. 

5.3.  TEPELNÁ BILANCE  

Tepelná ztráta prostupem a větráním celého objektu tj. 1.NP a 2.NP, byla stanovena dle 

[7] pro oblastní vnější výpočtovou venkovní teplotu Te -15° C dle [19]. Celková ztráta tepla 

prostupy konstrukcemi a větráním činí 8,484 kW (viz. příloha 3). Roční potřeba tepla je 11640 

kWh/rok (viz. příloha 4). Výkon navrţeného tepelného zdroje je 7,7 kW, coţ stačí pro pokrytí 

tepelných ztrát v objektu při venkovní teplotě v zimním období Te -15°C. V případě poklesu 

venkovní teploty a výkonu tepelného čerpadla, bude zajišťovat poţadované teplo el. vloţka o 

výkonu 9 kW, která je součástí tepleného čerpadla. 

5.4.  ROZVODY TEPLA  

5.4.1. Potrubí 

Rozvod tepla od tepelného čerpadla k otopným tělesům, rozdělovačům a zásobníkovému 

ohřívači teplé vody je z měděného potrubí, které je bezešvé a lisované. Potrubí je bez nátěru, 

v místech prostupů konstrukcemi je opatřeno tepelnou izolací Mirelon. Výpočet tepelné izolace 

potrubí viz Příloha č. 10. V technické místnosti je potrubí vedeno pod stropem. 

 

Tepelná izolace Mirelon 

 U podlahového systému je pouţito potrubí Rautherm 14x1,5 (Rehau, s.r.o.). 

Topná trubka RAUTHERM S je ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) a odpovídá DIN 16892. 

Zesítění typu A probíhá za vysokých teplot a tlaku pomocí peroxidů. Tento způsob zesítění 
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materiálu PE zaručuje rovnoměrné a vysoké zesítění v celém průřezu trubky. Díky vynikající 

flexibilitě materiálu PE-Xa lze trubky snadno pokládat i při nízkých venkovních teplotách.  

 

Topná trubka RAUTHERM S14x1,5 ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) 

5.4.2. Armatury 

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

tělesa jsou opatřena termostatickými hlavicemi Honeywell Thera-4. 

5.4.3. Regulace 

Systém vytápění bude pracovat v závislosti na venkovní teplotě, kde bude čidlo na 

snímání venkovní teploty. V místnosti č. 108 bude nástěnná ovládací jednotka Vitotronic 200 

(Viessmann, s.r.o.) s displejem, která bude ovládat čerpadlo. Zároveň v kaţdé místnosti bude 

osazen prostorový termostat C1 (Rehau, s.r.o.), který bude snímat pokojovou teplotu a podle 

potřeby tepla k dosaţení poţadované přednastavené teploty v místnosti bude na rozdělovači 

upravovat průtok jednotlivých okruhů. Termostaty budou napojeny na Hlavní modul MM-HC + 

rozšíření MEM-HC (Rehau s.r.o.), lze napojit aţ 18 čidel a regulovat aţ 41 místností. Na 

otopných tělesech deskových a ţebříkových budou osazeny termostatické hlavice Honeywell 

Thera-4.  
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5.5.  ZDROJ TEPLA 

Jako zdroj tepla je navrţeno tepelné čerpadlo Vitocal – S, typ AWS 110 Q = 7,7 kW 

(Viessmann, s.r.o.), které má zabudovanou el. topnou vloţku 9 kW. Princip tepelného čerpadlo 

vzduch /voda je popsán v odstavci 5.6. U tepelného čerpadla Vitocal – S, typ AWS 110 je dle 

parametrů výrobce zaručená funkčnost do venkovní teploty -15° C, v případě poklesu této 

zmiňované teploty bude zajišťovat dostatek tepla vestavěná el. topná vloţka 9 kW. Tepelné 

čerpadlo bude umístěno v  1.NP  v místnosti č. 103. Venkovní jednotka je umístěna v exteriéru. 

Kolem tepelného čerpadla musí zůstat minimální manipulační prostor dle určení výrobce. 

Tepelné čerpadlo bude napojeno na nástěnnou ovládací jednotku Vitotronic 200 (Viessmann, s. 

r. o), akumulační nádobu typu NAD 250, o objemu 250 l (DZD, s.r.o.), zásobníkový ohřívač 

teplé vody VITOCELL 100V typ CVA, o objemu 300 l a venkovní čidlo pro měření teploty v 

exteriéru.   

 

Vitocal – S, typ AWS 110 Q= 7,7 kW (Viessmann, s.r.o.) – venkovní jednotka 
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Vitocal – S, typ AWS 110 Q= 7,7 kW (Viessmann, s.r.o.) – vnitřní jednotka 

Diagram výkonu Vitocal – S, typ AWS 110 Q = 7,7 kW firmy (Viessmann, s.r.o.) 

A - typ AWS 110 – pouţit v projektu  

B - typ AWS-AC 110  

Výkon navrţeného tepelného zdroje je 7,7 kW, coţ stačí pro pokrytí tepelných ztrát 

v objektu při venkovní teplotě v zimním období Te -15°C. V případě poklesu venkovní teploty a 

výkonu tepelného čerpadla, bude zajišťovat poţadované teplo el. vloţka o výkonu 9 kW, která je 

součástí tepleného čerpadla.   
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Výkonový diagram Vitocal – S, typ AWS 110 Q= 7,7 kW (Viessmann, s.r.o.) 

 

Tepelné čerpadlo Vitocal – S, typ AWS 110 Q = 7,7 kW (Viessmann, s.r.o.) si při výstupní 

teplotě z tepelného čerpadla 45° C zachovává topný faktor mezi 3 aţ 4,5 , coţ je z ekonomického 

hlediska velmi příznivé.  

 

 

Výkonový diagram Vitocal – S, typ AWS 110 Q= 7,7 kW (Viessmann, s.r.o.) 

5.6.  PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA 

Tepelná čerpadla vzduch/voda vyuţívají energie, která je obsaţena v okolním vzduchu. 

Vzduch je nasáván ventilátorem, vede přes výparník tepelného čerpadla a ochlazuje se. Energie 

je předávána na pracovní látku tepelného čerpadla, která se okruhem tepelného čerpadla uvede 

na vyšší teplotní úroveň a přenáší se přes výměník na okruh topné vody dle [2]. Venkovní 

vzduch je veden ventilátorem přímo na výparník tepelného čerpadla vzduch/voda. Obsah energie 

ve vzduchu silně závisí na jeho vlhkosti. Je-li vzduch chladný, je v něm i málo vody. Na 

venkovním výměníku dochází ke vzniku námrazy (typicky při venkovních teplotách pod +10°C). 

Výrobci tento problém řeší různými způsoby (např. dochází k reverzaci jednotky a rozpuštění 

namrzlé vlhkosti). Odtávání však v kaţdém případě zhoršuje efektivitu tepelného čerpadla. 

Vzduch jako primární zdroj tepla má tu výhodu, ţe je všude kolem nás ve velkém mnoţství a lze 

jej získávat s nízkými náklady. Není zapotřebí ţádný povolovací postup jako u tepelných 

čerpadel země/voda a voda/voda. Tepelná čerpadla vzduch/voda se vyrábějí v různých 

provedeních v závislosti na umístění a principu funkce kompresoru. 
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Schéma funkce tepelného čerpadla 

 

Zdroj: vzduch, teplota dle klimatických podmínek 

Klady: velmi vhodné do klimaticky mírnějších pásem, snadnější instalace, nejlevnější varianta 

z TČ, minimální stavební zásah do objektu,   

Zápory: s niţší teplotou klesá topný faktor, hlučnost jednotek, nutnost bivalentního provozu 

5.7.  POJISTNÉ ZAŘÍZENÍ   

Navrţená tlaková expanzní nádoba je typu f 18/3 (Reflex, s.r.o.), o objemu 18 l a 

maximálním přípustném tlaku 3 bar. Maximální provozní teplota je 70° C. Přetlak plynu 

z výroby je 1,5 bar. Doplňovací zařízení „kontrol“ je důleţitým doplněním k expanzním 

nádobám. Kontroluje tlak v soustavě a jeho aktuální hodnotu ukazuje na displeji. Díky 

kontrolovatelnému automatickému doplňování má expanzní nádoba vţdy potřebnou zásobu vody 

viz Příloha č. 7. 

Pojistný ventil je navrţen HONEYWELL SM 120 ½“ dle [16] viz Příloha č. 10 a je 

nastaven na otevírací tlak 250 kPa viz Příloha č. 6. 
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Expanzní nádoba typu f 18/3 (Reflex, s.r.o.) 

5.8.  OBĚHOVÁ ČERPADLA 

Součástí tepelného čerpadla je oběhové čerpadlo typ Stratos PARA 25/1-7 o elektrickém 

příkonu 45 – 90 W (Wilo, s.r.o.). Jedná se o mokroběţné čerpadlo s připojením na závit a 

automatickým přizpůsobováním výkonu. Energetická třída účinnosti je A. Maximální pracovní 

tlak je 10 bar. Maximální provozní teploty jsou -10° C aţ +110° C. Oběhové čerpadlo Grundfos 

UPS 25/60 130 (GRUNDFOS s.r.o.) zajišťuje cirkulaci topného média. Viz Příloha č. 11 

V rozdělovačích RZ1 a RZ2 jsou oběhová čerpadla Wilo E26/1-5 pokrývající tlakovou 

ztrátu podlahového vytápění v 1.NP a 2.NP. Maximální provozní tlak je 10 bar. Přípustné 

teplotní rozmezí je od +20° C aţ po +110° C viz Příloha č. 7. 

 

Diagram výkonu oběhového čerpadla  Wilo E26/1-5 
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5.9.  OTOPNÁ TĚLESA  

Systém podlahového vytápění bude Varionova, trubky budou Rautherm 14x1,5 (Rehau, 

s.r.o.). Podlahové vytápění je instalováno v místnostech č. 101, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 

202, 203, 204, 205, 206, 207, 208.  

V koupelnách (místnosti č. 106, 206) jsou ţebříková otopná tělesa KORALUX LINEAR 

PLUS – M (1820/750/35 mm) o tepelném výkonu 306 W.  

 

Žebříkové otopné těleso KORALUX LINEAR PLUS – M (1820/750/35 mm) 

V garáţi jsou umístěna otopná desková tělesa RADIK 11 VK H=400, L=1100 mm o 

tepelném výkonu 309 W. Otopná tělesa jsou opatřena nátěrem od výrobce. 
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Otopné deskové těleso RADIK 11 VK H=400, L=1100 mm - pohled 

 
Otopné deskové těleso RADIK 11 VK H=400, L=1100 mm - půdorys 

5.10.  ROZDĚLOVAČ  

Rozdělovač v 1.NP ozn. RZ1 – HKV-D je sedmi-okruhový a je uloţen ve skříni AP6 

(bílá barva) pod omítkou. Je osazen regulační stanicí TRV – V (Rehau, s.r.o.). Rozdělovač 

v 2.NP ozn. RZ2 – HKV-D je osmi-okruhový a je uloţen ve skříni AP7 (bílá barva) pod 

omítkou. Je osazen regulační stanicí TRV – V (Rehau, s.r.o.). Kaţdý rozdělovač má k dispozici 

zařízení pro individuální ovládání teploty pomocí nastavení podle průtokových diagramů.  
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5.11.  OHŘEV TEPLÉ VODY  

Tepelné čerpadlo bude zajišťovat topnou vodu pro topný okruh zásobníkového ohřívače 

vody Vitocal 100-V, typ CVA V = 300 l (Viessmann, s.r.o.). Tepelné čerpadlo bude ohřívat 

studenou vodu o teplotě 10° C na teplotu 55° C. V případě poruchy tepelného čerpadla je 

zásobníkový ohřívač vody vybaven elektrickou topnou spirálou o výkonu 2 kW, která vodu 

ohřeje na poţadovanou teplotu. Jednou týdně bude v zásobníkovém ohřívači zvýšena teplota 

vody nad 65°C, aby bylo zabráněno mnoţení legionely. 

 

 

 

 

 

Zásobníkový ohřívač vody Vitocal 100-V, typ CVA V = 300 l (Viessmann, s.r.o.) 
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ZÁVĚR 

Výsledkem mé bakalářské práce je projekt nízkoenergetického rodinného domu, který 

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

(viz. příloha 4). Projektová dokumentace je provedena v souladu s normami. Snaţil jsem se 

navrhnout objekt ekonomicky šetrný a zároveň praktický a funkční pro ţivot provozovatelů 

objektu. Objekt je architektonicky nenáročný. Je postaven v systému Porotherm s tepelnou 

izolací k odstranění tepelných mostů a pro splnění tepelných poţadavků. Můj návrh tepelného 

čerpadla vzduch / voda jako zdroje tepla v objektu je z důvodu pouţitého vytápění (nízkoteplotní 

podlahové vytápění). Jako další důvod uvádím ekonomickou situaci, neboť provoz a náklady na 

vytápění pomocí tepelného čerpadla jsou mnohem niţší neţ ostatní druhy vytápění. Myslím, ţe 

jsem se snaţil v maximální míře vyhovět jak poţadavkům investora, tak i zásadám pro 

zpracování dané problematiky. 
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