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Anotace diplomové práce 

 

  

 
Tématem diplomové práce je realizační projekt bytového domu a vytápění s důrazem na 

úsporu energie. Součástí projektu vytápění je návrh zpětného získávání tepla z odpadní vody 

pomocí tepelného čerpadla. 

Cílem práce je popsat metodiku a návrh konkrétního řešení. Dokumentace obsahuje průvodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu stavební části a vytápění, 

dimenzování potrubí, energetické a tepelně-technické výpočty a na závěr ekonomické 

zhodnocení navrženého řešení formou porovnání s jinými možnými způsoby řešení. Součástí 

je výkresová dokumentace. 

 

Vzor citace:  
 

HORÁKOVÁ, Vlasta. Diplomová práce. Bytový dům-vytápění. 

Ostrava : VŠB-TUO-FAST, 2011 
 

Počet stran: 107  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5   5
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The topic of diploma work is realization project of The Multiple Dwelling House  - The Heating 

with an focus on energy savings. A part of project is proposal of recuperation heat from 

sewage by heat pump. 

The goal of my work is to describe methodology and propose concrete solution. 

Documentation contains technical reports of the building and heating, pipe sizing, energy and 

thermal-technical calculations and finally economic evaluation as comparison with other way 

of solving. Last part is drawing documentation.  
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ÚVOD 

 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit prováděcí projekt ke stavbě bytového domu a 

vytápění.  

Dalšími úkoly jsou návrh a výpočet přípravy teplé vody a návrh využití tepla z odpadní vody 

pomocí tepelného čerpadla.  

Stavební řešení bude zaměřeno především na dobré tepelně technické vlastnosti konstrukcí, 

tepelnou pohodu a zdravé mikroklima uvnitř budovy. 

Dispoziční řešení bytového domu bude navrženo s ohledem výhodné vedení rozvodů TZB a na 

atypické řešení vnitřní kanalizace, která bude zdrojem tepla pro jeho zpětné využití. 

Při volbě materiálů bude kladen důraz na přírodní původ a recyklovatelnost. 

Pro zvýšení užitné hodnoty bude navržena střecha s bezbariérovým přístupem. 

Architektonické pojetí řeší možnost využití tepelné izolace k estetickému ztvárnění fasády.  

Stavební řešení se zabývá také současným problémem zhoršujícího se proslunění místností, které je 

důsledkem zvětšujících se tlouštěk zdí kvůli zpřísňujícím se požadavkům na součinitel prostupu 

tepla obálkou budovy. Zároveň se zde promítá snaha o minimalizaci světlé výšky podlaží kvůli 

snížení energetické náročnosti na vytápění. Tyto priority vyústily v návrh vhodného konstrukčního 

řešení. 

Úkolem návrhu systému vytápění a ohřevu vody je navrhnout energeticky a ekonomicky efektivní 

řešení v podobě využívání nízkopotenciálních zdrojů energie a energie z odpadního tepla. 

Práce se bude zabývat také ekonomickým a energetickým zhodnocením navrženého řešení vytápění 

a ohřevu vody a porovnáním s jinými možnými způsoby řešení. 
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1  PRŮVOD Í ZPRÁVA 
 
 
Identifikační údaje o stavbě 
 

 
Název: Bytový dům na Hlavním náměstí v Krnově 

Místo: Krnov, Hlavní náměstí (parcela č. 75, katastrální území Krnov  Horní předměstí) 
Kraj: Moravskoslezský 

Stavební úřad: Krnov 
Investor a uživatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, Krnov 794 01 

Generální dodavatel stavby: STAFI CZ s.r.o. 
Projektant: Bc. Vlasta Horáková 

 
 

Základní charakteristika stavby 
 
Předkládaná    dokumentace   řeší   na  úrovni  dokumentace pro stavební povolení stavbu bytového domu 
s obchody na Hlavním náměstí v Krnově.  

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou budovu se čtyřmi nadzemními podlažími. V prvním podlaží se 
nachází obchody, sklepy a technická místnost, ostatní podlaží jsou využita pro byty. Všechna podlaží budou 

bezbariérově přístupná. 
Dům tvoří dvě obdélníková křídla svírající navzájem úhel 100%. Střed půdorysu tvoří schodišťový prostor 

s výtahem, umožňující bezbariérový přístup do všech podlaží a na střechu. Schodišťový prostor je zastřešen 
kopulí, ve které je situován výtahový stroj. Střecha křídel je plochá, pochůzí s extenzivní zelení. Zdivo je 

provedeno z keramických děrovaných tvárnic Heluz  obvodové a nosné zdivo z pálených tvárnic, vnitřní 
nenosné příčky z nepálených tvárnic. Stropy jsou provedeny železobetonovými armovanými dutinovými 

panely Alidal. Základové pasy jsou monolitické z prostého betonu. Izolace na zemině je provedena tepelně
izolačním štěrkovým podsypem z pěnového skla Refaglass. 
Objekt bude napojen na kanalizační, vodovodní, plynovodní řád a zásoben elektřinou z podzemního 

kabelového vedení. Dešťová voda bude odváděna do vsakovacích modulů. 

 
 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích 

 

Budova bude postavena v místě původní zástavby náměstí, která byla v roce 1945 odstraněna z důvodu 
havarijního stavu způsobeného 2. světovou válkou. Dosavadní využití pozemku bylo pro městskou zeleň. 

V nejbližším okolí stavební parcely se v současnosti nachází městská zeleň, vydlážděné prostranství náměstí, 
zástavba řadovými domy lemujícími náměstí na severní straně a samostatně stojící historický objekt radnice 

se spořitelnou a kavárnou.  
Stavební parcela i přístupové cesty jsou majetkem investora  Města Krnov. Na pozemku se nenacházejí 

žádná věcná břemena, či jiné majetko právní vztahy.  
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c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Na základě geologického průzkumu stavby blízkého domu na náměstí z roku 1999 byly základové podmínky 
stanoveny jako lehké. Byl proveden radonový průzkum – zjištěna nízká kategorie radonového rizika.. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je pomocí městské dlážděné komunikace, která je součástí prostoru 
náměstí. 

Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí vybudovaných přípojek splaškové kanalizace, vedení NN, 
vodovodu a plynovodu. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Vyjádření dotčených orgánů nebrání v žádném ohledu realizaci stavby. Podrobnosti jsou uvedeny v části D. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavu ve všech bodech vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  

 

Stavba respektuje platný územní a regulační plán města Krnova z roku 2000. Změna označení parcely 
z plochy městské zeleně na plochu určenou k zastavění byla schválena příslušnými orgány. Podrobnosti jsou 

uvedeny v části D. 
 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 
 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, který neovlivní okolní stávající zástavbu. V souvislosti s 
výstavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti 

v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových 
komunikacích. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Předpokládané zahájení stavby : 4/2011 
Předpokládané ukončení stavby : 6/2012 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí 
a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v 
budovách bytových a nebytových.  
 
orientační cena stavby bez DPH : 25 mil. Kč 

zastavěná plocha : 632 m2 
obestavěný prostor : 8218 m3 

počet bytů : 19 
maximální počet prodejen : 6 
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2  SOUHR Á TECH ICKÁ ZPRÁVA 

 

 

     2.1 URBA ISTICKÉ, ARCHITEKTO ICKÉ A STAVEB E TECH ICKÉ REŠE Í 

 

a) ZHOD OCE Í STAVE IŠTE 

 

 

Pozemek je v současné době využit pro městskou zeleň. Je situován na Hlavním náměstí v Krnově, 

parcelní číslo 75. Pozemek je zatravněn, nenachází se na něm žádné stavební objekty, vrostlé 

stromy ani nadzemní objekty, jeho okolí tvoří městské komunikace, nejbližší zástavba je 

samostatně stojící objekt radnice a městské spořitelny na východní straně a řadová zástavba 

ohraničující náměstí na severní straně. Na pozemku se mohou nacházet zbytky základových 

konstrukcí původní zástavby z konce 19. stol, která byla odstraněna r. 1945. Jedná se o druh 

pozemku, schválený změnou regulačního plánu města Krnov k zastavění.  

 

 

b) URBA ISTICKÉ A ARCHITEKTO ICKÉ ŘEŠE Í STAVBY 

 

Architektonické a urbanistické řešení budovy respektuje regulační plán města Krnova. 

 

Urbanistické řešení 

 

Dnešní jednotný prostor Hlavního náměstí byl původně tvořen z několika ulic, menších náměstí a 

bloků domů, které však byly na konci 2. světové války vážně poničeny a následně odstraněny. 

Vznikla tak dnešní urbanistická podoba náměstí, tzn. neúměrně velká otevřená plocha, uprostřed 

které se nachází jeden samostatně stojící blok budovy radnice s městskou spořitelnou.  

Stavba bytového domu bude současné náměstí členit na dvě menší plochy. Ze západní strany je 

situováno schodiště zastřešené kupolí, které bude tvořit další dominantu náměstí, východní strana 

bude navazovat na současnou parkovou úpravu náměstí. 

Objekt je navržen tak, aby nerušil pohledy na architektonicky cenné objekty, výškově odpovídá 

objektu radnice se spořitelnou, který se nachází v nejbližší vzdálenosti. 
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Západní půdorysně zalomený obrys v úhlu 100° kopíruje uliční čáru zaniklé původní zástavby,  

opět se tak vytvoří zaniklá ulice, která původně spojovala dvě menší náměstí. Z této nově vzniklé 

ulice budou přístupné vchody do přízemních obchodů.  

Na východní straně budou umístěny zadní vchody do budovy, sokl bude uzpůsoben k sezení 

v klidové zóně parkového zákoutí, které zde bude vytvořeno tak, aby navazovalo na původní 

parkovou úpravu náměstí. 

 

 

Architektonické řešení 

 

Tvar budovy tvoří dvě křídla obdélníkového půdorysu se čtyřmi podlažími a s plochou střechou, 

natočené vůči sobě pod úhlem 100°. V jejich styku je zakomponován vyšší kvádr na čtvercové 

základně, zastřešený kupolí, oplechovanou měděným plechem, která má ve vrcholu výšku 17,8 m. 

Kupole nepřesahuje výšku radniční věže, která činí 52 m. 

 

Plochá pochůzí ozeleněná střecha bude poskytovat vyhlídku na náměstí a jeho okolí pro veřejnost, 

střecha bude zpřístupněna bezbariérovým výtahem, jehož stroj bude osazen v kupoli.  

 

Fasáda je pravidelně rytmicky členěna okenními otvory. Dveřní otvory v prvním podlaží mají 

stejný tvar jako jednotlivé otvory výloh. Sklepní okna na východní fasádě budou opatřena 

ozdobnou kovanou mříží. Schodišťová věž bude ve vnějším rohu osvětlena jednolitou plochou 

fasádního systému zasklení, přes které bude ve večerních hodinách při umělém osvětlení prosvítat 

výrazně barevně řešené schodiště. Zasklení bude v horní části zakončeno ozdobnou umělecky 

ztvárněnou vitráží. 

 

Tvary čistých kvádrů jsou oživeny organicky zakřivenými tvary balkónů, které se v každém podlaží 

mírně liší.  

Ocelové zábradlí ploché střechy a balkónů bude výtvarným prvkem ztvárněným uměleckým 

kovářem dle návrhu předních krnovských umělců.  

 

Vzhledem k umístění budovy na hlavním náměstí je kladen důraz na bezúdržbovost a dlouhou 

životnost materiálů. Proto bylo pro obvodové zdi zvoleno tepelně izolační zdivo, které není nutné 

dále zateplovat. Zateplení bude provedeno pouze v místě tepelných mostů v pásech ztužujících 

věnců a kolem oken. Pásy tepelného izolantu budou tvořit vystouplý reliéf oproti zbytku fasády, 
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který bude mí zároveň estetickou funkci. Průběžný pás nad okny bude zdoben vsazenými prvky z 

různobarevného skla. 

 

 

Dispoziční řešení 

 

Budova je dispozičně řešena jako podélný trojtrakt, přitom prostřední trakt tvoří hlavní domovní 

komunikace. Budovu tvoří severní a jižní křídlo, která jsou vůči sobě vzájemně natočena pod úhlem 

80°. 

Schodiště s výtahem je umístěno ve styku křídel na západní straně, tvoří samostatný dispozičně 

oddělený úsek se čtvercového půdorysného tvaru. 

Delší strany fasády s okny jsou orientovány na východ a západ, přísluší jím krajní trakty – západní 

a východní. 

V 1. NP jsou umístěny obchody, sklepy a kotelna. Obchody s bezbariérovým přístupem jsou 

umístěny v západní traktu, v každém křídle jsou tři vchody. Sklepy a kotelna se nacházejí ve 

východním traktu, přičemž kotelna je uprostřed v zalomení fasády a sklepy v severním a 

východním křídle. Na východní fasádě jsou navrženy dva zadní vchody, zpřístupňující hlavní 

domovní komunikaci, ze které je přístup do obchodů i ke sklepům. 

 

Ostatní nadzemní podlaží jsou řešena jako obytná. Ve 2. a 3. NP jsou na každém křídle 3 byty  

jeden prostřední byt, ve 4. NP jsou na každém křídle 2 byty a také jeden prostřední byt. 

 

Přehled kategorií bytů: 

NP severní křídlo prostřední byt jižní křídlo 

2. NP B 1.1 3+kk B 1.4 3+kk B 1.5 3+kk 

B 1.2 1+kk B 1.6 1+kk 

B 1.3 3+kk B 1.7 3+kk 

3. NP B 2.1 3+kk B 2.4 3+kk B 2.5 3+kk 

B 2.2 1+kk B 2.6 1+kk 

B 2.3 3+kk B 2.7 3+kk 

4. NP B 3.1 3+kk B 3.3 3+kk B 3.4 3+kk 

B 3.2 6+kk B 3.5 6+kk 
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Dispozice bytů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky akustiky a denního osvětlení dle 

příslušných norem. Dělicí příčky poskytují variabilitu vnitřního prostoru. 

Obytný prostor klade důraz na úsporu a maximální funkční využití podlahové plochy tak, aby splnil 

požadavky moderních rodin či jednotlivých uživatelů. Hlavní obytnou místností každého bytu je 

obytná kuchyň, která je spojením obývacího pokoje, jídelny a kuchyně. Dále jsou zde dle kategorie 

bytů ložnice 

a dětské pokoje, které lze využít také jako pracovny. Úložné prostory zajišťují zádveří a chodby. 

Pro uložení větších předmětů slouží prostorné sklepy. Každému kromě prostředních z bytů přísluší 

balkón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) TECH ICKÉ ŘEŠE Í S POPISEM POZEM ÍCH STAVEB A I ŽE ÝRSKÝCH STAVEB 

A ŘEŠE Í V ĚJŠÍCH PLOCH  

 

Základní stručný popis stavebně technického řešení 

 

Jedná se o jeden stavební objekt bez přilehlých inženýrským staveb. Provoz veškerého technického 

zařízení bude obsluhován z kotelny, která je situována uvnitř budovy v 1. NP.  

Budova má jeden elektrický výtah, který zároveň slouží jako evakuační a bude volně přístupný pro 

veřejnost.  

Konstrukční výška podlaží je 3000 mm, světlá výška 2650 mm. 

Základové pasy jsou monolitické z prostého betonu.  

Podlaha na terénu je zateplena tepelně izolačním násypem stěrku z pěnového skla Refaglass. 

Nosná konstrukce je z keramických děrovaných tvárnice Heluz Family. Obvodové zdivo má tl. 500 

mm, vnitřní nosná zeď tl. 300 mm.  

Izolace proti zemní vlhkosti, hydroizolace ploché střechy a proti odstřikující vodě nad terénem je 

provedena z asfaltových modifikovaných pásů SBS.  
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Stropy jsou  částečně prefabrikované, z železobetonových armovaných panelů Alidal tl. 210 a 

zmonolitněny betonovou zálivkou tl. 40 mm. Panely jsou uloženy kolmo na podélné nosné stěny, 

jsou osazeny na ocelové spřažený Delta nosník, který plní zároveň funkci překladu i ztužujícího 

věnce. Stropy tvoří příčné ztužení objektu ve vodorovném směru. 

Tloušťka podlah je 100 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 350 mm.  

Křídla budovy jsou zastřešena plochou pochůzí střechou s extenzivní zelení.  

V 2., 3., a 4. NP se nachází balkóny. 

Schodiště s výtahem je kupole tvořena dřevěným krovem s krokvemi z lepených zakřivených 

nosníků. jedná se o jednoplášťovou střechu s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi. Střešní krytina 

je plechová měděná. 

Schodiště je trojramenné, je koncipováno jako dvakrát zalomená železobetonová monolitická deska 

s nadbetonovanými stupni z lehkého betonu, uložená na železobetonových nosnících. Ve 

schodišťovém zrcadle je umístěn výtah. 

Objekt má jeden universální komín zn. Schiedel, který bude sloužit pro bivalentní zdroj. 

Dělicí příčky jsou zhotoveny z nepálených hliněných tvárnic Heluz Natur Energy tl. 120 a 250 mm, 

instalační příčky budou ze sádrokartónových desek. 

Vnitřní omírky budou hliněné.  

Vnější zateplění fasády v místech nadpraží a kolem oken bude provedeno konopnými deskami. 

 

Výtah 

 

Výtah bude třídy I, pro maximální počet osob 21, nosnost bude 1600 kg, světlé rozměry kabiny 1,7 

x 2,1 m, šířka vstupu 1100 mm. Výtah má 5 úrovní, nejnižší nástupní plošina je bezbariérově 

přístupná, poslední nástupní plošina zpřístupňuje zelenou střechu. Výtahový stroj bude zavěšen pod 

stropem výtahové šachty, napájení bude zajištěno ze dvou nezávislých zdrojů v kotelně. 

Projektovou dokumentaci technologie výtahu provede firma Kone. (viz samostatná příloha).  
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Vnější plochy 

 

Vnější plochy z východní strany budou finálně do podoby parku, navazující na městkou zeleň 

náměstí. Bude se jednat o pěší komunikace upravené drenážním betonem s vsazeným ozdobným 

kamenivem, květinové záhony, bloky trávníku a drobné keřovité dřeviny. Návrh bude proveden dle 

zahradního architekta. (viz samostatná příloha).  

Pod tímto blokem zeleně budou nově uloženy dvě přípojky veřejných sítí – voda a splašková 

kanalizace, dále dvě větve potrubí se vsakovacími moduly na dešťovou vodu a primární okruh 

plošného kolektoru tepelného čerpadla. Přípojky budou realizovány systémem potrubí, který 

umožňuje zásyp rýhy původní zeminou. Z východní strany bude proveden původní chodník a 

silniční komunikace s původní žulovou dlažbou. 

 

 

d) APOJE Í STAVBY A DOPRAV Í A TECH ICKOU I FRASTRUKTURU  

 

Objekt bude zásobován plynem, elektřinou a vodou z veřejných podzemních sítí. Kanalizační 

přípojka bude napojena na oddílnou splaškovou kanalizaci. Dešťová voda bude vsakována do země 

na východní straně objektu pod plochu městské zeleně. 

Dopravní obsluhu zajišťuje přilehlá městská komunikace pro automobilová vozidla, která je 

rozšířená a kolmé parkování. 

 

e) ŘEŠE Í TECH ICKÉ A DOPRAV Í I FRASTRUKTURY VČET Ě ŘEŠE Í DOPRAVY 

V KLIDU, DODRŽE Í PODMÍ EK STA OVE ÝCH PRO AVRHOVÁ Í STAVEB A 

PODDOLOVA ÉM A SVÁŽ ÉM ÚZEMÍ 

 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani ve svážném území. Opatření související s 

navrhováním staveb v těchto lokalitách tedy nejsou v tomto projektu řešena.  

Projekt předpokládá zachování stávajích komunikací, bez zřízení jakýchkoli nových komunikací, a 

to vzhledem k tomu, že stavba budovy bude probíhat na původní ploše městské zeleně. 

Během výstavby bude doprava na přilehlé komunikaci a ploše náměstí pouze částečně omezena 

zúžením, komunikace budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. 
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f) VLIV STAVBY A ŽIVOT Í PROSTŘEDÍ A ŘEŠE Í JEHO OCHRA Y 

 

Materiály 

 

Při volbě stavebních materiálů byl kladen důraz na přírodní původ, nízkou energetickou náročnost 

výroby, recyklovatelnost. Jedná se především o tyto materiály: nepálená hlína, konopí, recyklované 

sklo. Ostatní materiály, především keramické děrované tvárnice pálené a beton, splňují požadavky 

na zdravotní nezávadnost .Obálka budovy je tvořena keramickými děrovanými tvárnicemi s nízkým 

difúzním odporem, který je podpořen použitím vysoce paropropustného vnitřního i vnějšího 

omítkového systému. Pro vnitřní příčky a omítky je použita nepálená hlína, která pomáhá regulovat 

vlhkost interiéru, jako prevence vzniku alergií aj. nemocí dýchacích cest.Pro izolace byly použity 

především konopné desky a rohože a štěrk z pěnového skla vyrobený z recyklovaného odpadního 

skla.Pro materiál potrubí, rozvodů a jiných plastových výrobků byl upřednostňován recyklovatelný 

polypropylen.  

 

Ovzduší 

 

Stavba svých charakterem zajišťuje vytvoření a udržení zdravého mikroklimatu uvnitř budovy i 

v okolním prostředí.  

Pachové zplodiny mohou vznikat pouze z provozu sociálního zařízení, větrací potrubí kanalizace 

jsou vyvedena do dostatečné výšky nad úrovní pochůzí střechy. Z místností WC v 1. NP je odváděn 

odpadní vzduch pomocí vzduchotechnického potrubí s větrací šachtou nad úroveň střechy. 

S ohledem na navržený způsob vytápění a ohřev teplé vody nebudou vznikat ani 

významnější znečišťující látky z topného média, odpadní plynné produkty z kondenzačního kotle 

budou odváděny komínem nad střešní rovinu do dostatečné výšky, aby byly splněny požadavky 

převýšení 650 mm nad na větrný úhel 10°. 

Ke zvýšené tvorbě prachových částic nebude v souvislosti s užíváním budovy docházet.  

 

Voda 

 

Vzhledem k charakteru stavby a výskytu spodních vod v této oblasti nedojde k negativnímu 

ovlivnění spodních vod. 

Dešťová voda, kterou nepojme konstrukce zelené střechy, bude vsakována přilehlé ploše městské 

zeleně. Stavba se bude podporovat rovnoměrné odpařování dešťové vody prostřednictvím realizace 
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zelené střechy a vsakování dešťové vody do země, čímž se bude podílet na zmírnění klimatických 

výkyvů, vysychání travnatých ploch a zbytečnému odvádění dešťových vod do městské čističky 

odpadních vod. 

Splašková kanalizace bude svedena do stávajícího veřejného řadu. 

 

Odpad 

 

Odpad z užívání z užívání stavby bude tvořit komunální směsný odpad a tříděný odpad. Komunální 

odpad bude shromaždován do odpadních nádob umístěných ve veřejném městském prostoru 

v blízkosti stavby a pravidelně 

odvážen 1x týdně na řízenou skládku komunálního odpadu. Pro tříděný odpad budou sloužit 

stávající k tomuto účelu sloužící nádoby umístěné ve veřejném prostoru. 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a odvážen na povolenou skládku, nebo do recyklačního 

dvora. 

 

 

g) ŘEŠE Í BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁ Í AVAZUJÍCÍCH VEŘEJ Ě PŘÍSTUP ÝCH 

PLOCH A KOMU IKACÍ 

 

Celý vnitřní společný prostor budovy i dveře do bytů je bezbariérově přístupný pro osoby na 

invalidním vozíku a i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Střešní zahrada je přístupná 

bezbaríérově řešeným výtahem z veřejných prostor náměstí. 

 

 

h) PRŮZKUMY A MĚŘE Í, JEJICH VYHOD OCE Í A ZAČLE Ě Í JEJICH VÝSLEDKŮ 

DO PROJEKTOVÉ DOKUME TACE  

 

Byla provedena obhlídka místa stavby a fotodokumentace. Provedena byla fotodokumentace.  

Byly vyhodnoceny mapové podklady pro umístění inženýrských sítí. 

V oblasti se nevyskytují zvláštní geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, 

včetně zdrojů nerostů a podzemních vod. Území nevyžaduje zvláštní zásahy do zemské kůry a 

nenachází se na poddolovaných území. Údaje pro geologické podmínky byly převzaty z projektu 

obytného domu z r. 1999, nacházejícího se ve vzdálenosti cca 30 m od budoucí stavby.  
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Vrstva 1:  1 m – Třída F8 – konzistence tuhá 

Vrstva 2:  0,5 m – Třída F1 – konzistence tuhá  zahliněný štěrk 

Vrstva 3:  0,5 m – Třída G4 – středně ulehlý 

Vrstva 4:  1,5 m – Třída G4 – středně ulehlý 

 

Hladina podzemní vody je v hloubce 9,5 m od úrovně terénu, hloubka založení bude 1,15 m pod 

úrovní terénu 

Byl proveden radonový průzkum – nízké riziko. 

 

j) UDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČE Í STAVBY, GEODETICKÝ REFERE Č Í 

POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM  

 

Pro zpracování dokumentace byl použit polohopisný a výškový plán provedený fy.Geodet CZ s.r.o.. 

Souřadný systém JTSK, výškový systém Bpv. 

 

j)  ČLE Ě Í STAVBY A JED OTLIVÉ STAVEB Í A I ŽE ÝRSKÉ OBJEKTY A 

TECH OLOGICKÉ PROVOZ Í SOUBORY  

 

 

SO 1.1 – obytná budova 

SO 1.2 – inženýrské sítě – elektro, plyn, splašková kanalizace, voda 

SO 1.3 – vsakovací moduly 

SO 1.4  plošný kolektor  

SO 1.5 – terénní a parkové úpravy 

SO 1.6 – oprava komunikace 
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k) VLIV STAVBY A OKOL Í POZEMKY A STAVBY, OCHRA A OKOLÍ STAVBY PŘED 

EGATIV ÍMI ÚČI KY PROVÁDĚ Í STAVBY A PO JEJÍM DOKO ČE Í, RESP. 

JEJICH MI IMALIZACE 

 

Objekt nebude mít negativní dopad na okolí.  

Dopad stavební činnosti na okolí bude minimalizován zákazem prací po 22 hodině večerní, v noci a 

dnech pracovního volna. Při provádění stavebních prací bude respektována ochrana okolí před 

hlukem a prachem. Příjezdové komunikace na stavbu budou udržovány v čistotě. 

Stavbou objektu nedojde k nepřípustnému zastínění okolních budov. 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá překročení dovolených limit hladiny akustického 

tlaku u okolních budov. K přenosu hluku do venkovního prostředí může docházet pouze 

z oběhových čerpadel sloužících k pohonu topných médií  a kompresorů od tepelného čerpadla, tato 

zařízení budou umístěna v kotelně v 1. NP. S ohledem na použité stavební konstrukce a výplně 

otvorů nepřesáhne šíření hluku do vnějšího prostředí obálkou budovy ani střešním pláštěm 

požadované hygienické limity.  

 

 

l) ZPŮSOB ZAJIŠTĚ Í OCHRA Y ZDRAVÍ A BEZPEČ OSTI PRACOV ÍKŮ  

 

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace.   

Při provádění stavby je třeba dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a zdraví při práci v platném znění a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy při všech činnostech a používat 

předepsané ochranné pomůcky. 

Při užívání vnitřních prostor domu se žádná mimořádná opatření v souvislosti s bezpečností 

nepředpokládají, jelikož jde o obytné prostory a prostory domovního vybavení. 
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2. 2 MECHA ICKÁ ODOL OST A STABILITA 

 

Je prokázáno statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízeni anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

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

 

Podrobnosti viz samostatná příloha Statický výpočet 

 

2.3 POŽÁR Í BEZPEČ OST 

 

Objekt je navržen tak, aby byly splněny požadavky na: 

 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) umožnění evakuace osob a zvířat   

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Nosnost a stabilita konstrukce bude zachována po požadovanou dobu  na požární odolnost 

konstrukcí dle norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Omezení šíření požáru na sousední stavbu bude 

zabezpečeno odstupovou vzdáleností. Evakuace osob, případně zvířat je umožněna nechráněnými 

únikovými cestami a třemi vchody na volná prostranství. Evakuační výtah je navržen v souladu s 

požadavky vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a 

požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810 a s požadavky českých technických norem z 

oblasti požární bezpečnosti staveb. Každý vstup do klece evakuačního výtahu je na nástupišti 

chráněném proti požáru. Bezpečnému zásahu požárních jednotek nic nebrání. Přístup je zajištěn ze 

všech stran objektu z volného prostranství náměstí. 

Podrobnosti viz samostatná příloha Požárně bezpečnostní řešení stavby a projektová dokumentace 

dodavatele výtahu. 
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2.4  HYGIE A, OCHRA A ZDRAVÍ A ŽIVOT ÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Denní osvětlení 

 

Budova splňuje základní hygienické požadavky na denní osvětlení obytných budov dle ČSN 73 

0580. Pro stanovení denního osvětlení byla použita metoda podle 1:2007. 

Posouzení bylo provedeno v kritické obytné místnosti č. 230 v nejnižším obytném podlaží (2. NP) 

na severozápadní straně budovy v sousedství s nejbližší budovou radnice. 

Výpočet činitele denní osvětlenosti Dmin byl stanoven v kontrolních bodech uvnitř kritické 

místnosti pomocí počítačového programu WDLS verze 4.1, ASTRA 92 a.s., Zlín. Podrobný 

protokol výpočtu s výsledky se nachází v samostatné příloze Světelně–technický posudek 

 

Vliv stavby na zastínění stávajících budov 

 

Budova splňuje základní požadavky na zastínění navrhované stavby na stávající zástavbu z hlediska 

denního osvětlení dle ČSN 73 0580 1:2007. Jedná se o budovu radnice se spořitelnou a městskou 

kavárnou v přízemí. Ostatní stávající zástavby je v dostatečné vzdálenosti, která odpovídá úhlu 

stínění většímu, jak 24°, tudíž nebyla posuzována. 

Jako kritérium byl použit činitel denního osvětlenosti DW [%] roviny zasklení okna z vnější strany 

v kontrolním bodě. Kontrolní bod se nachází v nejbližším okně městské kavárny. Posouzení 

denního osvětlení bylo provedeno pomocí výpočetního programu Wdls 4.1.3.7 firmy ASTRA 92 

a.s. Zlín. Podrobný protokol výpočtu s výsledky se nachází v samostatné příloze Světelně technický 

posudek. 

 

Prach 

 
Obytný dům se nachází v obci s 29 tis. obyvateli. Venkovní znečištění vzduchu v lokalitě je malé ( 

spad prachu do 50 Mg/km2 ročně ).  Jedná se o prostory s čistým provozem bez zdrojů znečištění. 

Vnitřní znečištění je malé. 

 

Opatření související s výstavbou jsou popsána v samostatné příloze Zásady organizace výstavby. 

Opatření související s užíváním stavby jsou popsána v bode „f“ této zprávy. 
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2.5 BEZPEČ OST PŘI UŽÍVÁ Í 

 

Bezpečnost při užívání je popsána v bode „l“ této zprávy. 

 

2.6 OCHRA A PROTI HLUKU 

 

Budova splňuje požadavky na ochranu proti hluku v obytných budovách dle ČSN 73 0532:2010. 

Konstrukce byly hodnoceny z hlediska požadavků na váženou stavební neprůzvučnost a váženou 

normalizovanou hladinu akustického tlaku kročejového hluku. Pro výpočet průběhovou metodou 

byl použit software Stavební fyzika – Svoboda: Neprůzvučnost 2005. 

 

Přehled splněných požadavků na vzduchovou váženou stavební neprůzvučnost  

konstrukcí: 

 

Druh konstrukce Materiál Výrobce R’W  

[dB] 

R’W,N  

[dB] 

Stěna mezi bytem a 

domovní komunikací 

Natur Energy tl. 250 mm Heluz Natur Energy tl. 250 

mm 

57 53 

Stěna oddělující 

místnosti jednoho bytu 

Natur Energy tl. 120 mm Heluz Natur Energy tl. 120 

mm 

47 42 

Stěna mezi bytem a 

domovní komunikací 

AKU P20 tl. 300 mm Heluz AKU P20 tl. 300 mm 55 53 

Obvodový plášť budovy Family tl. 500 mm Heluz Family tl. 500 mm 45 43 

(70 75) 

Okenní otvory rám dřevo hliník, izolační 

dvojsklo 

Josko – Diamant 100 PRO  43 

(70 75) 

Vstupní dveře do bytů dřevo vrstvené Slavona  32 

Stropy mezi byty dutinové žb. panely, 

těžká plovoucí podlaha 

Stropní panely Alidal, EPS T 

5000, anhydrit potěr 

60,5 52 

 

Vážená normalizovaná hladinu akustického tlaku kročejového hluku u stropních konstrukcí mezi 

jednotlivými byty byla vypočtena Lnw = 46 dB, což vyhovuje maximálnímu požadavku Lnw, N = 58 

dB. 

 



 2 4   2 4  

2.7 ÚSPORA E ERGIE A OCHRA A TEPLA 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov  

 

Všechny konstrukce a výplně otvorů tvořící obálku budovy a ochlazované konstrukce budou 

splňovat požadavky na součinitel prostupu tepla U, N  dle normy ČSN 73 5040 2 Tepelná ochrana 

budov 2007 a zároveň požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. O hospodaření s energií a vyhlášky 

148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Budova splňuje požadavky na energetickou náročnost budov dle zákona c. 406/2000 Sb., o 

hospodaření s energií, § 6a  Energetická náročnost budov. Dle provedeného průkazu energetické 

náročnosti budovy pomocí výpočtového softwaru Stavební fyzika – Svoboda: Energie 2010, je 

objekt zařazen do třídy B.  

Podrobnosti viz samostatná příloha – Energetický průkaz budovy. 

 

Způsob vytápění a ohřevu vody bude zvolen s ohledem na požadavek nízké energetické náročnosti 

budovy. Obojí bude realizováno pomocí nízkoenergetického zdroje tepla – tepelného čerpadla 

s bivalentním zdrojem. Systém vytápění bude nízkoteplotní teplovodní podlahové vytápění 

v kombinaci s otopnými tělesy. V budově bude navržen systém pro zpětné získávání tepla 

z odpadní vody. Všechny rozvody teplé vody a jiných topných médií budou dostatečně zaizolovány. 

Konstrukční řešení budovy minimalizuje vznik tepelných mostů. 

 

 

2.8  ŘEŠE Í PŘÍSTUPU A UŽÍVÁ Í STAVBY OSOBAMI S OMEZE OU      

SCHOP OSTÍ POHYBU A ORIE TACE 

 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu je popsáno v bodě „g“ 

této zprávy. 

Charakter budovy nevyžaduje řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

orientace. 
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2.9  OCHRA A STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY V ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Na pozemku nebyla prokázána přítomnost radonu, agresivní spodní vody, seismicity a poddolování, 

Dle územního plánu se zde nenacházejí žádaná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

 

2.10   OCHRA A OBYVATELSTVA 

 

Budova splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

 

2.11  I ŽE ÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 

 

a) odvodňování území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odvodnění budovy od splaškových odpadních vod bude zajišťovat přípojka splaškové kanalizace, 

která bude napojena na oddílnou stojku veřejného kanalizačního řadu a zneškodnění odpadních vod 

poté proběhne na městské čističce odpadních vod. 

Dešťové vody budou svedeny z vegetační ploché střechy a kupole schodiště do vsakovacích 

modulů, které se budou nacházet pod terénem upraveným jako městská zeleň s parkovou úpravou. 

 

b) zásobování vodou 

 

Zásobování vodou řeší vodovodní přípojka na veřejný vodovodní řád. 

 

c) zásobování energiemi 

 

Zásobování energiemi řeší přípojka elektřiny a plynovodu, dále pak plochý kolektor tepelného 

čerpadla a s příslušenstvím umístěným v kotelně. Část energie bude odebírána v podobě tepla 

z odpadní vody z budovy.  
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d) řešení dopravy 

 

Dopravní napojení je ze západní strany z dlážděné komunikace, která je součástí plochy Hlavního 

náměstí a je rozšířena o kolmé parkování. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy 

 

Povrchové úpravy okolí stavby bude činit z východní strany parková vegetace s chodníky, 

navazující na stávající městkou zeleň, ze západní a jižní strany žulová dlažba, kterou bude potřeba 

uvést po skončení stavby do původního stavu. V projektu je zahrnuta vegetační střecha s extenzivní 

zelení, která bude provedena odborným dodavatelem Optigreen a bude se jednat o typový produkt 

„přírodní střecha“ s výškou vegetačního souvrství 150 mm. Podrobněji je vše popsáno v 

architektonickém a stavebně technické řešení. 

 

f) elektronické komunikace 

 

Budou řešeny vrámci elektroinstalace. 
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3. TECH ICKÁ ZPRÁVA – STAVEB Í ČÁST 

 

dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 F DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

F1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

F1.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNE TECHNICKÉ REŠENÍ 

 

 

a) účel objektu 

 

Jedná se o bytový dům na náměstí v Krnově s prodejnami v 1. NP. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Je již popsáno v bodech B 1. a B 8. 

 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Bytový dům má celkem 21 bytů a 6 vchodů do prodejen.. 

Užitková plocha celkem je 1505 m2 , z toho užitková plocha všech prodejen činí 295 m2 , bytů se 

sklepy 1211 m2. Plocha bytů je 1096 m2 a sklepů 115 m2 . 

Obestavěný prostor činí 8218 m3 . 

Zastavěná plocha budovou je 631,82 m2 . 

Orientace ke světovým stranám je navržena s ohledem na požadavky osvětlení a oslunění budov. 

Podrobnosti viz samostatná příloha Světelně technický posudek. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 
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3.1  SVISLÉ KO STRUKCE 

 

osné konstrukce  

 

Obvodové zdivo je provedeno z tvárnic Heluz Family tl. 500 mm. Jedná se o broušené děrované 

keramické tvarovky s dutinami vysypávanými hydrofobizovaným expandovaným perlitem. 

Základní tvárnice mají rozměry 500 x 247 x 249. Ke zdění bude použito lepidlo Heluz pro 

tenkovrstvé spáry určené k namáčení a nanášení pouze na žebra tvárnic. 

Vnitřní nosné zdi jsou tl. 300 mm a budou pro ně použity těžké děrované keramické tvárnice Heluz 

AKU P20 zalité betonem. Výrobní rozměry základních tvárnic jsou 247 x 300 x 238 mm. Jedná se 

prostřední podélnou nosnou zeď, která je symetricky zatížena stropními panely, vnější a vnitřní 

obvodovou zeď schodišťového prostoru. Styk stěn bude proveden tupým spojem, který bude 

zajištěn dvěma plochými kotvami v každé druhé vrstvě. Spoj bude kompletně promaltován.Zdění 

bude prováděno vápenocementovou maltou ve výškovém modulu 250 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

enosné příčky 

 

Nenosné dělicí příčky jsou postaveny z nepálené hlíny, instalační příčky ze sádrokartonu. 

 

Hliněné příčky 

 

Pro hliněné příčky je použito nepálených děrovaných hliněných tvárnic. Heluz Natur Energy, ze 

kterých jsou vytvořeny příčky tlouštěk 250 a 120 mm. 

Příčky tl. 250 mm jsou použity pro akustické zdi oddělující veřejný prostor domu od bytů a 

oddělující ložnici od obývací haly. Příčky tl. 120 mm mají převážně dělicí funkci. Pro zdění bude 

použita pouze hliněná malta Heluz Nature energy, nesmí být použit cement. 
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Sádrokartónové příčky 

 

Pro instalační příčky budou použity SDK desky Rigips tl. 12,5 mm určené do vlhkých podmínek 

(zelené). Nosná konstrukce bude ze svislých a vodorovných kovových profilů CW a UW tl. 50 mm. 

Stěny instalačních příček na světlou výšku místnosti, které budou obloženy keramickým obkladem, 

budou kvůli únosnosti opláštěny dvěma vrstvami SDK desek. (viz Výpis prvků  výpisy SDK 

příček) Spoje desek a instalační prostupy budou utěsněny trvale pružným fungicidním tmelem 

s použitím výztužné pásky. 

 

Tabulka tepelně technických a akustických vlastností zdiva 

zdivo Heluz U [W/m2K] UN [W/m2K] R’W  [dB] R’W,N  [dB] 

Natur Energy tl. 250 mm 1,76 2,7 57 52 

Natur Energy tl. 120 mm 2,95  47 42 

AKU P20 tl. 300 mm 0,85 2,7 55 52 

Family tl. 500 mm 0,16 0,3 45 43 (70 75) 

 

 

Atiková zeď 

 

Atika je vyzděna z keramických těžkých zalévaných tvárnic Heluz AKU P20 tl. 300 mm. Atika má 

výšku 1000 mm nad úroveň střechy, celková výška atikového zdiva je 1750 mm. Zdivo bude zděno 

vápenocementovou maltou. 

Atiková zídka bude ukončena krycí deskou. Krycí deska bude vyrobena na zakázku 

z betonových dílců opatřených na povrchu broušeným teracem. Jednotlivé dílce budou délky 2000 

mm a v každém budou z výroby vytvořeny dva otvory v osové vzdálenosti 1000 mm pro prostrčení 

nosných ocelových stojin zábradlí. Pro rohy atiky bude vyrobeno 7 atypických dílců, 5 z nich bude 

zalomeno v úhlu 90°a dva 100°. Rohové dílce budou mít délku ramene 1000 mm. Na všech dících 

bude zespod vytvořeno drážkování pro upevnění stavebním lepidlem. Dílce budou mít šířku 650 

mm  výšku 250 mm. Na obou krajních stranách budou mít zespod vytvořenu půlkruhovou okapní 

drážku průměru 10 mm. (průřez dílce viz výkres č.14 Detail atiky) 

Do atikového zdiva z keramických tvárnic Heluz AKU vylévaných betonem budou před 

osazení krycích dílců vyvrtány otvory pro sloupky zábradlí průměru 35 mm, hloubky 400 mm, 

v osových vzdálenostech 1000 mm. Krycí dílce budou poté usazeny do lože z mrazuvzdorné 

polymercementové lepicí malty Kamenol Kema tl. 10 15 mm. Svislé spáry mezi jednotlivými dílci 
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a okolí budou vytmeleny flexibilní polymer cementovou hydrofobizovanou spárovací hmotou Beta 

+ Kema B4 (světle hnědá). 

Atika bude zateplena z vnitřní strany tepelně izolačními deskami Rigips EPS Perimeter tl. 

200mm (viz kap. Tepelná izolace), na kterých bude provedena povrchová úprava mozaikovou 

omítkou (viz kap. Úpravy vnějších povrchů). 

 

 

 

 

 

3.2 VODOROV É KO STRUKCE 

 

Stropy – panely Alidal 

 

Pro stropní konstrukce jsou použity žb. armované dutinové panely Alidal Dobiáš tl. 210 mm, šířky 

600 mm. Budou použity dvě různé délky panelů 3700mm a 5500 mm. Nejdelší a převažující světlá 

délka rozpětí je 5250 mm. Uložení všech panelů bude 125 mm. Na zakázku budou vyrobeny 

atypické panely s vyvrtanými kruhovými prostupy průměru 200 mm uprostřed šířky panelu (viz 

výpis prvků skladeb stropů – výkres č. 5, 6).  

Panely budou uloženy ve dvou řadách v příčném směru na podélné nosné zdi, každý panel bude 

spočívat na obvodové zdi a na vnitřní střední nosné zdi. 

Kvůli větším prostupům budou v příslušných místech panely vynechány a nahrazeny dvěma žb. 

nosníky s dolní betonovou patkou a horní příhradovou ocelovou výztuží – stropní trámce Dobiáš. 

Trámce budou osazeny na osovou vzdálenost 500 mm a prsotor mezi nimi vyplněn betonovými 

dutinovými vložkami. V místech prostupů budou vložky vynechány a při provádění celkového 

nadbetonování betonovou zálivkou bude dodatečně provedena dobetonávka, spřažená s ocelovými 

pruty protaženými příhradovou výztuží žb. nosníků.  

Na nosných obvodových zdech budou nejprve osazeny ocelové perforované nosníky Delta 

s přírubou a na střední nosnou zeď budou symetricky osazeny ocelové L profily. Panely budou 

posléze ukládány na jejich příruby. Panely budou pokládány přímo z dopravního prostředku – 

nákladního auta s hydraulickou rukou. Dutinami panelů a otvory v Delta nosnících bude prostrčena 

výztuž, která bude svařena s výztuží obvodového a vnitřního ztužujícího věnce. Potom budou 

panely i ztužující věnce zality betonovou zálivkou s použitím kari sítě. Výška nadbetonávky panelů 

bude 40 mm. 
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Ztužující pozední věnce – Delta nosník 

 

Obvodové podélné 

 

Ztužující věnce budou vytvořeny ocelovými Delta nosníky DR – okrajový typ. 

Jedná se o dutý ocelový nosník s kruhovými otvory ve stojinách. Po osazení dutinových panelů na 

příruby Delta nosníků bude otvory ve stojinách a příslušnými dutinami a spárami mezi panely 

protažena spřahovací výztuž (min 1prut průměru 12mm po 1200 mm). Spřahovací výztuž bude 

provázána s podélnou výztuží v dutině delta nosníku, která bude spojovat i jednotlivé za sebou 

řazené nosníky po obvodu. Jednotlivé Delta nosníky budou k sobě svařeny svými čely. Po uložení 

výztuže bude Delta nosník celý vyplněn a obetonován betonovou zálivkou, která bude navazovat na 

nadbetonávku tl. 40 mm stropních panelů Alidal, vznikne tak spřažená stropní deska. Zálivka 

ztužujících věnců bude provedena tak, aby byla ponechána mezera šířky 100 mm od vnějšího líce 

zdi pro pozdější vložení pásu tepelné izolace. Zálivka věnce bude zkraje zasahovat i do dutin 

stropních panelů. 

Délky a rozměry profilu Delta nosníku viz výpisy prvků skladeb stropů – výkres č. 5, 6. 

Výztuž bude dimenzována dle statického výpočtu, který provede dodavatel Delta nosníků (viz 

Statický výpočet) 

 

Obvodové ostatní (kratší strany a schodiště) 

 

Ostatní věnce budou monolitické železobetonové, jejich výztuž bude v rozích objektu navazovat na 

Delta nosníky, budou mít šířku 400 mm a výšku 250 mm. Od vnějšího líce bude při betonování také 

vynechána mezera tl. 100 mm pro dodatečné vložení tepelné izolace. 
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Vnitřní 

 

Vnitřní ztužující věnec na střední nosné zdi se bude skládat ze dvou částí. Nižší část bude klasický 

monolitický žb. věnec, který bude vybetonován na keramické zdivo Heluz ve výšce 2400 mm nad 

úrovní podlahy. Tento věnec bude zároveň plnit funkci roznášecího podkladu pro uložení ocelových 

profilů a stropních panelu. Bude mít šířku 300 mm a výšku 250 mm. 

Na něm potom po vytvoření stropu vznikne další věnec tvořený betonovou zálivkou stropních 

panelů a ocelovými L profily. 

 

Překlady 

 

Nad šachtovými dveřmi výtahu jsou žb. monolitické překlady. Ostatní překlady jsou keramické 

v systému Heluz.  

 
Nosné keramické překlady Heluz 

 

Jsou použity nad otvory v 1. NP, nad balkónovými dveřmi, dveřními otvory v nosných vnitřních 

stěnách a vchodovými dveřmi. Nad balkónovými dveřmi a nad dveřmi do bytů bude mezi nosné 

překlady vložena vrstva tepelného izolantu z pěnového polystyrenu. U dveří do bytů bude izolant 

umístěn na straně veřejné chodby, u otvorů nad dveřmi ze schodiště do chodby bude izolant 

umístěn na straně schodiště a balkónových dveří vždy na straně exteriéru. Nad a dveřmi a okny v 1. 

NP bude první segment překladu lícovat s vnitřním zdivem, na straně exteriéru bude ponechána 

mezera pro dodatečné vložení pásu tep. izolace Canabest Panel. Pás bude tl. 50 mm a délka bude 

shodná s délkou překladu, tzn. 1000 nebo 1250 mm. 

 

Ploché překlady 

 

Pro okenní otvory v 2., 3. a 4. NP jsou použity ploché překlady Heluz, které nemají nosnou funkci, 

pouze tvoří nadpraží oken, jsou ze tří překladových segmentů. Na straně exteriéru je vynechána 

mezera tl. 100 mm pro dodatečné vložení pásu tep. izolace Canabest panel. Nad dveřmi v příčkách 

a nenosných stěnách jsou použity ploché překlady Heluz, v příčce tl. 120 mm bude jeden plochý 

překlad, v příčce tl. 250 mm budou vedle sebe dva ploché překlady.  
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Podkladní beton 

 

Podkladní beton má tloušťku 120 mm. Je proveden z prostého betonu vyztuženého kari sítí. Bude 

vybetonován na hutněném tepelně  izolačním štěrkovém násypu z pěnového skla Reflaglass  tl. 480 

mm. 

Pod příčkami tl. 250 mm bude podkladní beton prohlouben o 130 mm v šířce 550 mm. 

 

 

Balkóny 

 

Nosná konstrukce balkónů 

 

1) Balkóny u schodiště (ozn. 200.1, 200.7, 300.1, 300.7, 400.1, 400.7) 

 

Nosná konstrukce balkónu je železobetonová deska, její volný okraj má tvar křivky.  Deska je 

uložena na dvou zdech, které vzájemně svírají pravý úhel. Výztuž desky je napojena na pozední 

věnce těchto zdí. V jejím volném okraji bude výztuž tvořit zesílený lem, který bude přesahovat do 

věnce obvodové průčelní zdi a zavedena dovnitř dutiny Delta nosíku. 

Výztuž je dimenzována a modelována statickým výpočtem ( viz Statický výpočet ).  

 

2) Balkóny na křídlech 

 

Soustava těchto balkónů tvoří samostatný monolitický celek, dilatačně oddělený od všech 

přilehlých konstrukcí, kdy dilatační spára bude probíhat i základovými konstrukcemi a bude 

vyplněna trvale pružným tmelem. 

Všechny tři balkónové desky bude vynášet jedna společná žb. monolitická stěna, ze které 

budou v každém podlaží vybíhat konzoly na obě strany. Tato střední žb. stěna bude monoliticky 

spojena s betonovou  základovou deskou a napojení bude pomocí ocelové výztuže.  Balkónové 

desky budou na volných okrajích vyztuženy ocelovými pruty a výztuž bude kloubově spojena 

s pozedním věncem přilehlé obvovodé zdi. Toto napojení bude izolováno minerální plstí Isover 

Multi Komfort Passivhaus Klemmfilz a výztužné pruty budou opatřeny protikorozním nátěrem. 

Obě strany konzolových desek budou mít odlišný tvar, ale stejnou plochu, aby střední zeď nebyla 

excentricky namáhána. 

Výztuž je dimenzována a modelována statickým výpočtem ( viz Statický výpočet ). 
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Omezení tepelných mostů 

 

V místě, kde se balkónová deska napojuje na pozední věnec, který sousední s obytnou částí, bude 

při betonování ponechána mezera tl. 120 mm, která bude dodatečně vyplněna tepelnou izolací  

minerální plstí Isover Multi Komfort Passivhaus Klemmfilz, která bude po kouskách vmáčknuta do 

mezery, aby tvořila homogenní hmotu a byly omezeny tepelné mosty na minimum. Tam, kde 

balkónová deska navazuje na pozední věnec schodišťového prostoru, nebude provedena žádná 

izolace, protože to není z tepelně – technického hlediska nezbytné. 

 

 

Zábradlí všech balkónů 

 

Zábradlí balkónů bude mít výšku 1200 mm nad podlahou. Bude vyrobeno na zakázku a na míru 

uměleckým kovářem dle vlastního návrhu tak, aby odpovídalo bezpečnostním požadavkům. 

Kotvení bude provedeno pomocí sloupků zabetonovaných zboku do nosné desky, na které bude 

později navařena výplňová ozdobná část zábradlí. Sloupky budou mít při vyústění z betonu tvar 

okapového nosu ve sklonu min 5%, aby bylo zabráněno stékání dešťové vody směrem k betonu.  

Madlo bude dřevěné zaoblené impregnované a povrchově upravené průhledným lakem. 

Madlo bude nasazené na ocelový horizontální prut, který bude přivařen na ozdobnou výplň a na 

okrajích kotven do obvodové zdi pomocí šroubů do keramického dutinového zdiva. 

 

Podlahy všech  balkónů – skladba S9  

 

Podlahy a konečné úpravy balkónů budou provedeny systémovým řešení od BASF – Prince Color. 

Při všech realizačních postupech je třeba dbát příslušných montážních návodů tohoto výrobce.Na 

betonovou desku bude proveden adhezní můstek Prince Color EBF Grund.  

Spádovou vrstvu bude pro odlehčení tvořit lehký hutný perlit  betonový potěr ve spádu 2%. 

Spád nepravidelných tvarů ploch bude proveden vždy tak, aby voda stékala směrem od všech 

obklopujících obvodových zdí. Spádová vrstva bude od okolních svislých konstrukcí oddělena 

pružnou dilatační páskou Mirelon 5/100. Do rohu v patě soklu po celém obvodu a koutů bude 

vlepena izolační páska Prince Color IZOL Band.  

Spádová vrstva bude po vyzrání natřena vodou – rozpustnou hydroizolační stěrkou Prince 

Color IZOL B. Stěrka bude provedena ve dvou vrstvách, mezi vrstvami bude interval 2 hodiny. 
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Celkové hydroizolační souvrství musí mít tloušťku min. 2 mm. Dvouvrstvá stěrka bude provedena i 

pod sokl na okolní zdivo do výšky 200 mm, natřena bude i izolační páska v rozích. Na volných 

okrajích balkónu se do hydroizolační stěrky vtiskne okapní plech (viz níže). 

Po vyzrání stěrky – tj. cca po 24 hodinách ( dle návodu hydroizolační štěrky ) bude nanesena 

vrstva flexibilního lepicího tmelu Prince Color CL PROFI o tl. 10 mm, do které bude celoplošně 

lepena keramická mrazuvzdorná dlažba tl. 8 mm.  

Keramické dlaždice budou přečnívat volný okraj balkónu ve vodorovném směru o 20 mm. 

Dlažba bude pochůzná a spárovatelná cca po 6 hodinách.  

Sokl bude také vytvořen pomocí lepicího tmelu a dlažby do výšky 150 mm. Spára v patě 

soklu bude vytmelena neutrální silikonovou těsnící hmotou Prince Color FM S, vmáčknutou do 

spáry pod tlakem z pistole. 

Pro oplechování bude použit systémový okapní profil Prince Color – z eloxovaného 

hliníkového plechu černé barvy. Profil bude předem vytvarovaný do požadovaného tvaru křivky dle 

projektu. Profil se do hydroizolační stěrky IZOL B vtiskne natolik, až je izolace protlačená otvory 

na horní straně. Přebývající izolace se zarovná hladítkem. Spoje jednotlivých plechů se přetmelí 

neutrálním silikonem, do něhož se vlepí balkónová spojka. 

 

 

 

Podlahy  

 

Podlahy všech podlaží mají tl. 100 mm.  

V obytných částech 1., 2., a 3. NP a prodejnách v 1. NP budou provedeny jako těžká 

plovoucí konstrukce.V roznášecí vrstvě tl. 50 mm budou uloženy topné hady podlahového 

teplovodního vytápění. Tepelná izolace bude tl. 35 mm a bude pro ni použit takový materiál, aby 

zároveň tlumil účinky kročejového zvuku. Budou tedy použity desky pro podlahové vytápění tl. 35 

mm z elastifikovaného polysyternu PES T 5000. Pod tepelnou izolací bude položena vysoce tepelně 

odrazivá reflexní fólie. 

Nášlapná souvrství budou mít výšku 15 mm, koupelnách budou položeny keramické 

dlaždice, v ostatních částech bytů  bude provedena celoplošně lepená dvouvrstvá dřevěná podlaha, 

aby byla zajištěna rozměrová stabilita při použití podlahového vytápění. Spodní protitahová vrstva 

dřevěné podlahy bude z překližky a vrchní nášlapná vrstva bude provedena z masivního dřeva – 

druh dřeviny: doussie (vhodné pro podlahové vytápění, načervenalá barva). Pro povrchovou úpravu 

bude použit oxidativní olej. 
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Po celém obvodu těchto podlah v 2., 3. a 4. NP bude aplikován dilatační obvodový pásek 

z pěněného polyetylénu tl. min. 10 mm, který musí pružně oddělovat všechny vrstvy podlahy od 

okolních svislých konstrukcí. Jednotlivé konce pásku se přes sebe přeplátují v délce min. 100 mm. 

Podlahy na zemině 1. NP bez podlahového vytápění budou mít také tl. 100 mm. Jedná se o 

prostory chodeb,  sklepů, schodiště a kotelny, kde je podlahové souvrství nad hydroizolací tvořeno 

perlit betonovou mazaninou tl. 80 mm a cementovým potěrem tl. 20 mm. Cementový potěr je 

opatřen trvale pochozím vodouředitelným barevným nátěrem určeným pro cement (odstín  

tmavočervená ).Nášlapná vrstva podlahy schodiště je opařena vrstvou broušeného litého teraca ( 

směs kameniva č.1, mozaika č. 2.). 

 

 

3.3 STŘEŠ Í KO STRUKCE 

 

Střešní konstrukce jsou dvojího typu, jedná se o plochou pochůzí zelenou střechu a krovovou 

konstrukci kupole. 

 

 

Plochá střecha 

 

Střecha bude provedena v obrácené skladbě s extenzivní zelení.  

Na betonový povrch bude provedena penetrace asfaltovým nátěrem. Povrch musí být nejprve 

dokonale vyčištěn od prachu a nečistot. Spádovou vrstvu bude tvořit lehký mezerovitý perlitbeton, 

provedený ve spádu min. 2%, tloušťky 50 350 mm, nejtenčí vrstva 50 mm bude v okolí dešťové 

vpusti. 

Na něj bude položena dvojitá vrstva hydroizolačních pásů odolných proti prorůstání kořeny 

z modifikovaných asfaltových pásů SBS zn. Elastek 50 GARDEN, které budou provedeny 

celoplošným natavováním. Hydroizolační pásy budou v jedné vrstvě nataženy na atikové zdivo do 

výšky 750 mm, tj. 350 mm nad úroveň pochůzího povrchu střechy a spolehlivě  vzájemně spojeny. 

Tepelně izolační vrstvu budou tvořit desky extrudovaného polystyrénu firmy Rigips EPS 

PERIMETER tl. 200 mm v jedné vrstvě, s faktorem difúzního odporu 30. Desky budou volně 

položené a spojované na pero a drážku. U atiky musí být klínovitě seřezány, aby přesně přiléhaly 

k atikovému zdivu a nevznikla zde žádná dutina. Na desky bude položena geotextilie s funkcí 

separační vrstvy.  
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Bude následovat skladba vegetační střechy, provedená odbornou firmou Optrigreen, která 

realizuje vegetační střechu typu „přírodní“ s drenážním násypem a vegetačním souvrstvím tl. 150 

mm. Drenážní vrstva bude vytvořena zásypem lehkým tepelně izolačním kamenivem Liapor frakce 

16 32 mm, který bude mít tloušťku minimálně 50 mm u atiky a max. 350 mm u dešťové vpusti. Na 

zásyp bude položena filtrační vrstva – geotextilie, zasypána hydroakumulační vrstvou – 

hrubovláknitou rašelinou tl. 50 mm, dále bude položena opět separační geotiextilie a nasypán 

speciální extenzivní vegetační substrát Optigreen tl. 100 mm.  

Odvodnění střechy je provedeno jednou střešní vpustí, která bude napojena na vnitřní svod 

dešťové kanalizace. Vpusť bude opatřena kontrolní šachtou s víkem 300x300mm a plastovou 

ochrannou perforovanou mřížkou výšky 650 mm. Výška bude provedena na zakázku od výrobce 

Topwet s. r.o. Materiál šachty je polyamid odolný proti povětrnosti a UV záření. Napojení vpusti na 

hydroizolaci bude provedeno bitumenovou manžetou, která je součástí výrobku.  

Střešní plášť prostupuje jeden zděný komín čtvercového půdorysu 360 x 360 mm a 7 

větracích potrubí splaškové kanalizace. Všechny tyto prostupující konstrukce musí být řádně 

napojeny na hydroizolaci. U komínu bude hydroizolace vytažena na komínové zdivo do výšky 300 

mm a horní hrana nepropustně přilepena k podkladu. Prostup větracího potrubí bude utěsněn 

speciální hydroizolační asfaltovou manžetou s přírubou a stahovací objímkou. 

 

Kupole 

 

Kupoli bude tvořit dřevěný krov nad čtvercovým půdorysem, okapní hrana střechy bude bez 

přesahu. Střešní plášť bude jednoplášťový s tepelnou izolací mezi krokvemi a pod krokvemi. 

Střešní krytinu bude měděná. Ve střešní konstrukci budou dva půlkruhové vikýře. Vikýře budou mít 

dřevěnou konstrukci a budou celkově oplechovány měděným plechem s plynulým napojením na 

střešní krytinu.  

Krovovou konstrukci budou tvořit 4 nárožní krokve, které budou vytvořeny z lepených 

zakřivených vazníků. Pozednice budou uloženy na obvodovém zdivu a vaznice na stropě výtahové 

šachty, k podkladu budou kotveny ocelovými závlačemi natřenými protikorozním nátěrem. Ostatní 

krokve budou profilu 140/100 mm s osovou vzdáleností 1m. Spojení prvků bude provedeno 

tesařskými spoji zajištěnými nerezovými svorníky a hmoždíky. 

Všechny dřevěné prvky budou před zabudováním natřeny fungicidním a insekticidním nátěrem. 

Pro tepelnou izolaci budou použito konopných rohoží Canabest Plus. Mezi krokve budou 

použity rohože tl. 140 mm, pod krokve 60 mm. Nad výtahovou šachtou bude tepelná izolace volně 

položena na horní straně betonového zastropení v tl. 200 mm. V rozích musí být pečlivě navázána 
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na izolaci krovu, případné spáry řádně utěsněny kousky rohoží, aby bylo zabráněno vzniku 

tepelných mostů. Rohože budou nařezány ze všech stran o 20 mm větší, aby mohly být mezi 

dřevěné prvky vmáčknuty natěsno. Proti vypadnutí budou ještě zajištěny drátem, který bude 

upevněn hřebíky do dřevěných prvků. Pod krokvemi budou kontralatě profilu 60/40, mezi které 

bude vmáčknuta druhá vrstva tep. izolace. Na kontralatě bude přibito bednění s OSB desek tl. 22 

mm, které budou mít zároveň funkci parozábrany. Spáry mezi deskami budou dokonale vytmeleny 

trvale pružným parotěsným tmelem a spoje přelepeny parotěsnou páskou. Na krokve bude 

připevněna pojistná kontaktní hydroizolační fólie Jutadach 135 a provedeno dřevěné bednění tl. 20 

mm. Střešní krytina bude vytvořena ze skládaných šablon z měděného plechu tl. 1 mm. Šablony 

budou mít kosočtvercovitý tvar 300 x 300 mm a budou přichyceny měděnými hřebíky. Na krytině 

budou upevněny lopatkové nerezové zachytávače sněhu. 

Okapní žlab bude měděný podokapní půlkruhový se dvěma svody v rozích, připevněn 

okapními háky ke krokvím. 

 

 

3.4 VERTIKÁL Í KOMU IKACE 

 

Schodiště je trojramenné, jednotlivá ramena tvoří dvakrát zalomené schodišťové desky, 

která jsou vyrobeny jako prefabrikáty z armovaného betonu tl. 100 mm. Desky mají nadbetonované 

stupně z lehkého perlit betonu. Mezipodesty také prefabrikokované žb. desky tl. 100 mm, které 

budou prostě oboustranně uloženy na podpěry. Sch. desky i mezipodesty budou spočívat na na žb. 

monolitických nosnících profilu šířky 300 mm a výšky 250 mm, které jsou uloženy na žb. 

monolitické zdi výtahové šachty tl. 300 mm a obvodové schodišťové zdi tl. 300 mm. Se zdí 

výtahové šachty budou monoliticky spojeny  při její betonáži  a na protilehlých obvodových zdech 

budou umístěny s délkou uložení 150 mm. Dvě schodišťová ramena a podesty příslušných podlaží 

budou mít šířku 1250 mm, výstupní rameno 1500 mm, stejně jako hlavní podesta.Všechna 

schodišťová ramena kromě posledního mají 6 sch. stupňů šířky 300 mm a výšky 166,7 mm, jejich 

sklon je 29,05°. Poslední nejvyšší rameno celého schodiště bude mít atypický tvar. Nebude 

zalomeno, bude mít 10 sch. stupňů šířky 300 mm a výšky 160 mm a sklon 28,81°.  

 

Povrchovou úpravu schodiště bude tvořit samotný konstrukční beton natřený barvou. 

Nástupní a výstupní stupeň bude opatřen barevně kontrastním pásem tl. 100 mm. 
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Zábradlí vede po obou stranách schodišťových ramen s výškou madla 900 mm, bez 

přerušení v rozích, přerušeno bude pouze v místech dveřních otvorů. Zábradlí bude vetknuto do 

přilehlých stěn, bude v ocelovém provedení s dřevěným zaobleným madlem. 

Schodišťový prostor bude tvořit samostatný požárně oddělený úsek. 

Schodišťový prostor je ohraničen zdmi tl. 300 mm z keramických děrovaných tvárnic Heluz STI. 

Zdivo je po obvodu ztuženo žb. monolit. pozedními věnci šířky 300 mm a výšky 250 mm v úrovni 

výšky ostatních ztužujících věnců budovy, se kterými budou vzájemně spojeny. 

 

3.5 TEPEL É IZOLACE   

 

Obvodový plášť 

 

Tepelná izolace obvodových zdí bude realizována pouze v místech tepelných mostů od pozedních 

věnců a kolem okenních otvorů. jako materiál budou použity konopné tepelně  izolační fasádní 

desky Canabest Panel, kontaktně lepené na zdivo. 

Pásy tepelné izolace přes pozední věnce se budou skládat ze dvou vrtev tl. 100 mm, celková 

tl. 200 mm. Spodní pás bude šířky 325 mm, vnější pás 465 mm, v 1. NP bude vnější pás 640 mm. 

Vnitřní pás bude přilepen a vmáčknut do mezery tl. 100 mm vynechané při betonáži věnce a 

bude tedy lícovat s rovinou fasády. Vnější pás bude přes něj přelepen s přesahem tak, aby přesah 

přes okenní rámy činil 40 mm. Horní hrana vnějších pásů bude v úrovni podlah příslušných podlaží. 

Místa styků jednotlivých kusů rohoží musí být prostřídány min. o 100 mm.  

Kolem okenních otvorů budou nalepeny pásy tl. 100 a šířky 200 mm, boční svislé pásy 

budou překrývat okenní rámy o 40 mm, spodní pás bude těsně přiložen k parapetu. Rohy budou 

vytvořeny z jednoho kusu rohože. Všechny tyto izolační desky budou připevněny pouze lepením. 

Pro lepení a povrchovou úpravu bude použit systém CAPATECT ECO LINE od výrobce 

Caparol. Desky budou lepeny přímo na podklad speciálním lepicím tmelem CAPATECT 

HANFKLEBER při spotřebě cca 6 kg/m2 dle návodu výrobce. Tepelná izolace bude na vnějším 

povrchu opatřena tmelem CAPATECT HANFKLEBER s armovací výztužnou sklotextilní tkaninou 

vtlačenou do 1/3 tmelu, na kterou bude použit penetrační nátěr CAPATECT. Jako konečná úprava 

bude použita vysoce difúzní silikátová omítka CAPATECT SI REIBPUTZ tl. 15 mm – hladká se 

zrnitostí 3 mm. 

Horní hrana vystupujícího pásu tepelné izolace bude opatřena průběžnou okapní římsou 

z měděného plechu. Okapní nos musí přečnívat hranu o 40 mm, sklon vodorovné plochy bude min. 

2%. Horní hrana plechu musí navazovat na omítku, aby nedošlo k zatékání dešťové vody. 
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Vnitřní strana atiky 

 

Atika bude z vnitřní strany zateplena extrudovanými polystyrénovými deskami od firmy Rigips 

EPS PERIMETER tl. 200 mm, vzájemně spojovanými na pero a drážku. Desky budou zapuštěny 

pod úroveň střechy až k hydroizolaci, kde budou těsně navazovat na vodorovnou tepelnou izolaci. 

Zapuštěné čelo desek bude seřezáno tak, aby těsně přiléhalo s vodorovným tep. izol. deskám a 

nevznikaly tepelné mosty. Povrchová úprava a jejich lepení bude provedeno v systému Ceresit.  

Tepelně izolační desky jsou lepeny přímo na atikové zdivo stěrkovou maltou Ceresit CT 85. 

Dále bude provedeno vyztužení této vrstvy pomocí armovací tkaniny a lepicí malty CT 85. Po 

zaschnutí bude proveden základní akrylátový nátěr pod omítku Ceresit CT 16 a mozaiková omítka 

Ceresit CT 77 (tzv. marmolit). Plnivem je křemičitý písek zrnitosti 3 mm.    

 

 

Druhy tepelných izolací 

 

Rigips EPS Perimetr – plochá střecha, atika  

 

Rigips EPS pěnový – mezi dílce nosných překladů – viz výpis překladů, 

 

Basf EPS T 500 elastizovaný  pro podlahové vytápění 

 

Vláknité konopné rohože Canabest PLUS – krovová střešní konstrukce  

 

Isover AKU  desky z minerálního vlákna – akustická výplň sádrokartónových konstrukcí  

 

Isover TF  fasádní desky z minerální plsti  izolace komínového pláště nad střechou a v prostoru 

nevytápěné půdy 

 

Isover Multi Komfort Passivhaus Klemmfilz  minerální plst mezi výztuž balkónové desky v místě 

napojení na pozední věnec  

 

Isover Fassil NT   zateplení stropu v 1. NP nad sklepní částí 
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3.6 HYDROIZOLACE 

 

Hydroizolace ploché zelené střechy   dvojitá vrstva  

 

Hydroizolace atikového zdiva – jedna vrstva modifikovaných asfaltových pásů SBS zn. Elastek 50 

GARDEN tl. 5 mm, celoplošně natavované 

 

Izolace proti zemní vlhkosti – spodní stavba –  

 

Hydroizolace soklu  asfaltové modifikované SBS pásy Sklodek Standart tl. 4 mm, celoplošně 

natavované 

 

Pojistná hydroizolace  pod měděnou střešní krytinu – difúzní kontaktní fólie Jutadach 135 

 

 

3.7 TECH ICKÉ ZAŘÍZE Í BUDOVY 

 

Potrubí 

 

Všechny ležaté rozvody a svodná potrubí kanalizace ( kromě od WC ) budou zavěšeny v 1. NP pod 

stropem hlavní chodby. Odtud se budou napojovat jednotlivé stupačky, které budou vedeny skrz 

prostupy ve stropech a v jednotlivých podlažích se odpojovat připojovací potrubí, která budou 

skryta v instalačních sádrokartónových příčkách.   

Zdroj tepla 

 

Zdroje tepla a jejich příslušenství budou umístěna v kotelně v 1. NP. 

Ohřev vody a teplovodní vytápění zajišťují tepelná čerpadla. Doplňkovým zdrojem je kondenzační 

plynový kotel s modulovatelným výkonovým rozsahem. Nasávání vzduchu je z místnosti, odvod 

spalin přes podtlakový komín.. Ke zdrojům je připojen akumulační zásobník. Odtah spalin je 

pomocí universálního komínu Schiedel ABSOLUT. Kondenzát je odváděn přímo z kotle pomocí 

trubice volně ukončené nad podlahovou vpustí. Neutralizaci kondenzátu není třeba provádět. 
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Vytápění 

 

Objekt je vytápěn teplovodním vytápěním s nuceným oběhem vody. Vytápění probíhá 

v nízkoteplotním režimu s malým teplotním spádem. Systém vytápění kombinuje podlahové a 

stěnové vytápění s trubkovými otopnými tělesy. Otopná tělesa se nachází pouze v koupelnách a 

WC. Hlavní rozdělovače buou umístěny v kotelně, podlažní rozdělovače v nikách nenosných stěn 

na chodbách a bytové rozvaděče v nikách instančních příček v koupelnách. Rozvodné potrubí je 

měděné, hadice podlahové vytápění jsou ze síťovaného PE s hliníkovou vložkou, jsou uchyceny 

systémovými příchytkami k tepelné izolaci z elastizovaného polystyrenu tl. 35 mm. Jako 

akumulační vrstva je použit anhydrit tl. 50 mm. 

 

 

Vodovod 

 

Potrubí vnitřního vodovodu je provedeno v systému Wavin Ekoplastik PPR, je vedeno 

v instalačních sádrokatónových příčkách. Potrubí teplé vody musí být po celé své délce obaleno 

tepelnou izolací. Vzdálenost mezi teplou a studenou vodou bude min. 250 mm. Vodoměr je umístěn 

v kotelně na vnitřní straně obvodové zdi, co nejblíže za vstupem přípojky vody do budovy. zdi. 

Přípojka je z HD PE 100 RC, obsyp je proveden výkopovou zeminou.  

 

 

 

Splašková kanalizace 

 

Projekt kanalizace bude přizpůsoben potřebám instalace zařízení pro zpětné získávání tepla 

z odpadní vody. Splašková kanalizace bude funkčně rozdělena na studenou odpadní vodu ( od WC ) 

a teplou odpadní vodu (od spotřebičů na teplou vodu). Tato potrubí budou tepelně izolována po celé 

své délce kvalitními návlekovými hadicemi a svedena do kotelny k zásobníku. 

Všechna svodná potrubí budou zavěšena v chodbě v 1. NP pod stropem. Stoupací a připojovací 

potrubí je vedeno v sádrokartónových instalačních příčkách. Studená splašková odpadní voda je 

odváděna kanalizační přípojkoudo oddílného řadu veřejné kanalizace.Vnitřní splašková kanalizace 

je provedena z PP HT v systému OSMA. Stoupací potrubí studené splaškové kanalizace jsou 

odvětrána větracím potrubím vyvedeným nad střešní rovinu, kde se materiál mění na nerez spiro 

potrubí, jehož vyústění je ve výšce 3 m nad úrovní střechy je opatřeno nerezovou stříškou. Stoupací 
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potrubí jsou opatřena v nejvyšších patrech přivzdušňovacími ventily, které jsou přístupné 

z koupelen mřížkou v SDK příčkách. Přípojka splaškové kanalizace je z materiálu HD PE 100 RC, 

napojuje se na kameninový veřejný řad.  

 

 

Dešťová kanalizace 

 

Dešťová kanaliazce odvádí vodu ze střešní kopule nad schodištěm a ploché zelené střechy. Ze 

střešní kopule je dešťová voda odváděna pomocí podokapního měděného žlabu kolem celého 

obvodu střechy a dvou venkovních měděných svodů v rozích. Voda vytéká ze svodů volně na 

plochou střechu zelenou střechu. Každou ze dvou částí plochých střech odvodňuje jedna vpusť, 

která se napojuje na vnitřní dešťový svod, který přechází do svodného potrubí uloženého  pod 

podlahou 1. NP. Vnitřní svislý dešťový svod je z materiálu PP – HT. Venkovní a vnitřní svodné 

dešťové potrubí je z PP KG a je zaústěno do vsakovacích modulů uložených v přilehlé ploše 

městské zeleně.  

 

Plynovod 

 

V budově se nachází pouze plynové spotřebiče typu A – plynové sporáky s elektrickou troubou a 

kondenzační kotel typu B. Kotelna je přirozeně odvětrána okny. Vnitřní plynovod je proveden 

z ocelových bezešvých trubek,  potrubí povede volně podél stěny, u stropu nebo v koutech 

místnosti, nesmí být vedeno v instalačních příčkách. NTL přípojka bude z potrubí HD PE 100 RC 

pro zpětný obsyp pouze výkopovou zeminou. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr budou umístěny 

v nice v obvodové zdi, opatřené bezpečnostními dvířky a řádně označeny. 

 

Větrání 

 

Převažuje přirozené větrání pomocí okenních otvorů. Nucené podtlakové větrání je realizováno v 

místnostech WC v 1. NP. Místnosti jsou osazeny nasávacími otvory s ručně ovládatelnými spínači, 

s odvodem vzduchu na chodbu a přívodem pode dveřmi. 

 

3.8 KOMÍ Y 
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Budova má jeden universální komín zn. Schiedel ABSOLUT, na který bude v kotelně napojen 

kondenzační plynový kotel typu C. Všechno příslušenství komína je také v systému Schiedel. 

Účinná výška komínu je 11,65 m. Půdorysné rozměry komínového tělesa jsou 360x360 mm, 

průměr průduchu je 140 mm. Půdice se nachází v suterénu v kotelně, spočívá na prefa soklové 

desce. Pata je tvořena prefa T  kusem s čistícím otvorem opatřeným dvířky 200x200 mm ve výšce 

300 mm nad podlahou.  Napojení kouřovodu je pomocí prefa T  kusu ve výšce 2,8 m. 

Komín bude sestaven z přesných tvárnic z lehkého betonu a oddilatované vnitřní keramické 

vložky. Vložky jsou stabilizovány pomocí vystřeďovacích objímek. Statické zajištění je pomocí 

ocelových kotevních tyčí, vložených do otvorů v rozích tvárnic dle statického výpočtu výrobce. Při 

prostupech stropní konstrukcí musí být komínové těleso oddilatováno od okolního betonu. Dilatační 

spára tl. 20 mm bude vyplněna pružnou izolační hmotou. 

Komínový plášť v nadstřešní části je izolován přídavnou tepelnou izolací Isover TF  tl. 50 

mm z difúzně propustných desek z minerálního vlákna. připevnění musí být provedeno pouze 

přilepením (+ zajištění ocelovým drátem nebo páskou) bez použití natloukacích hmoždinek. Mezi 

komínem a pláštěm bude vytvořena vzduchový štěrbina tl. 30 mm pro odvod vodní páry. 

Oplechování komína se provede před osazením pláště. 

Komínová hlava bude provedena z prefabrikovaného systémového komínového pláště 

Schiedel z vláknitého betonu v omítkovém provedení a 

je ukončena systémovou lehkou přivětrávací krycí deskou. 

Čištění komínů bude prováděno ze střechy horním průduchem nebo komínovými dvířky 

přístupnými z pochůzné ploché střechy.  

Dvířka 200x200 mm jsou ve výšce 300 mm nad úrovní střechy. 

Montáž komínů provede odborná firma. 

Napojování dalších spotřebičů v budoucnosti není povoleno bez odborného posouzení. 

 

 

3.9 ÚPRAVY POVRCHŮ 

 

Úpravy vnějších povrchů 

 

Fasáda 

 

Vnější omítkový systém bude proveden s systému Caparol – CAPATECT. Obvodový plášť budovy 

je omítnut vysoce difúzně otevřenou silikátovou omítkou CAPATECT SI REIBPUTZ tl. 15 mm – 
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hladkou, se zrnitostí 3 mm. Pod omítku bude použit penetrační nátěr CAPATECT. V místě pásů 

tepelné izolace bude provedena skladba vnějšího povrchu systémem CATECT ECO LINE, která je 

popsána v kapitole tepelné izolace. Jedná se o skladbu č. 8. 

 

Sokl 

 

Na sokl bude do výšky 700 mm nad terénem proveden obklad deskami z přírodního kamene 

Dekstone  serpentinit. Kamenné desky budou tl. 10 mm a budou na podklad přilepeny systémovou 

tenkovrstvou hmotou pro kamenné obklady tl. 5 mm. Podklad bude tvořit obvodové zdivo Heluz 

Family a do výšky 350 mm celoplošně natavený asfaltový hydroizolační pás SBS Sklodek 40 

Standart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

 

Obklady 

 

Stěny koupelen a místnosti WC budou obloženy keramickými obkladačkami (druh a barvu určí 

investor) Pro obklad sádrokartónových desek budou použity keramické obkladačky maximálního 

formátu 300x300 mm. Pod obkladem musí být proveden hydroizolační nátěr. 

Nátěry 

 

Sádrokartónové příčky budou po zaschnutí všech zatmelených míst opatřeny základním nátěrem  

vodou ředitelnou penetrací, po zaschnutí se válečkem nanese disperzní akrytálová barva. 
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Omítky 

 

Všechny zdi z pálených i nepálených tvárnic budou omítnuty hliněnou omítkou. Stropy budou před 

zahájením povrchových úprav potaženy stavebním lepidlem a perlinkou.  

Stěny z pálených tvárnic budou nejprve opatřeny hliněným přilnavostním nátěrem Picas. Po 

natření podkladu je nutno aplikovat hrubou omítku, dokud je nátěr ještě vlhký, pokud mezitím 

vyschne, je třeba jej opět navlhčit vodou. Stropy budou před nanesením přilnavostního nátěru 

navlhčeny.  

Pro jádrovou omítku bude použita hrubá hliněná omítka Picas tl. 25 mm, které je nutno 

umožnit pomalé vysychání, aby nedošlo ke vzniku trhlin. Rohy stěn budou zaobleny. Místnost musí 

být větrána a teplota by neměla klesnout pod 15 °C.  

Po úplném zaschnutí hrubé omítky bude nanesena jemná hliněná omítka Picas v tl. 2,5 mm. 

Natahování omítky bude provedeno ve dvou vrstvách. První v tl. 1,5 mm a po částečném zavadnutí, 

kdy povrch už nelepí druhá vrstva tl. 1 mm. Po zavadnutí bude povrch vyhlazen nerezovým 

hladítkem. Jemné omítce bude opět zajištěno pozvolné vysychání. Ve všech místnostech bude 

finální jemná hliněná omítka ponechána v přírodní barvě bez nátěru. 

Barevný nátěr bude aplikován až dle požadavků budoucích uživatelů, nátěr musí být difúzně 

otevřený. Pro vytvoření barevných odstínů musí být použit nejméně trojnásobný nátěr vápenným 

mlékem, do kterého budou přidávány přírodní pigmenty. 

Hliněná omítka v koupelně bude opatřena nátěrem marseillského mýdla pod názvem 

„uhlazovací mýdlo“ od firmy Kreidezeit a vyleštěna. 

Hliněné omítky budou provedeny, případně dekorativně zpracovány odbornými osobami 

s osvědčením od firmy Picas.  
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3.10 OTVOROVÉ VÝPL Ě 

 

Okna 

 

Pro bytovou část nadzemních podlaží a sklepní okna v 1. NP jsou navržena dřevohliníková okna zn. 

Josko – typ DIAMANT 100 PRO. Hliníkový kryt je vyplněn PUR pěnou, zasklení je tepelně

izolačním dvojsklem (4 16 4). Součinitele prostupu tepla jsou u rámu Uf = 0,88 W/m2K, u zasklení 

Ug =1,1 W/m2K. Distanční rámeček je plastový, hloubka profilu činí 97,7 mm. Okno bude osazeno 

pomocí páskových kotev připevněných ke zdivu. Připojovací spára bude zevnitř opatřena 

parotěsnou páskou a zvenku paropropustnou lepicí páskou. Přes okenní rám bude přetažena izolace 

v šířce 40 mm. Venkovní měděný parapet musí těsně navazovat na pás tepelné izolace. Vnitřní 

parapety budou dřevěné masivní lakované. Okna bytové části mají tři křídla, spodní dvě jsou 

otvíravé a vyklápěcí dovnitř, vrchní je vyklápěcí dovnitř. Sklepní okna jsou vyklápěcí a otvírané 

dovnitř, zvenčí jsou opatřeny ozdobou kovovou mřížkou a kovanou ozdobnou bezpečnostní 

ocelovou mříží zakotvenou v obvodovém zdivu. 

Pro výlohy obchodů budou použity také okna  Josko  DIAMANT 100 PRO, ale budou 

zaskleny bezpečnostním izolačním dvojsklem. 

Velkoplošné zasklení schodiště bude provedeno předsazeným zavěšeným fasádním profilem 

s rámy Fibreglass a izolačním dvojsklem. 

Ve střešní kupoli se nacházejí dva půlkruhové světlíky, které budou vyrobeny na zakázku 

firmou Josko a zaskleny izolačním dvojsklem. 

 

 

Dveře 

 

Balkónové, a vstupní prosklené dveře v 1. NP jsou provedeny v systému Josko  DIAMANT 100 

PRO a zaskleny izolačním dvojsklem, vchodové dveře budou v bezpečnostním provedení. 

 

Vnitřní dveře budou od výrobce Slavona, interiérové dveře budou z masivu   jasan, vstupní dveře 

do bytů budou sendvičové bezpečnostní konstrukce. 

Zasklení interiérových dveří bude mít neprůhlednou pískovanou úpravu. V koupelnách a WC  bez 

oken budou použity dveře s uzavíratelnou větrací mřížkou. Obložkové dveře budou mít šířku 

zárubně 100 mm.  
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3.11 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

 

Klempířské konstrukce na fasádě budou realizovány z měděného plechu plechu. Jedná se o 

oplechování říms, parapetů oken, podokapní půlkruhový žlab se dvěma svody v rozích, připevněný 

okapními háky ke krokvím. 

Klempířské prvky na ploché střeše budou pozinkové, jedná se o oplechování konstrukcí 

prostupujících střešním pláštěm. 

Balkóny budou opatřeny systémovým hliníkovým okapním profilem od dodavatele skladby 

podlahy balkónu – Basf – Prince Color. 

Prvky budou opracovány předepsaným způsobem a za dodržení klempířských norem a 

technologických předpisů konkrétního výrobce. 

 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Je popsáno v bodě B. 7 a). 

 

  

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 
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3.12 ZEM Í PRÁCE 

 

Před zahájením vlastních zemních prací bude sejmuta ornice v tl. 30 mm.   

Ornice bude odvezena na skládku v areálu zahradnictví Prášek na Brantické ulici č. 1231, kde bude 

ponechána. Část zeminy potřebná k terénním úpravám bude dočasně uložena na vhodném místě na 

staveništi a přikryta nepromokavou fólií. Na pozemku se mohou nacházet zbytky základů původní 

zástavby , které budou pravděpodobně z lomového kamene.Tyto kameny budou po dobu výkopu 

uskladňovány na vhodném místě na staveništi a poté odvezeny do recyklačního dvora pro druhotné 

stavební suroviny.  

Výkop jámy bude proveden strojově, rýhy pro základové pásy budou vykopány a dočištěny ručně. 

Stěny výkopu budou svahované, stěny rýh pažené. Hloubka stavební jámy a rýh pro vnitřní 

základové pasy bude 700 mm pod původním terénem, hloubka rýh pro obvodové základové pásy 

bude 1150 mm.  

Hladina podzemní vody se nachází v bezpečné hloubce, nevyžaduje žádná opatření. 

 

 

3.13 ZÁKLADOVÉ KO STRUKCE 

 

 

Základové pasy 

 

Objekt není podsklepen, je založen na betonových monolitických pasech z prostého betonu.  

Šířka obvodových zákl. pasů je 700 mm, hloubka 1150 mm pod původním terénem, pas je 

půdorysně rozšířen z vnitřní strany o 200 mm, z vnější strany lícuje s obvodovým zdivem. Šířka 

vnitřních zákl. pasů je 600 mm, hloubka 700 mm, pasy jsou symetricky půdorysně rozšířeny na obě 

strany o 150 mm oproti lícům zdiva. Pod obvodovými zdmi tl. 300 mm schodišťového prostoru 

bude základový pas šířky 600 mm a hloubky 1150 mm, rozšířen vůči zdivu z obou stran o 150 mm, 

který bude probíhat beze změny hloubky i pod rohovým sloupem. Nad všemi prostupy budou 

základové pasy vyztuženy ocelovými profily dle statického výpočtu. 

Pod nenosnými příčkami tl. 250 mm bude provedeno prohloubení podkladního betonu o 130 

mm, v šířce 550 mm.  

Základy komínů budou ve stejné hloubce jako vnitřní základové pasy, tj. 700 mm pod U.T. 

Základ proveden z prostého betonu, ve tvaru kvádru čtvercového půdorysu o hraně 560 mm.  
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Pod monolitickou žb. stěnou vynášející balkóny bude proveden prohloubený základový pas 

do hloubky 2000 mm po terénem. Základový pas bude vyztužen dle statického výpočtu a jeho 

výztuž bude navazovat na výztuž nadzemní monolitické stěny. Pas bude mít šířku 600 mm a bude 

dilatačně oddělen od přilehlého základového pasu obvodové zdi. Dilatační spára bude tíhová a bude 

probíhat na celou výšku základu a bude vyplněna trvale pružným tmelem.  

Podkladní beton má tl. 120 mm. 

 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

Je popsáno v bodě B. 1 k), f) a B. 6). 

 

 

h) dopravní řešení 

 

Je popsáno v bodě B. 1 d) 

 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

Je popsáno v bodě B. 4 a B. 9. 

 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba je navržena tak, aby vyhovovala všem obecným technickým požadavkům  na výstavbu 

podle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky na stavby a výrobky pro stavby dle § 

156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění. Jakost stavebních prací bude 

zajištěna stavebním dozorem. 

 

 

 

 
 



 5 1   5 1  

3.15 VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
 
 
V objektu se nachází dvě různá schodiště z hlediska výpočtu: 
 
 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ – trojramenné 
 ATYPICKÉ RAMENO – poslední nejvyšší rameno vedoucí na střechu 

 
 
HLAV Í SCHODIŠTĚ 
 
Rozměry schodišťového prostoru (obr. 1): 
 
Výška v = 3000 mm 
Šířka schodišťového ramene š = 1250,1500 mm 
Délka schodišťového ramene bez podesty l = 3000 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek 1 
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Při výpočtu rozměrů stupňů byl použit Lehmanův vzorec: 
 
2h + b = 630 
 
Z něj vycházejí optimální rozměry stupňů 
 
h = 170 mm 
b = 290 mm 
 
Výpočet počtu stupňů k překonání výškové vzdálenosti mezi dvěma podlažími: 
 
n = V / h = 3000 / 170 = 17,64 … zaokrouhlení na 18 
 
Počet stupňů v jednom rameni = 18 / 3 = 6 
 
Výpočet výšky stupně: 
 
h = V/ n = 3000 / 18 = 166,66 mm 
 
Výpočet počtu šířek stupně: 
 
X = n 1 = 6 1=5 
 
Návrh šířky stupně dle Lehmanova vzorce: 
 
2h + b = 630 mm 
2  166,7 + b = 630 mm 
b = 296,6  
 => zaokrouhleno b = 300 mm  
 
Výpočet délky výstupní čáry ramene: 
 
D = (n 1)  b = (6 1)  300 = 5  300 = 1500 mm 
 
Výpočet výšky ramene: 
 
H = n  h = 6  166,7 = 1000 mm 
 
Návrh rozměrů schodiště: (obr.2) 
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Sklon schodiště: 
 
tgα = b / h = 166,66 / 300 = 0,555  => α = 29° 
minimální sklon pro bytové domy je 35° 
29<35° => vyhoví ČSN 73 4130 
 
Podchodná výška: 
 
h1 = 1500+750 / cosα = 1500+750 / cos 29° = 2358 mm 
skutečná podchodná výška je 2650 mm (obr. 3) 
=> vyhoví ČSN 73 4130 

 
Průchodná výška: 
 
h2 = 750+1500 · cosα = 750+1500 · cos 29° = 2062 mm 
minimální podchodná výška pro obytné domy je 1950 mm 
skutečná odchodná výška je 2377 mm (obr. 3) 
=> vyhoví ČSN 73 4130 

obrázek 2 
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Vypočtené rozměry: 
 
Výška stupně h = 166,66 mm 
Šířka stupně b = 300 mm 
Počet stupňů v rameni n = 6 mm 
Celkový počet stupňů = 18 mm 
Výška ramene = 1000 mm 
Sklon α = 29° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek 3 



 5 5   5 5  

ATYPICKÉ RAME O                            
 
Rozměry schodišťového prostoru 
 
Výška v = 1650 mm 
Šířka schodišťového prostoru š = 1500 mm 
Délka schodišťového ramene l = 3000 mm 
 
Při výpočtu rozměrů stupňů byl použit Lehmanův vzorec: 
 
2h + b = 630 
 
Z něj vycházejí optimální rozměry stupňů 
 
h = 170 mm 
b = 290 mm 
 
Výpočet počtu stupňů k překonání výškové vzdálenosti mezi dvěma podlažími: 
 
n = V / h = 1650 / 170 = 9,7 … zaokrouhlení na 10 
 
Výpočet výšky stupně: 
 
h = V/ n = 1650 / 10 = 165 mm 
 
Výpočet počtu šířek stupně: 
 
X = n 1 = 10 1= 9 
  
Návrh šířky stupně dle Lehmanova vzorce: 
 
2h + b = 630 mm 
2  165 + b = 630 mm 
=> b = 300 mm  
  
Výpočet délky výstupní čáry: 
 
D = (n 1)  b = (10 1)  255 = 9  300 = 2700 mm 
 
Sklon schodiště: 
 
tgα = b / h = 165 / 300 = 0,55 => α = 28,8° 
minimální sklon pro schodiště bytového domu je 35° 
28,8° < 35°  => vyhoví 
 
 
Podchodná a průchodná výška: 
 
Podchodnou a průchodou výšku není třeba počítat, protože se jedná o poslední rameno, nad kterým 
je provedena střešní konstrukce v dostatečné výšce, a by schodiště odpovídalo požadavkům normy 
ČSN 73 4130. 
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Návrh rozměrů schodiště: (obr.4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vypočtené rozměry (obr. 4) : 
 
Výška stupně h = 165 mm 
Šířka stupně b = 300 mm 
Počet stupňů v rameni n = 10 mm 
Šířka ramene r = 1500 mm 
Délka ramene d = 2700 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek 4 
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4 ÁVRH A VÝPOČET VYTÁPĚ Í 
 
 
4.1 ÁVRH A VÝPOČET ZDROJE VYTÁPĚ Í 
 
 

ávrh tepelného čerpadla 
 
 
Výkon tepelného čerpadla bude navržen na přibližně 80 % tepelných ztrát budovy. 
 
Tepelná ztráta budovy: Qz = 86,66 kW 
 
Předběžný návrh výkonu: 
 
QT = 0,8 ·86,66 = 69,33 kW 
 
Tomuto výkonu byla vybrána odpovídající tepelná čerpadla IVT Greenline HE D36 o jmenovitém 
výkonu 36,1 kW při 0/35°C. 
 
Instalovaný výkon Q = 2x363,1 = 72,2 kW 
 
 
 

ávrh vrtů primárního okruhu tepelných čerpadel pro vytápění typu země/voda 
 
 
Parametry tepelného čerpadla IVT Greenline HE D36 při 0/35°C : 
 
Topný výkon QT  = 36,1 kW 
Příkon P =  8,6 kW 
 
Chladicí výkon QCH =   QT   P = 36,1 – 8,6 = 27,5 kW 
 
Vydatnost zeminy – uvažuje se s normální zeminou s vydatností q = 50 W/m 
 
Hloubka vrtů H se vypočte ze vztahu dle [12]:    
 

550
50

50027
===

q

Q
H CH m 

Potřebná hloubka vrtu pro jedno tepelné čerpadlo je 550 m, bude tedy realizováno 5 vrtů o hloubce 
110 m. 
 
Celkem pro obě tepelná čerpadla bude provedeno 5 x 2 =10 vrtů.  
 
 

ávrh bivalentního zdroje pro vytápění a ohřev TV 
 
Návrh výkonu bivalentního zdroje je proveden grafickou metodou stanovení bodu bivalence. 
Výsledkem je navržení plynového kondenzačního kotle Viadrus Viakon 24P 
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4.2  ÁVRH  PODLAHOVÉHO A STĚ OVÉHO VYTÁPĚ Í 

 

Postup výpočtu  je proveden dle [14] Bašta.  

 

Shrnutí hlavních zásad, kterými jsem se řídila při návrhu podlahového vytápění: 

 

 střední povrchová teplota podlahy tp nesmí překročit požadavky dle [? ]: 

 součet tepelných výkon otopných registrů včetně výkonů jejich přívodů je navržen tak, aby kryl 

tepelnou ztrátu jednotlivých místností  

 plocha, na které lze instalovat příslušný tepelný výkon, je omezena rozestavěním nábytku, které 

muselo být předem ustanoveno (viz výkres Č. 27) 

 maximální délka potrubí jednoho otopného okruhu Lmax = 120 m 

 maximální tlaková ztráta jednoho byla zvolena 15 kPa  

 rozteče trubek l jsou navrženy : 50, 100, 150, 200, 250 a 300 mm 

 maximální rychlost proudění topné vody v potrubí je w = 0,5 m/s 

 

Požadavky na maximální střední povrchovou teplotu tp dle [14 ]: 

Druh místnosti Teplota podlahy 

obytná 29 °C 

koupelna 33 °C 

okrajové zóny  35 °C 

prostory, kde se převážně stojí   tzn. pro tento případ u kuchyňské linky 27°C 
 

 

 

Pozn. pro stěnové vytápění je maximální střední povrchová teplota omezena pouze vlastnostmi 

omítek. Pro zvolený druh omítky – hliněné omítky – by tato teplota neměla překročit 50°C, což je 

zabezpečeno volbou teplotního spádu 38/33°C. 
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POUŽITÉ VZTAHY PRO TEPEL Ě TECH ICKÝ VÝPOČET: 

 

Střední povrchová teplota podlahy tp se vypočítá ze vztahu: 

 

Po úpravě : 

 

iim
P

a
P t

l
m

l
mtgh

ttt −
⋅








 ⋅
⋅−⋅

Λ
=

2

2
)(

α
                            [°C] 

kde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet střední teploty otopné vody tm : 

 teplotní spád otopné soustavy je 38/33 °C 

 

5,35
2

3338
=

+
=mt  °C 

 

Výpočet charakteristického čísla podlahy m : 

 

 

 

 

kde: 

tm [°C]  střední teplota otopné vody 

ti  [°C]  výpočtová vnitřní teplota 

m [m 1] charakteristické číslo podlahy 

Λa [W/m2.K]  tepelná propustnost vrstev nad trubkami 

αP [W/m2.K] celkový součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy 

l [m] rozteč trubek 
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Λb [W/m2.K]  tepelná propustnost vrstev pod trubkami 

λd [W/m.K]  součinitel tepelné vodivosti materiálu do kterého jsou zality trubky 

d [m]  vnější průměr trubek 

 

Výpočet tepelné propustnosti vrstvy nad trubkami Λa : 

 

 

kde: 

a [m]  tloušťka jednotlivých vrstev nad osou trubek 

λa [W/m.K] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad trubkami 

αP       [W/m2.K]     součinitel přestupu tepla na povrchu otopné plochy 

 

Stanovení součinitele  přestupu tepla na povrchu otopné plochy αP : 

dle [14] se doporučuje počítat s hodnotou: 

 

Výpočet tepelné propustnosti vrstvy pod trubkami Λb : 

 

                                                     [W/m2.K]      

 

 

kde: 

b [m]  tloušťka jednotlivých vrstev pod osou trubek 

λb [W/m.K] součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev nad trubkami 

α´P     [W/m2.K]    součinitel přestupu tepla na spodní straně otopné podlahy  

 

Stanovení součinitele  přestupu tepla na povrchu otopné plochy α´P : 

dle [14] se obvykle počítá s hodnotou: α´P = 8 W/m2.K 

 

POUŽITÉ VZTAHY PRO VÝPOČET TEPEL ÉHO VÝKO U: 
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Výpočet měrného tepelného toku podlahové otopné plochy směrem nahoru: 

 

Výpočet měrného tepelného toku podlahové otopné plochy směrem dolů: 

 při stejných vnitřních teplotách na obou stranách stropu: 

 

 při rozdílných vnitřních teplotách na obou stranách stropu, tedy  ti ≠ t´i : 

 

kde t´i je teplota interiéru v místnosti pod stropem s podlahovým vytápěním 

Pozn.: Pro stěnové vytápění obytných místností, kde je otopný registr umístěn na vnitřní straně 
obvodových zdí pod okny, byla hodnota t´i stanovena jako návrhová hodnota teploty venkovního 
vzduchu pro vytápění, tzn. 18 °C (Bruntál). Pro stěnové vytápění schodiště, byla za t´i dosazena 
návrhová teplota interiéru bytů na opačné straně stěny, tzn. 20°C. 

Výpočet velikosti otopné plochy : 

  pro místnosti ležící pod jinými vytápěnými místnostmi  tzn. v tomto případě 1., 2. a 3. NP 

 

 pro místnosti ležící pod jinými vytápěnými místnostmi – tzn. v tomto případě 4. NP 

 

Pozn.: Potřebná plocha pro dosažení potřebného tepelného výkonu je tedy větší, než v 1., 2. a 3. NP 

Výpočet celkového potřebného tepelného příkonu do vody  pro všechna podlaží : 

 

Pro snadnější přehled byly na základě vztahů vytvořeny tabulky vypočtených hodnot: 
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Koupelny                 
3.NP a 4.NP 

Skladba: S5 

Vrstvy a λa Λa 
Ker. dlažba 0,015 1,01 9,46 

Anhydrit λd = 
1,2   

SKLADBY PODLAH PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 

Jednotky [m] [W/mK] [W/m2K] 
    
Prodejny + WC 1.NP Skladba: S3 

Vrstvy a λa Λa 
Teraco 0,015 1,23 9,70 

Anhydrit λd = 
1,2   

  b λb Λb 
EPS T 5000 0,035 0,04 

0,13 Beton 0,12 1,36 

Štěrk pěn.sklo 0,48 0,075 

    
Veřejné chodby 1. NP   

 nad sklepem 
Skladba: S4 s 

Vrstvy a λa Λa 
Teraco 0,015 1,23 9,70 

Anhydrit λd = 
1,2   

  b λb Λb 
EPS T 5000 0,035 0,04 

0,26 
Beton 0,04 1,23 

Dutinový panel 0,21 1,2 

Isover Fassil 0,1 0,039 

Hrubá hl. omítka 0,023 0,76 

    
Veřejné chodby        

3.NP a 4.NP 
Skladba: S4  

Vrstvy a λa Λa 
Teraco 0,015 1,23 9,70 

Anhydrit λd = 
1,2   

  b λb Λb 
EPS T 5000 0,035 0,04 

0,81 
Beton 0,04 1,23 

Dutinový panel 0,21 1,2 

Hrubá hl. omítka 0,023 0,76 

    
Koupelny 1. NP        

 nad sklepem 
Skladba: S5 s 

Vrstvy a λa Λa 
Ker. dlažba 0,015 1,01 9,46 

Anhydrit λd = 
1,2   

  b λb Λb 
EPS T 5000 0,035 0,04 

0,26 
Beton 0,04 1,23 

Dutinový panel 0,21 1,2 

Isover Fassil 0,1 0,039 

Hrubá hl. omítka 0,023 0,76 
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  b λb Λb 
EPS T 5000 0,035 0,04 

0,81 
Beton 0,04 1,23 

Dutinový panel 0,21 1,2 

Hrubá hl. omítka 0,023 0,76 

    
Byty 1. NP                           

nad sklepem 
Skladba: S6 s 

Vrstvy a λa Λa 
Parkety + tmel 0,015 0,22 6,29 

Anhydrit λd = 
1,2   

  b λb Λb 
EPS T 5000 0,035 0,04 

0,26 
Beton 0,04 1,23 

Dutinový panel 0,21 1,2 

Isover Fassil 0,1 0,039 

Hrubá hl. omítka 0,023 0,76 

    
Byty                         3.NP a 

4.NP 
Skladba: S6 

Vrstvy a λa Λa 
Parkety + tmel 0,015 0,22 6,29 

Anhydrit λd = 
1,2   

  b λb Λb 
EPS T 5000 0,035 0,04 

0,81 
Beton 0,04 1,23 

Dutinový panel 0,21 1,2 

Hl. omítka 0,023 0,76 

    
Stěna  Skladba: H1 

Vrstvy a λa Λa 
Hl. omítka 0,0155 0,76 8,98 

Hl. omítka λd = 
0,76   

  b λb Λb 
Zdivo Heluz Family 0,5 0,072 

0,14 
Silik. omítka 0,015 0,86 

    
Stěna  Skladba: H2 

Vrstvy a λa Λa 
Hl. omítka 0,0155 0,76 8,98 

Hl. omítka λd = 
0,76   

  b λb Λb 
Zdivo Heluz STI 0,3 0,105 

0,33 
Hl. omítka 0,023 0,76 
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vnější průměr potrubí d [m] 

Podlaha Skladba Λa Λb λd  0,012 0,014 0,016 0,017 0,020 0,025 

[W/m2K] [W/m2K] [W/mK] charakteristické číslo podlahy m [m 1] 

Prodejny + WC 1.NP S3 
9,7 0,13 1,2 11,761 10,889 10,186 9,882 9,110 8,149 

Veřejné chodby 2.NP nad sklepem           S4 s 9,7 0,26 1,2 11,839 10,961 10,253 9,947 9,170 8,202 

Koupelny 2.NP  nad sklepem S5 s 9,46 0,26 1,2 11,695 10,828 10,129 9,826 9,059 8,103 

Byty 2.NP  nad sklepem S6 s 6,29 0,26 1,2 9,601 8,889 8,314 8,066 7,437 6,652 

Veřejné chodby   S4 9,7 0,81 1,2 12,161 11,259 10,532 10,218 9,420 8,426 

Koupelny   S5 9,46 0,81 1,2 12,022 11,130 10,411 10,100 9,312 8,329 

Byty  S6 6,29 0,81 1,2 9,996 9,254 8,657 8,398 7,743 6,925 

Stěna OP H1 8,98 0,14 0,76 14,235 13,179 12,328 11,960 11,027 9,862 

Stěna schodiště H2 8,98 0,33 0,76 14,383 13,316 12,456 12,084 11,141 9,965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 6   6 6  

POUŽITÉ VZTAHY PRO HYDRAULICKÝ VÝPOČET OTOP ÝCH OKRUHŮ: 

 

Výpočet délky potrubí L : 

l

S
L P=                                                                          [m] 

kde: 

 

SP     [m2]              plocha otopného registru jednoho okruhu podlahového vytápění 

l        [m]               rozteč trubek podlahového vytápění                                                                

 

Výpočet hmotnostního průtoku M otopným hadem: 

tc

Q
M PC

⋅
=                                                                       [kg/s] 

kde: 

QPC     [W]              celkový potřebný příkon 

c         [J/kg ·K]       měrná tepelná kapacita vody  

Pro střední teplotu otopné vody ( tm = 35,5 °C ) c = 4175 J/kg ·K 

                            

t        [K]       ochlazení na otopném hadu 

Pro daný teplotní spád otopné soustavy ( 38/33 °C ) t = 5 °C 

 

Celková tlaková ztráta pz otopného hadu : 

 

pz = pλ + pξ                             [Pa] 

 

kde: 

pλ     [Pa]            tlaková ztráta třením 

pξ     [Pa]            tlaková ztráta místními odpory 

 

Doporučná maximální hodnota dle [13] celkové tlakové ztráty pz je 30 kPa.  

Pro tento návrh byla dodržena zásada, aby hodnota pz  nepřekročila 15 kPa. 
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Výpočet tlakové ztráty třením pλ: 

 

pλ = R · L                                              [Pa] 
 

kde: 

R    [Pa/m]            měrná tlaková ztráta  

L    [m]                 délka trubky otopného okruhu 

 

Při návrhu bylo respektováno doporučení, aby trubky topného okruhu L nepřekročila hodnotu 120 

m. 

 

Stanovení měrné tlakové ztráty třením R: 

Výpočtový vztah: 

d

w
R

2

2⋅⋅
=

λρ
                                               [Pa/m] 

kde: 

λ    [ ]                    součinitel třecí ztráty  

d    [m]                 vnitřní průměr potrubí 

ρ   [kg/m3]           hustota teplonosné kapaliny  

Pro střední teplotu otopné vody ( tm = 35,5 °C ) ρ = 993,4 kg/m3 

 

Měrná tlaková tráta R pro jednotlivé okruhy byla stanovena z výše uvedeného vztahu pomocí 

dosazení veličin do tabulkového softwaru Microsoft Excel na zákadě vnitřních průměrů potrubí a 

optimální rychlosti vody v potrubí w = 0,3 m/s, která by neměla překročit hodnotu 0,5 m/s.  

Jako konstatní hodnoty byly zadány: 

 drsnost potrubí : měď k= 0,001;  plast PEXa: k = 0,0007 

 hustota teplonosné kapaliny  ρ = 993,4 kg/m3  

 

Výpočet tlakové ztráty místními odpory pξ : 

ρξξ ⋅⋅=∑
2

2w
p                                               [Pa] 

Tlaková ztráta místními odpory byla vypočítána dosazením již známých hodnot w, ξ a ρ do 

tabulkového softwaru Microsoft Excel. 

 

Výpočet součinitelů místních odporů ξ : 
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Pro výpočet hodnot ξ záhybů trubek byly použity zjednodušené vztahy v závislosti na druhu 

pokládky dle [13]: 

 pro meandr :  

∑ ⋅−⋅= 90)1(2 ξξ n  

 pro spirálu :  

∑ ⋅−= 90)1( ξξ n  

kde:  

ξ90 = 0,25 při předpokládaném poloměru ohybu 5D, kde D je vnější průměr potrubí 

n – počet záhybů 

 

POUŽITÉ VZTAHY A VELIČI Y PRO HYDRAULICKÉ DOROV Á Í OKRUHŮ : 

 

Tlakové ztráty jednotlivých okruhů rozdělovačů byly vyváženy pomocí regulačních šroubení 

s přednastavením na výstupech z rozdělovačů. Postup byl následující: 

 
1) Pro každý rozdělovač byl nejprve stanoven dispoziční tlak pdis z přechozího dimenzování 
rozvodů topné vody k jednotlivým rozdělovačům. 
2) Pro každý topný okruh rozdělovače byla stanovena vložená tlaková ztráta uzavíracích ventilů na 
vstupech vratného potrubí do sběračů podlahového vytápění pv , která se stanoví ze vztahu : 

5
2

2

10⋅=
v

v
k

M
p                                               [Pa] 

kde: 
M   [m3/h]          objemový průtok topným hadem 

kv =2,5 m3/h     průtokový součinitel uzavíracích ventilů sběračů  

3) K tlakové ztrátě otopného hadu pz  byla přičtena tlaková ztráta pv: 
pcelk = pz + pv 

 
4) Pro každý okruh byla stanovena tlaková ztráta pškr, kterou je potřeba doškrtit: 

pškr = pdisp –  pcelk 

 
5) Pro každou potřebnou tl. ztrátu pškr byla stanovena příslušná hodnota průtokového součinitele 

kv : 

510−⋅
=

škr

v
p

M
k                       [m3/h]           

6) Pro vypočítané hodnoty kv byly z charakteristiky regulačního šroubení rozdělovače přiřazeny 

hodnoty přednastavení. Diagramy s hodnotami kv viz Příloha č.10. 
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Výše uvedené výpočtové vztahy byly následně dosazeny reálnými hodnotami a vypočítány za 

použití tabulkového výpočtového softwaru Microsoft Excel. 

 

Pro jednotlivé vnější průměry zvolených dimenzí trubek a druhy podlah byla vypočtena 

charakteristická čísla podlah m   viz následující tabulka :  
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5 TECH ICKÁ ZPRÁVA  VYTÁPĚ Í 

 

dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

F 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

F 1.4 a) zařízení pro vytápění staveb 

 

5.1 ZÁKLAD Í ÚDAJE 

 

Umístění,  popis a provoz objektu  

Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený bytový dům, kde v 1. NP se nacházejí prodejny, sklepy, 

sklady a kotelna, další tři nadzemní podlaží jsou obytná. V objektu se bude nacházet 19 bytů, 

předpokládaný počet osob je 68. Bytový dům je umístěn v Krnově – v nadmořské výšce 314,16 m 

n.m. Konstrukční systém budovy je zděný z tepelně izolačního zdiva.  

Prostor pro sklepy a sklady bude nevytápěný. Veřejné chodby budou považovány za částečně 

vytápěný prostor bez otopných ploch, který je dotován teplem prostupujícím obklopujícími stěnami 

bytů, tak že je zde udržena návrhová teplota i bez realizace vytápění (doloženo výsledky z 

výpočtového softwaru Svoboda 2010 – Ztráty viz Příloha 2). 

 

 

5.2 PODKLADY 

 

Výkresová dokumentace 

Podkladem pro zpracování projektu vytápění je výkresová dokumentace stavby. 

 

Průzkum 

Pro návrh zdroje vytápění  teplené čerpadlo země/voda  byl proveden hydrogeologický průzkum. 

Realizace vertikálních sond primárního okruhu je možná. 

Pro způsob pokládky potrubí HD PE 100 RC SDR 11  byla provedena zkouška těžitelnosti zeminy 

 zemina spadá do třídy I.  IV. Potrubí přípojek a primárního okruhu mohou být uložena bez 

pískového podsypu. 
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5.3 ZÁKLAD Í TEPEL Ě TECH ICKÉ ÚDAJE  

 

Klimatické poměry 

Lokalita Bruntál 

Nadmořská výška 250 m n.m. 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te= 18°C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m = 6.6 °C 

 

ávrhové vnitřní teploty 

Obytné místnosti Ti = 20°C 

Koupelny Ti = 24°C 

Schodiště Ti = 10°C 

Veřejné chodby, kotelna  Ti = 15°C 

Nevytápěné prostory Ti = 2,5°C 

 

Tepelně technické vlastnosti ochlazovaných konstrukcí 

 

Dělicí konstrukce: 

Druh U [W/m2K] UN [W/m2K] Udop [W/m2K] 
Obvodový plášť 0,16 0,3 0,2 
Podlaha na terénu 0,14 0,38 0,25 
Plochá střecha 0,13 0,24 0,16 
Střecha schodiště 0,21 0,75 0,5 
Strop sklepu 0,27 0,6 0,4 
Dělicí vnitřní zeď bytu tl. 250 mm 1,76 2,7 1,8 
Dělicí vnitřní zeď bytu tl. 300 mm 0,85 2,7 1,8 
Obvodový plášť schodiště 0,37 0,75 0,5 
Dělicí vnitřní zeď mezi byty a schodištěm 0,34 1,3 0,87 
Podlaha schodiště na terénu 0,16 0,75 0,5 
Stěna tl. 300 mm mezi prodejnami a nevyt.prostorem 0,34 0,6 0,4 
Podklaha kotelny 0,17 0,75 0,5 
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Otvorové výplně: 

Druh  U [W/m2K] UN [W/m2K] Udop [W/m2K] 
Okna bytů 1,16 1,7 1,2 
Okna sklepů, schodiště 1,16 1,7 1,2 
Výlohy prodejen 1,15 1,7 1,2 
Vstupní prosklené dveře do prodejen 1,15 1,7 1,2 
Balkónové dveře 80 tky 1,16 1,7 1,2 
Balkónové dveře 70 tky 1,17 1,7 1,2 
Přední prosklené vchodové dveře do schodiště 1,16 3,5 2,3 
Prosklená část fasády schodiště 1,2 3,5 2,3 
Zadní dveře do sklepů 2,5 3,5 2,3 
Dveře bytů 1,1 1,7 1,2 
Dveře do kotelny 1,1 1,7 1,2 
 

 

Rám otvorových výplní je proveden z dřevohliníku, distanční rámeček je plastový. Zasklení je 

tepelně izolačním dvojsklem plněným vzduchem. Součinitele prostupu tepla jsou u rámu Uf = 0,88 

W/m2K, u zasklení Ug =1,1 W/m2K. 

 

Tepelná bilance objektu 

Okamžité ztráty : 

Tepelná ztráta větráním :                                           57,33 kW 

Tepelná ztráta prostupem :                                         29,33 kW 

Celková tepelná ztráta objektu :                                 86,66 kW 

  

Roční potřeby tepla : 

Roční potřeba tepla pro vytápění :                             188,86 MWh 

Roční potřeba tepla pro ohřev TV :                             93,55 MWh 

Roční množství tepla získané z odpadní vody :           63,57 MWh 

Celková roční potřeba tepla :                                     218,84 MWh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 3   7 3  

 

5.4 VOLBA SYSTÉMU VYTÁPĚ Í A PŘÍPRAVY TV  

 

Zvolený systém vytápění je teplovodní soustava s nuceným oběhem.  

Předávání tepla je řešeno systémem podlahového a stěnového vytápění v kombinaci s trubkovými 

otopnými tělesy v koupelnách. Navržený teplotní spád ot. soustavy je 38/33°C.  

Vytápění bude řešeno odděleně od ohřevu TV. K vytápění budou použita tepelná čerpadla typu 

země/voda. Ohřev tepla je navržen zásobníkovým způsobem nepřímým, kvůli zamezení tvorby 

bakterií Legionella Pneumophila. K ohřevu tepla je využíváno odpadní teplo z vnitřní kanalizace. 

Oba zdroje tepla bude doplňovat jeden bivalentní zdroj  plynový kotel. 

 

Volba systému nízkopotenciálních zdrojů tepla byla uskutečněna na základě dosažení nízké 

energetické náročnosti vytápění a ohřevu vody a nízkých vstupních hodnot primární energie. 

Oddělením systému vytápění od ohřevu TV byl zajištěn větší topný faktor fungování tepelných 

čerpadel pro vytápění.  

Pro maximální využití instalovaného zařízení, zabránění častého spínání tepelných čerpadel a 

minimalizaci použití bivalentního zdroje je navržena akumulace topné vody a dotápění zásobníku 

pro ohřev vody tepelným čerpadlem pro vytápění v době přebytku tepla. 

Zvolený druh otopných ploch má za úkol zajistit co nejzdravější vnitřní prostředí budovy a zároveň 

energetickou a ekonomickou efektivitu provozu. 

Podlahové vytápění bylo navrženo především pro zdravé rozložení teplot po výšce místnosti. 

Efektivita vytápění by měla být dosažena pomocí jeho samoregulační schopnosti a také díky 

přednostem sdílení tepla sáláním, které zajišťuje tepelnou pohodu interiéru při menším topném 

výkonu. Úkolem stěnového vytápění je vykompenzovat pomalý náběh podlahového vytápění, 

neboť je schopno rychleji reagovat na regulační zásahy, díky jeho menší akumulační vrstvě a vyšší 

povrchové teplotě. Trubková tělesa v koupelnách zajišťují komfort uživatelů a doplňují zvýšený 

výkon, který je zapotřebí z důvodu zvýšené návrhové vnitřní teploty na 24°C. 
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Pozn. Opláštění trubek stěnového vytápění není potřebné vzhledem k tomu, že potrubí je vedeno 

v přírodní hliněné omítce zn. Picas, jejíž složení garantuje výrobce a jedná se pouze o čistý písek a 

jíl, tudíž neobsahuje žádné agresivní přísady, které by mohly způsobit korozi mědi. Opláštění by 

zbytečně zhoršovalo prostup tepla stěnou trubky a tím snižovalo dobu zátopu, což není žádoucí.  

 

 

5.5 KOTEL A 

 

Kotelna se nachází v 1. NP ve středu dispozice objektu. Světlá výška kotelny je 3050 mm. Kotelna 

je nepřerušovaně vytápěna na 15°C, nacházejí se zde dvě desková otopná tělesa, která jsou 

umístěna pod okny. Větrání kotelny je přirozené  dvěma okny. Podlaha kotelny je snížena o 500 

mm oproti okolní úrovni 1. NP.  

Přístup do kotelny je z chodby, dveřmi o světlé šírče 1100 mm, které se otvírají ven. Dveře mají 

samočinné zavírání a jsou požárně odolné.  Do kotelny vede železné schodiště se třemi stupni. 

Nášlapnou vrstvu kotelny tvoří cementový potěr. Strop kotelny je izolován minerální vatou o 

tloušťce 100 mm. Uvnitř dispozice kotelny se nachází samostatně stojící komín Schiedel Absolut  

půdorysný rozměr 360x360 mm.. 

 

V kotelně se budou nacházet tato zařízení pro vytápění a ohřev TV:  

 

• 2x tepelné čerpadlo zeměm/voda IVT Greenline HE D36 

• kondenzační kotel nástěnný Viakon 24P 

• akumulátor topné vody IVT FW 500 

• akumulační zásobník pro nepřímá  ohřev TV Regulus  HSK 2000 

• tepelné čerpadlo odpadní voda/voda IVT HE E9 upraveno na zakázku 

• válcová jímka na odpadní vodu o objemu 5000 l  na zakázku od výrobce  Asio 
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5.6 ZDROJE  TEPLA 

 

Druh primární energie 

Primárními zdroji energie budou elektřina a zemní plyn, které budou dodávány z nově 

vybudovaných přípojek. El. energie bude sloužit převážně pro pohon tepelných čerpadel a plyn 

bude sloužit pro bivalentní zdroj vytápění a dohřev TV  plynový kondenzační kotel. 

 

 

 

 

 

Zdroj tepla pro vytápění  tepelná čerpadla 

 

Jako zdroj tepla pro vytápění budou použita tepelná čerpadla typu země/voda s primárním okruhem 

v podobě zemních vrtů. Konkrétně se bude jednat o kaskádu dvou tepelných čerpadel zn. IVT 

Greenline HE D36. Výkon těchto zdrojů tepla při 0/35°C výrobce udává 36,1 °C. (viz technické 

parametry  příloha č. 10 )Výstupní teplota topné vody ze zdrojů bude 38°C. 

Tepelná čerpadla budou umístěna v kotelně. Půdorysné rozměry t.č. jsou 750 x 700 mm a výška je 

1620 mm. Každé tepelné čerpadlo bude osazeno na betonovém kvádru o síle 100 mm a 

půdorysných rozměrech 800x 850 mm. Kvádr bude uložen na antivibrační korkové desky o síle 50 

mm a stejných půdorysných rozměrů. Tepelné čerpadlo bude osazeno tak, aby jeho čelní panel 

s displejem byl na odvrácené straně od obvodové zdi musí spočívat uprostřed podkladních  kvádrů  

přesah kvádrů na všech stranách bude 50 mm. Výstupy primárního i sekundárního okruhu z t.č. jsou 

řešeny jako horní. 

 

Akumulátor topné vody 

 

Pro akumulaci topné vody z důvodu zabránění cyklování tepelných čerpadel byl použit jeden 

společný 4 trubkově připojený akumulátor topné vody o objemu 500 l, zn. IVT FW 500. V horní 

části akumulátoru bude umístěno čidlo teploty. Na vrchní výstupní otvor bude namontován 

automatický odvzdušňovací ventil. 
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Bivalentní zdroj tepla  kondenzační plynový kotel 

 

Bivalentní bod soustavy byl stanoven na  10°C.  Od této teploty bude při nedostatku tepla 

zajišťovat ohřev topné vody také bivalentní zdroj  plynový kondenzační kotel zn. Viadrus  Viakon 

24P s modulací výkonu 4 24 kW. Kotel je kombinovaný  je zde okruh vytápění a průtokový ohřev 

TV. Jedná se o nástěnný kotel, bude umístěn na obvodové zdi ve výšce spodní hrany 1500 mm nad 

podlahou kotelny.  

 

Odtah spalin 

 

Instalace kotle bude typu C83, dle následujícího schématu výrobce, je třeba se řídit montážních 

pokynů výrobce. Napojení na komín bude provedeno v souladu s ČSN EN 73 4201 Komíny a 

kouřovody. 

Schéma instalace kotle Viakon 24P: 

 

 

 

Odběr spalovacího vzduchu je proveden přes obvodovou zeď z venkovního prostředí, pomocí 

trubky  ø 80 mm, která je součástí dodávky kotle. Spaliny budou odváděny pomocí komínu s 

přirozeným tahem, napojení je provedeno kouřovodem ø 80, který je také součástí dodávky kotle. 

Zaústění kouřovodu do komína je ve výčce 2,8 m Jedná se o stavebnicový systémový komín zn. 

Schiedel Absolut.  Účinná výška komínu je 11,65 m, průměr průduchu je 140 mm.  
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Odvod kondenzátu 

 

Kondenzát je odváděn z kotel pomocí sifónu s hadicí, který je součástí dodávky kotle. Hadice bude 

volně vyústěna do podlahové kanalizační vpusti. Před uvedením kotle do provozu je nutno naplnit 

sifón a zkontrolovat, zda je kondenzát správně odváděn. Maximální výroba kondenzátu je 3,8 kg/h. 

Neutralizace kondenzátu nebude prováděna vzhledem k tomu, že se jedná o kotel s menším 

výkonem, jak 25 kW a na základě souhlasu místního provozovatele kanalizace KVAK, s.r.o. 

 

 

5.7  PRIMÁR Í OKRUH 

 

Potrubí primárního okruhu bude provedeno z materiálu HD PE 100 RC SDR 11, dodavatel 

GASCONTROL PLAST, a.s . Potrubí od tepelného čerpadla k rozdělovačům bude dimenze 75x6,8 

mm, od rozdělovače k vrtům  a sondy 40x3,7 mm. 

Horizontálně uložené přívodní potrubí budou ukládány do rýh na vyrovnané a zpevněné dno, obsyp 

a zásyp bude prováděn přímo vykopanou zeminou po vrstvách a postupně hutněn. Zemina, která má 

být použita pro zasypání studeného okruhu, nesmí obsahovat kameny nebo jiné ostré předměty. 

Před zasypáním potrubí bude provedena tlaková zkouška spojů. 

 

 

Vertikální sondy 

 

Sondy budou provedeny jako  dvoutrubkové   2x 40x3,7 mm. Hlavice „U“ sond budou provedeny 

z materiálu PE 300. Přechod mezi vertikální sondou a přívodním vodorovným potrubím bude řešen 

pomocí systémových kolen 90°C v záhlaví vrtu. Sondy budou dodány i s „U“  hlavicemi 

v potřebných délkách 105 m. Spojování kolen a potrubí bude provedeno pomocí elektrotvarovek, 

po celé délce sondy nebudou prováděny žádné jiné spoje. Pro snadnější zavádění sond do vrtů 

budou připevněny závažky 23 kg, které budou také součástí dodávky potrubí.Po zasunutí sond bude 

vrt vyplněn jílocementovou směší. Před zasunutím sondy do vrtu musí být provedena tlaková a 

průtoková zkouška. 
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Přívod k sondám 

 

 

 

Potrubí primárního okruhu bude tepelně izolováno chladírenskou izolací po celé své délce v kotelně 

, při prostupu podlahou a pod základy, až k venkovní zemní šachtě pro rozdělovače. Materiál 

izolačních návlekových hadic bude kaučuk tl. 32 mm, výr. NMC, zn. INSUL TUBE. Primární 

okruh bude vyveden ven z objektu pomocí prostupů v podlaze a průchodem pod úrovní základové 

spáry. Potrubí bude opatřeno chráničkou z tvrdého PVC  DN 100, chránička musí přesahovat vnější 

líc základového pasu min, o 100 mm. Prostup podlahou bude dokonale vodotěsně napojen na 

hydroizolaci spodní stavby pomocí speciální bitumenové manžety a utěsněn tepelnou izolací.  

Obě dvojice primárního potrubí budou přivedeny do příslušných venkovní ch zemních šachet, kde 

budou napojeny na rozdělovač smyček přívodních potrubí k jednotlivým vrtům. Primární potrubí 

budou vedena  v zemi v hloubce 1000  800 mm pod úrovní terénu, se spádem k rozdělovačům. 

Śachta pro rozdělovač bude vodotěsná plastová kruhová z HDPE, DN 612, výšky 850 mm, zn. 

GETRA, typ GF  TEC pro sdružení 5 6 okruhů. Šachty budou opatřeny pochůzím víkem do 200 

kg.  

Součástí dodávky každé šachty bude integrovaná soustava rozdělovač/sběrač s připojením 75 mm, 

tělem 90 mm a pěti výstupy 40 mm pro smyčky k vrtům, s uzavíracími kulovými kohouty na 

páteřním potrubí a průtokovými regulátory 8 38 l/min. Rozdělovač bude mít osazen automatický 

odvzdušňovací ventil. 

Smyčky jednotlivých přívodních potrubí od rozdělovače k vrtům budou vedeny bez izolace 

v hloubce 800  1000 mm ve spádu od rozdělovače k vrtům. Dimenze těchto potrubí bude 40x4,3 

materiál PE 100+ RC. 
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Plnění primárního okruhu 

 

Jako nemrznoucí směs bude použit líh + voda v poměru 1 : 2. Použít se může pouze líh určený pro 

primární systémy tepelných čerpadel, obsahující inhibitory koroze a složku proti degradaci 

gumových těsnění. Objem vody na 100 m potrubí HDPE 40 x 3,7 mm je 84 litrů, objem lihu na 100 

m potrubí je 24 litrů. K plnění bude použita speciální napouštěcí soustava tří kulových kohoutů, 

která je součástí dodávky a bude umístěna na vratném potrubí primárního okruhu v kotelně. 

Primární okruh se nejprve naplní vodou, odvzdušní a provede se tlaková zkouška. Teprve potom 

bude do okruhu přidáno odpovídající množství lihu.  

 

5.8 ZABEZPEČOVACÍ A EXPA Z Í ZAŘÍZE Í  

 

Pro primární okruhy tepelných čerpadel 

 

Pojistný ventil primárního okruhu bude dle doporučení výrobce zvolen s otevíracím přetlakem 4 

bary a bude osazen na výstupní potrubí primárního okruhu co nejblíže výstupu z horní strany 

tepelného čerpadla. Na pojistné potrubí před pojistné ventily nebude umístěna žádná uzavírací 

armatura.  

Expanzní nádoby primárních okruhů jsou také součástí dodávky tepelných čerpadel. Jedná se o 

tlakové membránové ex. nádoby  o objemu 35 litrů, maximální dovolený tlak je 6 bar. Ex. nádoba 

bude osazena na vratné potrubí primárního okruhu. Tlak vzduchu v ex. nádobě je dle pokynů 

výrobce nutné nastavit na 1,2 bar a tlak nemrznoucí směsi na 1,5 bar. 

 

Pro sekundární (topné)  okruhy tepelných čerpadel 

 

Pojistný ventil topného okruhu je konstrukční součástí tepelných čerpadel IVT Greenline HE D36,  

jejich otevírací přetlaky jsou 6 barů. Maximální pracovní tlak otopné soustavy nepřekročí uzavírací 

tlak pojistných ventilů.  

 

Expanzní nádoba topného okruhu byla určena na základě výpočtu (viz příloha 9). Bude použita 

tlaková membránová ex. nádoba o objemu 50 litrů, zn. Reflex  typ N 50/ 6 bar. Ex. nádoba bude 

napojena na výstupním potrubí topné vody pomocí expanzního potrubí, na straně sání hlavního 

čerpadla topného okruhu. Připojení na expanzní potrubí bude provedeno tak, aby byl zajištěn jeho 

trvalý průchod a zároveň mohla být provedena revize či výměna nádoby bez vypuštění systému, což 
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bude zabezpečovat speciální připojovací armatura, která bude součástí dodávky ex. nádoby.  

Připojovací armatura bude mít speciální uzavírací pojistku, která bude trvale zajišťovat otevřenou 

polohu. Expanzní nádoby bude spočívat na podstavci, aby byla zajištěna její vzpřímená poloha a 

eliminováno zatížení potrubí vzhledem k její větší váze. 

 

Pro kondenzační kotel 

 

Vnitřní součástí kotle je pojistný ventil s otevíracím přetlakem 3bary  a tlaková expanzní nádoba o 

objemu 6 litrů. Pro odkap z pojistného ventilu bude použito nálevky se sifonem, která bude 

napojena na hadici, přivedenou  k podlahové vpusti. Nálevka bude umístěna tak, aby byly její 

okraje zabránily možnému ohrožení osob opařením. 

 

 

5.9 OTOP Á SOUSTAVA 

 

Popis otopné soustavy 

 

Otopná soustava bude teplovodní nízkoteplotní s nuceným oběhem vody a teplotním spádem 

33/38°C. Byty budou vytápěny pomocí podlahového vytápění v kombinaci se stěnovým vytápěním. 

V koupelnách budou instalována trubková otopná tělesa. Schodiště bude vytápěno pouze stěnovým 

vytápěním. 

 

Vedení rozvodů k zařízení v kotelně  

 

Tepelná čerpadla pro vytápění IVT Greenline HE D36 budou spojena do kaskády. Na společné 

větvi potrubí bude co nejblíže ke zdrojům proveden hydraulický zkrat mezi přívodním a vratným 

potrubím. Dále se bude potrubí napojovat na akumulátor IVT FW 500, ze kterého budou vyvedena 

potrubí k rozdělovačům. Před akumulátorem budou provedeny odbočky směrem do akumulačního 

zásobníku pro ohřev TV Regulus HSK 2000, s trojcestným rozdělovacím ventilem na zpátečce. Za 

výstupem z akumulátoru bude vytvořena odbočka pro dohřev topné vody bivalentním zdrojem tepla 

 plynovým kondenzačním kotlem Viadrus Viakon 24P. Na přívodní větvi bude osazen trojcestný 

směšovací termostatický ventil. Za napojením kotle bude proveden T kus, který bude rozdělovat 

potrubí na dvě hlavní topné větve, které povedou k hlavním rozdělovačům. 

Před T  kusem bude na společném přívodním potrubí umístěno hlavní oběhové čerpadlo. 
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Vedení rozvodů k bytovým rozdělovačům 

 

V kotelně budou instalovány dva hlavní rozdělovače s označením R1 a R2. R1 bude mít          4 

okruhy a R2 5 okruhů. Z každého hlavního rozdělovače budou vyvedeny 3 dvojice potrubí přes zeď 

na chodbu, kde budou vedeny pod stropem k jednotlivým stoupacím potrubím. Celkem bude 

provedeno 7 stoupacích potrubí. Jeden přívod ke stoupacímu potrubí středních bytů bude veden pod 

stropem přímo v kotelně. Z každého hlavního rozdělovače bude jeden rozvod veden k vedlejšímu 

rozdělovači podlahového vytápění prodejen, který se bude nacházet v kotelně. Označení těchto 

vedlejších rozdělovačů je R 1.1 a R 1.2. Na rozdělovač   R 1.1 budou navíc napojena desková 

otopná tělesa OT 112/1 a OT 112/2 pro vytápění kotelny. Na každé stoupací potrubí budou 

napojeny celkem tři bytové rozdělovače podlahového vytápění, v každém podlaží jeden.  

Na výstupy z hlavních rozdělovačů budou osazena čerpadla pro jednotlivé hlavní topné okruhy. (viz 

výpis čerpadel v kapitole Čerpací technika) Směšování okruhů nebude prováděno, protože bude 

dodávána topná voda o požadované teplotě. 

Stoupací potrubí k bytovým rozdělovačům budou vedena prostupy ve stropní konstrukci, souběžně 

s potrubím teplé vody s cirkulací a kanalizačním potrubím s teplou odpadní vodou. Mezi stropy 

budou procházet v sádrokartonových instalačních příčkách. 

Připojovací potrubí k bytovým rozdělovačům budou vedena také v instalačních sádrokartonových 

příčkách. 

 

Čerpací technika 

Nucený oběh topné vody zajišťují mokroběžná oběhová čerpadla zn. Wilo. Jedná se o hlavní  

čerpadlo na společném přívodním potrubí k hlavním rozdělovačům v kotelně a dále jsou to vedlejší 

oběhová čerpadla na jednotlivých výstupech z hlavních rozdělovačů, jejich počet je celkem 9 a jsou 

zastoupena třemi typy čerpadel dle použité dimeze. Datové listy s charakteristikami jednotlivých 

čerpadel (viz příloha 10). 
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Specifikace čerpadel Wilo:  

Ozn. Průtok 
[m3/h] 

Dopravní 
výška 

[m] 

DN 
potrubí 

Typ 

1 2,23 7 32 Stratos  Z 30/1 8 RG CAN PN 10 

2 2,26 7 40 Stratos  Z 40/1 8 CAN PN 6/10 

3 1,74 7 32 Stratos  Z 30/1 8 RG CAN PN 10 

4 2,30 7 32 Stratos  Z 30/1 8 RG CAN PN 10 

5 1,74 7 32 Stratos  Z 30/1 8 RG CAN PN 10 

6 1,44 7 32 Stratos  Z 30/1 8 RG CAN PN 10 

7 2,12 7 32 Stratos  Z 30/1 8 RG CAN PN 10 

8 1,21 7 25 Stratos  Z 25/1 8 RG CAN PN 10 

9 0,99 7 25 Stratos  Z 25/1 8 RG CAN PN 10 

H 16,04 18 75 IL E 65/11 64 BF 

Pozn. Číselné označení čerpadel je shodné s označení výstupů z rozdělovačů 

 

Rozdělovací stanice 

 

Sestavy rozdělovač/sběrač budou zn. IVAR. Všechny rozdělovače budou mít regulační šroubení 

s přednastavením, rozsah hodnot se liší u rozdělovačů v kotelně od bytových rozdělovačů. U 

bytových rozdělovačů budou na výstupy osazeny průtokoměry. Všechny sběrače budou typu CS 

553. Rozdělovače budou umístěny vždy nahoře a sběrače dole. Všechny sestavy budou opatřeny 

upevňovacími konzolami, kulovými uzávěry na páteřním vstupu a výstupu, mezikusem 

s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem. 

Datové listy s diagramy hodnot kv (viz příloha 10). Počet okruhů jednotlivých rozdělovačů a stupeň 

přednastavení  viz výkresová dokumentace.  

Součástí dodávky sestav budou skříně ve dvou velikostních typech dle počtu okruhů  viz 

výkresová dokumentace.  Skříně budou v podmítkovém provedení a jejich velikost bude 

nastavitelná dle požadovaných rozměrů. 

Bytové sestavy budou umístěny do sádrokartonových instalačních příček s dvířky ústícími do 

koupelny. Otopné hady budou vedeny na obě strany instalačních příček. Jednotlivé výstupy budou 

řádně očíslovány a označeny popisem a číslem místností na štítku připevněném na zadní straně 

skříně. 
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Materiál potrubí 

 

Materiál potrubí od hlavních rozdělovačů k vedlejším bytovým rozdělovačům bude zesítěný 

polyetylen s ochranou proti průniku kyslíku RAU PE Xa zn. RAUTHERM FW, SDR 11.   

Materiál potrubí podlahového vytápění bude zesítěný polyetylen s ochranou proti průniku kyslíku 

RAU PE Xa RAUTHERM  S. Trubky budou spojovány pomocí elektrotvarovek. 

Materiál potrubí pro stěnové vytápění v bytech bude měkká měděná trubka R 220 RAL bez 

opláštění  dimenze 12x1,0 mm. Pro přívody k otopným registrům stěnového vytápění budou 

použity měděné trubky opláštěné. Dodavatel měděných trubek bude RAME CZ s.r.o. Trubky budou 

spojovány lisováním. 

Materiál stěnového vytápění schodiště je stejný jako pro podlahové vytápění  RAU PE Xa 

RAUTHERM  S. 

Rozvody v kotelně k jednotlivým zařízením a k hlavním rozdělovačům budou provedeny z pozinku. 

 

Izolace potrubí 

 

Minerální vlna zn. Rockwool – PIPO ALS 

 pro potrubí s topnou vodou v kotelně i na chodbě pod stropem – tl. 30 mm 

 pro potrubí s teplou vodou v kotelně i na chodbě – tl. 40 mm 

 pro všechna řpívodní i vratné potrubí od plyn. kotle v kotelně – tl. 40 mm 

 pro svodné potrubí vnitřní kanalizace s teplou odpadní vodou – tl. 50 mm 

 

Kaučukové chladírenské izolační hadice zn. NMC – Insul Tube 

 pro primární okruhy tepelných čerpadel v kotelně i venkovní k šachtám – tl. 32 mm 

 

Extrudovaný PE zn. MNC – Sanflex 

 pro přívody k podlahovému topení prodejen přes nevytápěnou chodbu v podlaze i v kotelně 

– tl. 13 mm 
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Kotvení 

 

Potrubí vedené pod stropem 1. NP bude kotveno pomocí ocelových dvoušroubových kluzných 

izolačních objímek s upínací hlavou, s tloušťkou izolace 32 mm. Objímky budou ukotveny pomocí 

upínací hlavy a závěsu se šroubem s hmoždinkou do stropu. V kotelně musí závěsy procházet 

tepelnou izolací až na nosnou konstrukci stropu. Hmoždinky musí být v provedení vhodném do 

betonových stropních panelů. 

Potrubí v instalačních příčkách budou opatřena stejným tipem izolačních objímek, které budou 

pomocí upínací hlavy a ocelového drátu připevněny k nosným profilům sádrokartonových desek. 

Potrubí k otopným tělesům vedené po zdi kotelny bude kotveno pomocí ocelových jednoduchých 

jednostranných objímek. 

 

 

Plnění otopné soustavy a úprava vody 

 

Požadované parametry na kvalitu topné vody od výrobce tepelných čerpadel jsou: PH mezi 6,5 8, 

tvrdost vody 15°F (1,5 mmol/l) . Zároveň musí být splněny požadavky ČSN 07 7401 „Voda a pára 

pro tepelná energetická zařízení". 

Vzhledem k tomu, že v dané oblasti se nachází tvrdá voda, bude k plnicímu zařízení instalován 

ruční tlakový katexový změkčovač vody zn. Aquaproduct, typ ZV 100 k zavěšení na zeď. Náplň 

bude vyměňována 1 x za 6 let.Odpadní hadice zařízení bude přivedena k podlahové vpusti.  

Pro doplnění otopné soustavy bude používána voda z vodovodu, která bude do soustavy dodávána 

prostřednictvím plnicího zařízení, které musí být opatřeno ventilem se zpětnou armaturou na 

ochranu vnitřního vodovodu  proti zpětnému znečištění, která musí splňovat požadavky dle ČSN 

EN 1717  2002 „Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem“.  

Pro případ, že bude nutné použít do topné vody inhibitory koroze (topná voda  bude tedy náležet do 

třídy 4 dle [5], bude zajištěna ochrana DB  přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s 

pohyblivým článkem. K této ochraně bude použit závitový potrubní oddělovač BA295 zn. 

Aquaproduct. 

Soustava zařízení pro úpravu vody a plnění bude instalována na vratném potrubí topného okruhu na 

začátku společné větve tepelných čerpadel. 
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5.10 OTOP É PLOCHY 

 

V budově se několik typů otopných ploch, jsou to: 

• podlahové vytápění bytů 

• stěnové vytápění bytů 

• stěnové vytápění schodiště 

• trubková otopná tělesa v koupelnách 

• desková otopná tělesa v kotelně 

 

Podlahové vytápění bytů 

 

Otopné hady podlahového vytápění jsou napojeny na bytové soustavy rozdělovač/sběrač, umístěné 

v koupelnách. Materiál je PE Xa RAUTHERM S. 

Skladby podlahového podlah s uloženými otopnými hady je následující: 

• tepelně a zvukově izolační desky z elastizovaného polystyrénu  Basf  T 5000 tl. 35 mm 

• polyetylénová hydroizolační fólie proti zatékání anhydritové směsi mezi spáry desek 

anhydritová samonivelační mazanina tl.50 mm s otopnými hady 

• nášlapné souvrství podlahy tl. 15 mm  

 

 Po obvodu všech stěn bude umístěna dilatační páska z pěnového polyetylénu Mirelon 10x100mm. 

Následně budou položeny polystyrénové desky, spojované na pero a drážku, aby vytvořily 

souvislou vrstvu s minimalizací spár.  

Hydroizolační fólie bude volně kladená na PS desky, aby se okraje překrývaly minimálně o 200 

mm. Překrytí bude bodově zafixováno samolepicí páskou. Po obvodu místnosti bude vytažená nad 

okraj obvodového dilatačního pásu.  

Upevnění topných hadů bude provedeno plastovými příchytkami přímo do izolační vrstvy pomocí 

nastřelování instalační hůlkou. Vzdálenost příchytek bude volena podle uvážení, aby nedocházelo 

ke zbytečné perforaci, ale zároveň je nutné dbát na navržené rozteče potrubí, zejména v ohybech 

s malým poloměrem. Otopné hady budou kladeny do spirály či meandru dle projektové 

dokumentace. otopné hady jsou kladeny v minimální osové vzdálenosti 75 mm od líce omítky stěn. 

Anhydritová mazanina bude prováděna po zkoušce těsnosti, při natlakovaném hadu. Realizace musí 

být provedena odborná firma s proškolenými pracovníky. Dilatační spáry nebudou vzhledem 

k velikosti ploch prováděny. Realizace musí být provedena odbornou firmou s proškolenými 

pracovníky. 
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Nejdříve po 21 dnech od provedení anh. mazaniny bude zahájena topná zkouška. Zkouška bude 

probíhat tak, aby povrchová teplota nebyla zvyšována více, než o 5°C za den. 

Nášlapná souvrství podlah se budou lišit podle druhů místností  viz projektová dokumentace. 

V budově se budou nacházet 3 typy podlahových krytin. V obytných místnostech to bude dřevěná 

dvouvrstvá podlaha, vše v jednom druhu dřeviny  Doussie, která je vhodná pro podlahové 

vytápění, v koupelnách a WC keramická dlažba a v 1.NP lité teraco. 

 

Stěnové vytápění bytů 

 

Otopné registry stěnového vytápění jsou navrženy z neopláštěného měděného potrubí, jedná se o 

měkké měděné trubky R220 RAL. Průměr trubek je 12x1,0 mm. Trubky jsou uchyceny do svislých 

lišt, které jsou upevněny na stěny ve vzdálenostech 500 mm. Lišty jsou upevněny na horním a 

dolním konci pomocí šroubů s hmoždinkami vhodnými do děrovaných cihel. Trubky jsou stočené 

do tvaru spirály s osovou roztečí 50 mm, budou uhýbány pomocí ruční ohýbačky s poloměrem 

ohybu 100 mm. Středová vratná smyčka bude ohnuta s minimálním poloměrem ohybu 40 mm. 

Minimální osová vzdálenost krajních trubek otopných registrů od budoucí úrovně podlahy je 100 

mm a od rohů stěn 150 mm. 

Spojování trubek bude provedeno lisováním v místě přechodu na opláštěné přívodní potrubí, 

uložené v podlaze. Napojení na rozdělovač/sběrač bude pomocí svěrného šroubení IVAR. TR 4430 

12x1 EK. Pokud se jedná o dlouhé přívodní potrubí, vedené přes další místnost, je provedeno ze 

stejných trubek jako podlahové vytápění 17x2,0 mm. Přechod na měď je proveden letovacích 

přechodů na měděné trubky. 

 

Po ukotvení otopných registrů a zkoušce těsnosti spojů může být přistoupeno k realizaci hliněné 

omítky. Mezi otopné hady bude proveden přilnavostní nátěr Picas. Po natření podkladu je nutno 

aplikovat hrubou omítku v tloušťce 25 mm dle pokynů v technické zprávě stavební části. Přes 

otopný registr bude potom ho horní vrstvy hrubé omítky zatlačena perlinka do hloubky 2 mm. 

Perlinka bude překrývat okraje otopného registru min. o 100 mm. Po pozvolném vyschnutí hrubé 

omítky bude nanesena jemná hliněná omítka. Topná zkouška může být provedena až po úplném 

vyschnutí omítky. Teplota otopné vody se musí zvyšovat pozvolna. 
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Stěnové vytápění schodiště 

 

Materiál potrubí je shodný jako u podlahového vytápění  plast PE Xa zn. REHAU RAUTHERM 

S, dimenze potrubí bude jednotná  14x1,5 mm. Otopné hady budou tvarovány do meandru o 

roztečí 100 mm. Způsob upevnění a zakrytí omítkou bude stejný jako u stěnového vytápění bytů. 

Otopné hady se budou napojovat na společné stoupací potrubí přes zeď schodiště. Stoupací potrubí 

bude vedeno v rohu místnosti, bude tepelně izolováno a zakryto sádrokartonovými deskami. Dutina 

bude celkově vyplněna zvukově  izolační minerální vatou. Vyvrtané prostupy zdí budou utěsněny 

tepelnou izolací. 

 

Trubková otopná tělesa v koupelnách 

 
Trubková ot. tělesa budou zn. Korado  Koralux, v provedení Max Rondo  typ KRMM a Comfort 

Rondo  typ KRTM v bílém provedení. Součástí dodávky všech tr. ot. těles jsou odvzdušňovací 

a zaslepovací zátky. 

 

Všechna trubková otopná tělesa se budou nacházet v koupelnách bytů,  jsou zde umístěna po 

jednom, nebo dvou stejných tělesech vedle sebe v sériovém zapojení.  

Výška spodní hrany nejnižší horizontální trubky všech tr.o. těles od úrovně podlahy bude 150 mm. 

Všechna tr. tělesa budou ukotvena ke zdi pomocí systémové upěvňovací soupravy, která je součástí 

dodávky každého tr. o. tělesa. Dodávaná souprava obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, 

hmoždinky a návod na montáž. 

 

Připojení všech tr.o. těles je spodní středové DN 15 s roztečí 50 mm a bude provedeno pomocí 

integrované armatury HM zn. Korado v přímém provedení. Napojení těles bude provedeno na 

přívodní a vratné plastové potrubí podlahového vytápění materiálu PE Xa zn. REHAU  

RAUTHERM S dimenze 14x1,5 mm. Napojení bude systémovým řešením zn. Rehau  typ napojení 

„z podlahy“ pomocí připojovacích kolenových nerezových „L“ a „T“  garnitur délek 143 mm, 

dimenze 15x1 mm.Součástí integrované armatury HM zn. Korado je ventil s regulačním uzavíracím 

šroubením, které bude u všech tr. o. těles přednastaveno na stupeň 1. Dále je její součástí 

termostatická hlavice, která bude dodána v bílém provedení. 
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Specifikace trubkových otopných těles: 

NP 
OZN. 
BYTU 

ČÍSL
O 
MÍST. 

OTOPNÉ TĚLESO TYP 

Jmenovitý 
tepelný 
výkon [ W ] 
(75/65/20°C) 

Vodní 
objem 
[ l ] 

2 B 2.1 207 Koralux  Max Rondo KRMM 1500 . 750 1197 13,0 

B 2.2 214 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

B 2.3 218 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1220 . 600 650 7,4 

B 2.4 223 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1500 . 600 808 9,4 

Koralux  Comfort Rondo KRTM 1500 . 600 808 9,4 

B 2.5 237 Koralux  Max Rondo KRMM 1500 . 750 1197 13,0 

B 2.6 232 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

B 2.7 226 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1220 . 600 650 7,4 

3 B 3.1 307 Koralux  Max Rondo KRMM 1500 . 750 1197 113,0 

B 3.2 313 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

B 3.3 318 Koralux  Comfort Rondo KRTM 900 . 600 475 5,5 

B 3.4 323 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1500 . 600 808 9,4 

Koralux  Comfort Rondo KRTM 1500 . 600 808 9,4 

B 3.5 337 Koralux  Max Rondo KRMM 1500 . 750 1197 13,0 

B 3.6 332 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

B 3.7 326 Koralux  Comfort Rondo KRTM 900 . 600 475 5,5 

4 B 4.1 407 Koralux  Max Rondo KRMM 1500 . 750 1197 13,0 

B 4.2 413 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

B 4.3 427 Koralux  Max Rondo KRMM 1820 . 600 1166 13,3 

Koralux  Max Rondo KRMM 1820 . 600 1166 13,3 

B 4.4 439 Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

Koralux  Comfort Rondo KRTM 1820 . 600 996 11,3 

B 4.5 445 Koralux  Max Rondo KRMM 1500 . 750 1197 13,0 

Pro všechna ot. tělesa platí  ξ = 9,3     Celkem 358,4 
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Desková otopná tělesa v kotelně 

 

V kotelně se budou nacházet dvě desková otopná tělesa Korado Radik, výšky 200 mm se spodním 

připojením. 

Tělesa budou osazena pomocí systémových konzol ve výšce 150 mm spodní hrany tělesa od úrovně 

podlahy. Ot. tělesa budou napojena na rozdělovač/sběrač R 1.1, nacházející se v kotelně, pomocí 

plastových trubek RAUTHERM S, prostřednictvím pomocí integrované armatury HM zn. Korado 

v přímém provedení. Připojovací trubky budou vedeny volně podél zdi v kotelně bez tepelné 

izolace, ukotveny v kluzných objímkách. 

 

Specifikace deskových otopných těles: 

OZN. OTOPNÉ TĚLESO TYP 

Jmenovitý 
tepelný výkon 
[ W ] 
(75/65/20°C) 

Vodní 
objem [ l ] 

112/1 Korado Radik VKU  pravé připojení 33 200 . 1800 1168 8,28 
112/2 Korado Radik VKU  levé připojení 33 200 . 2000 1298 9,2 

 

 

 

5.11 REGULACE A MĚŘE Í 
 
Při regulaci výkonu podlahových otopných ploch musí být respektována delší reakce na regulační 

zásah, tj. delší setrvačnost náběhu. Vzhledem k nízké vrstvě akumulační vrstvy anhydritu se 

předpokládá doba náběhu T90 cca 1,5 hodiny. 

Vzhledem k této skutečnosti a tzv. samoregulační schopnosti systému podlahového vytápění 

s malým teplotním spádem (5K), bude regulace řízena pouze ekvitermně. Ekvitermní regulace je 

součást dodávky tepelných čerpadel IVT. 

Trubková a desková tělesa budou opatřena ventily s termostatickou hlavicí. 

Měření bude prováděno teploměry, tlakoměry a průtokoměry, osazenými v místech dle výkresové 

dokumentace. 

Schéma zapojení regulace nebylo předmětem řešení. 
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5. 12 ZÁVĚR 

 

Montáž, uvedení do provozu a zkoušky 

 

Instalaci a uvedení zařízení do provozu musí provést osoba s odpovídající 

kvalifikací vlastnící osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídající 

rozsahu. Po dokončení montáže zajistí zhotovitel tyto zkoušky: 

• Zkouška těsnosti přetlakem 

• Topná zkouška v rozsahu 48 hodin 

V průběhu zkoušek bude kontrolována správná funkce armatur, regulačních a měřících zařízení, 

pojišťovacích zařízení, výkon otopných ploch, dodržení emisních limitů. 

Montáž , uvedení topné soustavy do provozu a zkoušky se musí řídit technickými normami: 

ČSN 06 0310  Ústřední vytápění  projektování a montáž 

 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody  Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

Bezpečnost při realizací díla zajišťuje zhotovitel ve smyslu zák. 262/2006 Zákoník práce a vyhl. 

324/1990  Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Veškeré práce mohou provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací a obsluhu zajišťovat osoby 

zaškolené. Při obsluze zařízení je nutno dodržovat postupy uvedené v návodech pro obsluhu 

zařízení, které jsou dodavatelé a zhotovitelé zařízení povinni dodat.   

U atypických součástí dodávky tepelného čerpadla IVT Greenline HE E 9 typu odpadní voda/voda  

musí dodavatel poskytnout „prohlášení o shodě“ ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
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6 ÁVRH A VÝPOČET PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 

 

Způsob ohřevu TV bude z hlediska předávání tepla nepřímý, bude se jednat o ústřední zásobníkový 

ohřev TV.  Ohřev TV v zásobníku bude zajišťován tepelným čerpadlem na teplotu 50°C.  Rozvod 

TV bude bez cirkulace, potrubí bude řádně izolováno, aby teplota vody u odběratelů neklesla pod 

45°C.  

V domě se budou nacházet z hlediska druhu zařizovacích předmětů a jejich výtokových armatur dva 

typy bytů. Převažující typ bude vybaven pouze sprchovým koutem a 2 větší byty budou mít 

sprchový kout i vanu. Proto budou výpočty pro oba typy bytů rozdílné. 

K umývátkům místnostech WC příslušících prodejnám v 1.NP nebude TV distribuována, jelikož 

není známo, o jaký druh prodejen se bude jednat a předpokládaný odběr TV je zde velice malý, až 

nulový, a tudíž zanedbatelný. Ohřev TV zde budou zajišťovat místní elektrické průtokové ohřívače. 

Úklid prodejen bude prováděn teplou vodou z umyvadla v kotelně. 

 
 
 
Ohřev vody se bude skládat z několika dílčích výpočtů: 
 
 dle ČSN 06 0320 [?]: 

 
 stanovení potřeby TV 
 stanovení potřeby tepla pro ohřev TV 
 stanovení křivky odběru a dodávky TV 
 stanovení objemu zásobníku 
 stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 

 
 na základě specifické potřeby teplé vody z ČSN EN 15316 3 1 [4] a vlastní optimalizační studie 

předpokládané potřeby TV 

 stanovení potřeby TV 
 stanovení potřeby tepla pro ohřev TV 
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OHŘEV VODY DLE ČS  06 0320 

Stanovení potřeby TV 
 
 
 
Potřeba TV se stanoví pro: 
 

 mytí osob 
 mytí nádobí 
 úklid 

 
Potřeba TV o teplotě 55°C za den  
 
Potřeba TV pro mytí osob Vo za den se stanoví ze vztahu: 
 

∑⋅= dio VnV                             [m3] 

∑ ∑ ⋅⋅⋅= )( 3 dddd ptUnV              [m3] 

 
 
Vd       objem dávky (m3) 
ni      počet uživatelů  

 
pro byty pouze se sprchou               Vd   =  0,54 m3/os,  ni = 56 
pro byty pouze s vanou a sprchou   Vd   =  0,80 m3/os,  ni = 12 

 
nd      počet dávek  
U3       objemový průtok TV o teplotě 55°C do výtoku (m3/h)  
 td      doba dávky (h)  
 pd     součinitel prodloužení dávky =1 (čistý provoz) 
 
Jelikož se v bytovém domě nachází různé typy bytů, které se liší svým vybavením sloužícím k mytí 
osob, výpočet bude proveden zvášť pro jednotlivé byty a následně budou tyto hodnoty sečteny. 
  

991,3080,012054,056 =⋅+⋅=oV  m3 

 
 
Potřeba TV pro mytí nádobí Vj za den se stanoví ze vztahu: 
 

djj VnV ⋅=                                [m3] 

 
nj    počet jídel = 54,4 
Vd  objem dávky = 0,00192 m3 
 

131,000192,04,54 =⋅=jV  m3 
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Potřeba TV pro úklid Vu za den se stanoví ze vztahu: 
 

duu VnV ⋅=                                [m3] 

 
Vd  objem dávky (m3) 
Vu   potřeba TV pro úklid za den = 0,003 m3 
nu    počet výměr ploch (100 m2)  

 už. plocha bytů = 1337 m2 
 plocha veřejných prostor = 386,2 m2 
 plocha prodejen = 256,2 m2 

nu    = (1337+386,2+256,2)/100 = 1979,4/100 =19,8 jednotek 
 

0594,0003,08,19 =⋅=uV  m3 

 
Celková potřeba TV V2p za den: 
 

ujop VVVV ++=2                               [m3] 

 
0594,0131,0991,32 ++=pV  = 4,181 m3 

 
Pro bytovou část domu a úklid celého domu potřeba TV o teplotě 55°C činí 4,181 m3/den. 
 
 
Stanovení denní potřeby tepla 
 
Teoretické teplo odebrané z ohřívače Q2t se stanoví ze vztahu: 

 
                                             [kWh] 

 
V2P  = 4,181 m3 
c = 4179 J/kg.K / 3600 s = 1,1608 Wh/kg.K 
 

=−⋅⋅= )1055(181,41608,12tQ 218,4 kWh 

 
 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV  se stanoví ze vztahu: 
 

zQQ tz ⋅= 22  

 
z – součinitel poměrné ztráty  koeficient zohledňující technologicky nutné ztráty při ohřevu vody a 
ztráty v rozvodech TV a cirkulace. U domovních ohřívačů musí být menší, jak 0,5. 
Součinitel z byl stanoven dle literatury [?] : 
z = 0, 15 ( hodnota pro centrální zásobníkový ohřev bez cirkulace ) 
z = 0,30  ( hodnota pro centrální zásobníkový ohřev s cirkulací ) 
 
 
 

)( 1222 θθ −⋅⋅= Pt VcQ
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52,653,04,2182 =⋅=zQ    kWh 

 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během jednoho den Q2p se stanoví z vztahu: 
 
Q2P = Q2t + Q2z                                                           [kWh] 
 
Q2P = 218,40 + 65,52 = 283,92 kWh 
 
Teplo dodané ohřívačem do TV během dne se rovná teplu odebranému z ohřívače v TV během dne. 
 
Q1P = Q2P 

 

Q1P = 283,92  kWh 
 
Vhledem k tomu, že teplá voda bude ohřívána pomocí tepelného čerpadla, které má nejefektivnější 
provoz při nízých výstupních teplotách, nebude teplá voda ohřívána na 55°C, ale pouze na 50°C. 
Dezinfekce horkou vodou proti přemnožení legionel bude prováděna ohřátím vody na 70°C pomocí 
topné plynového kondenzačního kotle 
 
 
 
 
Potřeba TV v celém bytovém domě o teplotě 50°C za den  
(pro výpočet roční potřeby tepla na ohřev TV) 
 
Potřeba TV o teplotě 50°C za den se vypočte z potřeby TV o teplotě 55°C za den dle následující 
rovnice 
 
Q1P (pro TV o teplotě 55°C) = Q1P (pro TV o teplotě 50°C) 

 
 

 
[m3] 
 

 
m3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)()( 15050502501555555255 θθρθθρ −⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅ PP VcVc

5015050

551

15050

15555255
502 )()(

)(

ρθθθθ
θθ

⋅−⋅
=

−⋅

−⋅⋅
=
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Stanovení poměrné křivky odběru TV 
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Stanovneí křivky odběru  a dodávky TV 
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Stanovení objemu zásobníku 
 

 
m3 
 

 
Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody zásobníkem 
 

 
kW 
 

 
 

 

OHŘEV VODY A ZÁKLADĚ SPECIFICKÉ POTŘEBY TEPLÉ VODY DLE ČS  E  
15316 3 1 

Stanovení potřeby TV  

V bytovém domě se nachází dva typy bytů: 
 
17 bytů pouze se sprchovým koutem (56 osob) 
2 byty se sprchovým koutem a vanou (12osob) 

 
 

Aby se rozdílné typy bytů navzájem odlišily potřebou teplé vody, bude vytvořena optimalizovaná 
tabulka potřeby vody a tepla k ohřevu TV, přičemž hodnoty v bytech pouze se sprchou budou 
odpovídat hodnotám středního standardu a hodnoty v bytech s vanou i sprchou budou odpovídat 
mezi středním a vysokým standardem.  

 

 

Tabulka specifické potřeby teplé vody o teplotě 60°C v různých budovách z normy ČSN EN 15316
3 1 [4]. 

Druh budovy 
Specifická potřeba teplé vody Měrná 

jednotka VW,f,day [l/(měrná jednotka . den)] 

Rodinný dům 40 až 50 obyvatel 

Bytový dům 40 obyvatel 

Ubytovací zařízení 28 lůžko 
 
 

( )
75,1

52,46

35,81

10503600/4178

35,81

)( 12

max ==
−⋅

=
−⋅

=
θθc

Q
Vz

83,11
24

92,2831

max

1
1 ===
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P
n t
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Tabulka z odborného článku [15]  
 

Měrná denní potřeba teplé vody v obytných domech  

Standard 60 °C 45 °C Tepelná energie 

Nízký 
10 až 20 
l/os.den 

15 až 30 
l/os.den 

0,6 až 1,2 
kWh/os.den 

Střední 
20 až 40 
l/os.den 

30 až 60 
l/os.den 

1,2 až 2,4 
kWh/os.den 

Vysoký 
40 až 80 
l/os.den 

60 až 120 
l/os.den 

2,4 až 4,8 
kWh/os.den 

 

Stanovení potřeby TV o 60°C 

 byty pouze se sprchovým koutem VW,day = 30 l/den.os 
 byty se sprchovým koutem a vanou VW,day = 40 l/den.os 

Denní potřeba (objem) teplé vody VW,day [m
3/den] se stanoví podle vztahu dle [4] 

1000
,,

,

fV
V dayfW

dayW

⋅
=                   [m3/den] 

VW,f,day  specifická potřeba teplé vody na měrnou jednotku a den 
 f  počet měrných jednotek 

=
⋅+⋅

=
1000

12405630
, dayWV  2,16 m3/den 

 

 
 
 
3.1. Potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody QW [MJ/den] se stanoví ze vztahu: 

)(182,4 0,,, WdelWdayWW VQ θθ −⋅⋅=               [MJ/den] 

VW,day  denní potřeba (objem) teplé vody [m3/den] 
θW,del   teplota teplé vody (60°C) [°C] 
θW,0      teplota studené vody přiváděné do ohřívače (13,5°C) [°C] 

=−⋅⋅= )5,1360(16,2182,4WQ 420,04 MJ/den = 116,678 kWh/den 

K zohledněním ztrát v rozvodech Tv použijeme hodnotu z [?] z = 0,15 

=⋅= 15,1678,116WQ  134,180 kWh/den 
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7  BILA CE POTŘEBY VODY 
 
Určení specifické potřeby vody   dle směrného čísla roční potřeby vody, které podle Přílohy č.12 
Vyhlášky č.120/2011 Sb.,[6] činí pro bytové domy 35 m3/rok. 
                                                

Specifická potřeba vody = 0959,0
365

35
= m3/obyvatel.den = 96 l/obyvatel.den 

 
Průměrná denní potřeba vody QP = počet spotřebních jednotek x specifická potřeba vody 
 
QP = 68 · 0,0959 = 6,52 m3/den = 6520  l/den 
 
Maximální denní potřeba vody Qm (l/den) 
 
Qm = QP · kd = 6520 · 1,25 = 8150 l/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody Qm (l/hod) 
 
Qh = 1/24 · QP · kd · kh = 1/24·  6520 · 1,25 · 1,8 = 611  l/hod 
 
Roční potřeba vody Qr  (m

3/rok) 
 
Qr = QP x počet provozních dnů budovy = 6,52 · 365 = 2380 m3/rok 
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ÁVRH TEPEL ÉHO ČERPADLA TYPU ODPAD Í VODA/VODA  
PRO OHŘEV TV 
 
 
Aby mohly být stanoveny parametry zařízení, je zapotřebí postupně stanovit: 
 

a) množství využitelné odpadní vody za den Vopd [m
3] 

b) množství tepla v odpadní vodě za den Qopd  [kWh] 
c) průměrnou teplotu odpadní vody za den θodp [°C] 
d) využitelný tepelný (chladicí) výkon z odpadní vody QCH [kW] 
e) objemový průtok odpadní vody V& [m3/h] 
f) topný faktor tepelného čerpadla εskut [ ] 
g) výkon tepelného čerpadla QT [kW]  

 
 
a) množství využitelné odpadní vody za den Vopd [m

3] 
 
Kanalizační potrubí jsou oddělená zvlášť pro odpadní vodu, ze které se bude teplo využívat a zvlášť 
pro ostatní odpadní vodu. Rozdělení bylo provedeno na základě toho, jestli odpadní voda obsahuje 
teplo, nebo nikoliv a podle druhu znečištění. Rozdělení je následující: 
 
 využitelná odpadní voda: od umyvadel, sprch, van, dřezů, praček a myček nádobí 
 ostatní odpadní voda: od WC, od umývátek na studenou vodu na WC 

 
Množství využitelné odpadní vody se stanoví z průměrné denní potřeby vody, od které se odečte 
ostatní odpadní voda, dle vzorce: 
 
Vopd = VC – VWC – VUM 
 
Vc  průměrná denní potřeba vody byla vypočtena (viz kap.6) ze směrných čísel potřeby vody [6] 
pro celý obytný dům, Vc = 6520 l / den 
 
VWC  průměrná potřeba vody pro splachování toalet, po vlastní úvaze a studiu odborných textů byla 
stanovena na 30% z celkové potřeby vody VC .  
 
VWC = 0,3·6520 = 1956 l/den 
 
VUM  potřeba vody pro umývátka vychází z průměrného počtu spláchnutí toalety na osobu, který 
byl stanoven na n1 = 7, což se rovná počtu umytí rukou v umývátku po použití WC. 
Objem dávky pro jedno umytí rukou byl stanoven na Vd = 1l. Počet obyvatel bytového domu je n2 = 
68. Potřeba vody pro mytí rukou v umývátku po použití WC pro celý bytový dům se stanoví: 
 
VUM = n1· n2 · Vd = 68·7·1 = 476  l/den 
 
Vopd = VC – VWC – VUM = 6520 – 1956 – 476 = 4088  l/den = 4,088 m3/den 
 
Kontrola: 4088/68 = 60,12 l/os.den 
 
potřeba TV 40 l/os.den < 60,12  l/os.den < průměrná denní potřeba vody 95,9 l/os.den 
 
 



 1 0 1   1 0 1

b) množství tepla v odpadní vodě za den Qopd  [kWh] 
 
Protože do zařizovacích předmět, jako je  pračka a myčka nádobí, vstupuje studená voda a 
vystupuje teplá, je nutno tuto odpadní vodu zahrnout také do využitelné odpadní vody. Podkladem 
k výpočtu byly zjištěné údaje o průměrné potřebě vody k 1 cyklu praní, či mytí nádobí a spotřebě 
elektrické energie.  
 

Spotřebič 
Objem dávky Vd na 1 cyklus  Potřeba el. energie Q na 1 cyklus Q 

m3 kWh 
Pračka 0,045 1 
Myčka 0,015 1 
 
Následně byla vypočtena průměrná teplota odpadní vody ze vzorce: 

 
 
 

Pračka: =+
⋅

= 10
045,0163,1

1
2θ 29,1 °C 

Myčka: =+
⋅

= 10
015,0163,1

1
2θ 67,3 °C 

 
Ostatní průměrné teploty pro jednotlivé činnosti byly stanoveny dle [15] 
 
 

Spotřeba a požadovaná teplota vody při úkonech na různých výtocích  

Odběrové místo Spotřeba TV Požadovaná teplota Spotřeba TV při 60 °C 

Dřez 10 až 20 l 50 °C 8 až 16 l 

Vana 130 až 180 l 40 °C 80 až 108 l 

Sprcha 30 až 50 l 37 °C 16 až 27 l 

Umyvadlo 10 až 15 l 37 °C 5 až 8 l 

Mytí rukou 2 až 5 l 37 °C 1 až 3 l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Množství tepla Q z odpadní vody bylo spočteno pro jednotlivé činnosti pro ochlazení odpadní vody 
na θ1 = 1°C dle vzorce: 

 
 

1212 )( θθθθ +
⋅

=⇒−⋅⋅=
d

d Vc

Q
VcQ

)( 12 θθρ −⋅⋅⋅= dVcQ
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Vd  = objem denní dávky [m3/os] 
ρ = hustota vody [kg/m3] 
c  = měrná tepelná kapacita vody pro příslušnou teplotu na výtoku [Wh/kg.K] 
θ2 = příslušná teplota na výtoku dle druhu činnosti [°C ] 
 
θ1 = teplota, na kterou bude odpadní voda ochlazována = 1°C  
 
Celkové množství tepla z odpadní vody na osobu za den se stanoví součtem hodnot pro jednotlivé 
činnosti a typy bytů dle níže uvedené tabulky: 
 
 
 

ODTOK ODPAD Í TV  O DA É TEPLOTĚ A VÝTOKU A 1 OSOBU ZA DE  

činnost 
průtok TV o 

teplotě θ4 
doba dávky Vd o 

teplotě θ4 
objem 1 dávky 
Vd o teplotě θ4 

počet 
dávek 

teplota na 
výtoku θ4 

celkem 
objem 

dávek Vd 
za den 

c ρ 
teplo Q 
v denní 
dávce 

 l/s l/min m3/h s min h m3 l n °C m3 J/(kgK) kg/m3 kWh 

Potřeba TV pro mytí osob Vo 
umývadlo 0,1 3,6 0,22 50 0,8 0,014 0,003 3,00 6 37 0,018 4175 993,28 0,75 

sprcha 0,10 5,7 0,34 390 6,5 0,108 0,037 37,05 1 37 0,037 4175 993,28 1,54 
vana 0,20 12 0,72 300 5 0,083 0,060 60,00 0,3 40 0,018 4175 992,20 0,81 

Potřeba TV pro mytí nádobí Vj 
dřez 0,1 4,8 0,29 30 0,5 0,008 0,002 2,4 0,8 50 0,002 4178 988 0,11 

               
     Celkem pro byty pouze se sprchovým koutem    2,39 
     Celkem pro byty s vanou a sprchovým koutem    3,20 
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Množství tepla z odpadní vody pro celý dům za den se stanoví součtem hodnot pro jednotlivé byty 
dle níže uvedené tabulky : 
 

M OŽSTVÍ TEPLA Z ODPAD Í VODY PRO JED OTLIVÉ BYTY ZA DE  

NP 
Ozn. 
bytu 

Počet 
osob v 
bytě 

Potřeba TV 
pro mytí osob 

a nádobí 

Potřeba TV 
pro mytí osob 

a nádobí 
Potřeba TV pro úklid 

Potřeba TV 
pro úklid 

Množství 
odpadní TV 
od pračky a 

myčky 

Celková 
potřeba TV 

n Qo + Qj Qo + Qj Qu Qu Qpm Q2p 

 kWh/os/den kWh/byt/den  kWh/os/den/100m2  m3/byt/den kWh/byt/den kWh/byt/den 

2 

B 1.1 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 
B 1.2 2 2,39 4,782 0,161 0,094 1,550 6,425 

B 1.3 3 2,39 7,172 0,161 0,141 1,550 8,863 
B 1.4 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 

B 1.5 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 
B 1.6 2 2,39 4,782 0,161 0,094 1,550 6,425 

B 1.7 3 2,39 7,172 0,161 0,141 1,550 8,863 

3 

B 2.1 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 
B 2.2 2 2,39 4,782 0,161 0,094 1,550 6,425 

B 2.3 3 2,39 7,172 0,161 0,141 1,550 8,863 
B 2.4 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 

B 2.5 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 

B 2.6 2 2,39 4,782 0,161 0,094 1,550 6,425 
B 2.7 3 2,39 7,172 0,161 0,141 1,550 8,863 

4 

B 3.1 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 
B 3.2 6 3,20 19,191 0,161 0,282 1,550 21,023 

B 3.3 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 
B 3.4 6 3,20 19,191 0,161 0,282 1,550 21,023 

B 3.5 4 2,39 9,563 0,161 0,188 1,550 11,301 

Celkem pro bytový dům 172,265  3,194  204,902 
 
 
Teoretické množství tepla Qodp  z odpadní vody pro celý dům je 204,902 kWh/den. 
 
Do výpočtu je třeba zahrnout součinitel tepelných ztrát v kanalizačním potrubí z. Potrubí bude 
pečlivě zaizolováno proti tepelným ztrátám, aby ztráty v potrubí nebyly větší, jak 15 %. Součinitel 
ztráty budeme brát jako z = 0,85 na stranu bezpečnou. 
 
Množství tepla Qodp  získané skutečně z odpadní vody za den pro celý dům:  
 

= Q · z = 204,902 · 0,85 = 174,167 kWh 
 
Množství tepla Qodp  získané z odpadní vody za rok pro celý dům:  
 
Qopd,a  = Qopd · 365 = 174,167 · 365 = 63570,955 kWh = 63,571 MWh = 228,855 GJ 
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c) průměrná teplota odpadní vody za den θodp [°C] 
 
Za veličiny c a ρ budou dosazeny hodnoty odpovídající teplotě vody 35°C. 
 
Průměrné denní ochlazení odpadní vody je 36 1 = 35°C. 
 
 

 
36 °C 
 
 

 
 
d) využitelný tepelný (chladicí) výkon z odpadní vody QCH [kW] 
 
 
výkon z akumulovaného množství za den se stanoví dle vzorce [10] 
 
 

=−⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅= )136(3600/41751000/994
24

088,4
)( 1θθρ

τ odp
odp c

V
Q& 7,257 kW 

 
Chladicí výkon výparníku QCH  = 7, 257 kW. 
 
 
e ) objemový průtok odpadní vody V&  [m3/h] 
 
se stanoví ze vztahu dle 10]: 
 

===
24

088,4

τ
odpV

V& 0,17033 m3/h = 2,84 l/ min = 0,0473 l/s = cca 170 l/h. 

 
 
f) topný faktor tepelného čerpadla ε skut[ ] 
 
Topný faktor pro ideální Carnotův cyklus se stanoví dle vztahu: 
 

08,23
3650

15,27350
=

−
+

=
−

=
ok

k

TT

T
ε  

kde: 
 
Tk    [K]      vyšší teplotní hladina, na kterou je médium ohříváno 
To    [K]      nižší teplotní hladina, ze které je teplo odebíráno 
 
Pro daný případ: 
Tk = 50°C     teplota TV, na kterou bude tepelné čerpadlo ohřívat vodu 
To = 36°C     průměrná teplota odpadní vody v jímce 
 
 
Carnotův ideální oběh nezohledňuje tepelné ztráty vlivem konstrukce a provozu zařízení.  

≅−=−
⋅⋅
⋅⋅

=+
⋅⋅

= 1959,361
994088,44175

10003600167,174
1θρ

θ
odp

odp

odp Vc

Q
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Výpočet skutečného topného faktoru bude proveden srovnáním s Carnotovým oběhem 
prostřednictvím srovnávací účinnosti ηTČ. 
Dle [10] se srovnávací účinnost pohybuje od 0,4 do 0,6, kde nižší hodnoty platí pro malá tepelná 
čerpadla a vyšší hodnoty pro tepelná čerpadla velkých výkonů (stovky kW). Pro řešený případ 
budeme brát hodnotu ηTČ  = 0,4. 
 

=⋅=⋅= 08,234,0εηε TČskut 9,23 
 
 
g) výkon tepelného čerpadla QT [kW]  
 
Výkon tepelného čerpadla bude vypočítán dosazením do soustavy rovnic: 
 

PQQ CHT +=                               [kW] 

P

QT
skut =ε  

 
kde: 
 
QT      [kW]         chladicí výkon tepelného čerpadla 
P        [kW]         příkon tepelného čerpadla 
 
matematickou úpravou a po dosazení známých parametrů dostaneme: 
 

 
CHT

T
skut QQ

Q

−
=ε          [kW]          

 

=
−

⋅
=

−

⋅
=⇒

123,9

257,723,9

1ε
ε CH

T

Q
Q  8,139  kW          

 
=−=−= 257,7139,8CHT QQP 0,882 kW 

 
 
 
Shrnutí výsledků: 
 

a) množství využitelné odpadní vody za den Vopd = 4,088 m3 
b) množství tepla v odpadní vodě za den Qopd = 174,167 kWh 
c) průměrnou teplotu odpadní vody za den θodp = 36°C 
d) využitelný tepelný (chladicí ) výkon z odpadní vody QCH  =7,257 kW 
e) objemový průtok odpadní vody V& = 0,170 m3/h 
f) topný faktor tepelného čerpadla εskut  = 9,23 
g) výkon tepelného čerpadla QT  = 8,139 kW  

 
 
 
 
9   E ERGETICKÁ BILA CE POTŘEBY TEPLA 
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Celková roční potřeba tepla na vytápění a ohřev vody: 
 

=++= rodprTVrVYT QQQE ,,, 188,863+ 93,548  63,571 = 218,84 MWh 

 
QVYT,r  – roční potřeba tepla pro vytápění 
QTV,r  – roční potřeba tepla pro ohřev TV 
Qodp,r  – roční množství tepla zpětně získaného z odpadní vody 
 
 
Roční potřeba tepla pro vytápění: 
 

=
−−
⋅⋅

⋅
⋅

=
−

⋅⋅
⋅

⋅
=

))18(20(

406566,8624

98,01

81,0

)(

24
,

esis

c

ro
rVYT tt

DQ
Q

ηη
ε

188,863 MWh = 679,9 GJ 

 
 
Tepelná ztráta objektu Q = 86,66 kW 
Průměrná vnitřní výpočtová teplota tis = 19°C 
Lokalita: Bruntál 
Venkovní výpočtová teplota te = 18 °C 
Průměrná denní venkovní teplota tem =  13°C 
Délka otopného období d = 271 dnů 
Průměrná teplota během otopného období tes = 4 °C 
 
Počet denostupňů: 
 

4065)419(271)( =−⋅=⋅⋅= esis ttdD  K.den 

 
Opravný součinitel: 
 

=⋅⋅= dti eeeε 0,9·0,9·1 = 0,81 

 
ei  ( nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem )= 0,9 
et  ( snížení teploty v místnosti během dne respektive noci )= 0,9 
ed  ( zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu )= 1 
 
ηo (účinnost obsluhy resp. možnosti regulace soustavy) = 1 
ηr (účinnost rozvodu vytápění) = 0,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roční potřeba tepla pro ohřev TV 
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=−⋅
−

−
⋅⋅+⋅=−⋅

−

−
⋅⋅+⋅= )271365(

550

1550
92,2838,027192,283)365(8,0

2

2
,,, d

tt

tt
QdQQ

svz

svl
dTVdTVrTV  

= 93,548 MWh = 336,8 GJ 
 
 
QTV,d (denní potřeba tepla pro ohřev TV) = 283,92 kWh 
d ( počet dnů otopného období v roce) = 271 
0,8 = součinitel zohledňující snížení spotřeby TV v létě 
tsvl (teplota studené vody v létě) = 15°C 
tsvz (teplota studené vody v zimě) = 5°C 
 
 
 
 
Množství tepla Qodp  získané z odpadní vody  za rok pro celý dům:  
 
Qopd,r  = Qopd · 365 = 174,167 · 365 = 63570,955 kWh = 63,571 MWh = 228,855 GJ 
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10 EKO OMICKÉ ZHOD OCE Í 
 
 

Ekonomické zhodnocení bylo provedeno pomocí srovnání navrženého řešení s jinými možnými 

variantami řešení. Pro referenční variantu č. 1 bylo vybráno nejpodobnější možné řešení, pro 

variantu č. 2 klasické řešení s alternativním zdrojem tepla a poslední varianta č. 3 byla zvolena 

jakožto nejjednodušší a na pořízení nejméně ekonomicky nákladné řešení s běžným zdrojem tepla. 

 

Základní společné údaje : 

   
druh objektu 

BD, 

Bruntál 

počet osob 68 

návrhová venkovní teplota  18°C 

tepelné ztráty objektu 86,66 kW 

teplotní spád otopné soustavy 33/38°C 

 

průměrná denní potřeba TV v BD 4,76 m3 

počet dní v otopném období 271 

potřeba tepla pro zásobníkový ohřev TV 

11,83 

kWh 

potřebný objem zásobníku pro ohřev TV 1750 l 

 

Roční potřeby 

tepla : 

potřeba tepla na vytápění  188,863 
 

MWh/rok  

potřeba tepla na TV 
  

93,548 
 

MWh/rok  

celkem pro vytápění a ohřev vody 
 

282,411 
 

MWh/rok  
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Potřebný výkon : 

   potřebný výkon pro vytápění 92,37  kW  

potřebný výkon pro zásobníkový ohřev TV 11,83  kW  

celkem pro vytápění a ohřev vody 104,20  kW  

výkon z chlazení odpadní vody pomocí 

t.č. 
7,26 

 kW  

výkon z předehřevu ve výměníku 5,39 kW 

 

 

 

Stručný technický popis variant: 

Varianta Popis Vytápění Ohřev TV 

návrh 
Navržená varianta  
ohřev TV s rekuperací 
TČ 

2x tepelné čerpadlo 
země/voda  vrty, 
bivalentní provoz s 
plynovým 
kondenzačním kotlem 

Zásobníkový ohřev s 
využitím tepla z odpadní 
vody pomocí tepelného 
čerpadla, dohřev plynovým 
kondenzačním kotlem 

1 
Referenční varianta  
ohřev TV s rekuperací 
výměníkem 

2x tepelné čerpadlo 
země/voda  vrty, 
bivalentní provoz s 
plynovým 
kondenzačním kotlem 

Zásobníkový ohřev s 
využitím tepla z odpadní 
vody pomocí předehřevu ve 
výměníku 

2 
Referenční varianta  
ohřev TV bez 
rekuperace 

2x tepelné čerpadlo 
země/voda  vrty, 
bivalentní provoz s 
plynovým 
kondenzačním kotlem 

Zásobníkový ohřev 
tepelným čerpadlem pro 
vytápění, dohřev  
plynovým kondenzačním 
kotlem 

3 
Referenční varianta  
plynový kondenzační 
kotel 

Plynový kondenzační 
kotel 

Zásobníkový ohřev  
plynovým kondenzačním 
kotlem 
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Tabulkové srovnání: 

jedn. Návrh Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

druh zdroje -

2 x tepelné 

čerpadlo            

země-voda

2 x tepelné 

čerpadlo             

země-voda

2 x tepelné 

čerpadlo             

země-voda

 plynový 

kondenzační 

kotel 

kombinovaný 

pro vytápění a 

zásobníkový 

ohřev TV

 typ zdroje -
IVT Greenline       

HE D36

IVT Greenline        

HE D36

IVT Greenline         

HE D36

Buderus - 

Logano plus 

GB312 - 120

pokrytí celkové potřeby tepla (%) 69,3 69,3 64,5 100

výkon (kW)

2 x 36,1              

(při 0/35°C)          

= 72,2

2 x 36,1               

(při 0/35°C)           

= 72,2

2 x 33,6               

(při 0/55°C)           

= 67,2

104,2

příkon (kW) 2 x 8,6 = 17,2 2 x 8,6 = 17,2 2 x 11,5 = 23,0 106,3

topný faktor COP - 4,2 4,2 2,92 -

druh zdroje -

tepelné čerpadlo  

odpadní 

voda/voda

kondenzační 

kotel + předehřev 

ve výměníku

shodný jako pro 

vytápění

shodný jako 

pro vytápění

 typ zdroje -

IVT Greenline       

HE E9             

upraveno na 

zakázku

 Viadrus Claudius     

5 K 2L51

pokrytí celkové potřeby tepla (%) 7,8 11,4

výkon (kW) 8,14
11,83 - 5,39           

= 6,44

příkon (kW) 0,882 6,57

topný faktor COP - 9,23 -

pomocná funkce 
 vytápění, 

dohřev TV
 vytápění  vytápění

druh zdroje -

plynový 

kondenzační 

kotel 

kombinovaný 

pro vytápění a 

zásobníkový 

shodný jako pro 

ohřev TV

plynový 

kondenzační kotel 

kombinovaný pro 

vytápění a 

zásobníkový ohřev 

TV

 typ zdroje -
Viadrus              

Viakon 24 P

 Viadrus Claudius     

5 K 2L51

 Viadrus Claudius     

5 K 2L51

pokrytí celkové potřeby tepla (%) 22,9 19,3 35,5

výkon (kW) 23,8 20,2 37

příkon (kW) 24,3 20,6 37,8

(kW) 42,4 44,4 60,8 106,3

celkový příkon - elektřina (kW) 18,1 17,2 23 0,0

celkové pokrytí výkonu elektřinou (%) 17,35 16,51 22,07 0,0

celkový příkon - plyn (kW) 24,3 27,2 37,8 106,3

celkové pokrytí výkonu plynem (%) 23,32 26,08 36,28 102,04

(kW) 81,0 81,5 110,6 117,0

B
il

a
n
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Celkové množství vložené primární energie

P
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n

Položka

E
le

k
t.

V
y

tá
p

ě
n

í 
O

h
ře

v
 T

V
P

o
m

o
cn

ý
 z

d
ro

j

           Celkový příkon

Porovnání provozu

 

Pozn. : Výpočtová hodnota faktoru energetické přeměny pro přepočet spotřeby energie na hodnoty 

primární energie dle TNI 73 0330  tab. 5 :  plyn = 1,1;  elektřina = 3     
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jedn. Návrh Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Potřebný příkon elektřiny (MWh) 49,0 46,6 62,3 0

(Kč/MWh) 2407,610 2407,610 2407,610 0

(Kč) 117 990 112 235 150 082 0

Poměr potřeb el. energie % 105 100 134 0

Potřebný příkon plynu (MWh) 65,9 73,6 102,4 288,2

(Kč/MWh) 1 457,89 1 457,89 1 457,89 1 457,89

(Kč) 96 016 107 362 149 359 420 127 

Poměr potřeb plynu % 100 112 156 438

Celkem provoz (Kč) 214 007 219 597 299 440 420 127 

Úspora vúči variantě 4 (Kč) 206 120 200 530 120 686 0

Poměr cenových úspor za provoz (%) 49,1 47,7 28,7 0

Položka

Cena za el. energii

Cena za plyn 

Porovnání ročních provozních nákladů

 

     

Pozn. : Sazba plynu: Severomoravská plynárenská, a.s.  pro obytné domy nad 63 MWh/rok 

 Sazba elektřiny : ČEZ   D 56d  NT, jistič 3x 32A    

jedn. Návrh Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Tepelné čerpadlo země/voda (Kč) 402 930   402 930   402 930   -

Plynový kondenzační kotel (Kč) 38 434   74 715   74 715   233 172   

Zásobník pro ohřev TV - Regulus HSK 2000 l (Kč) 95 988   95 988   95 988   95 988   

Akumulátor pro vytápění - IVT 500 l (Kč) 19 200   19 200   19 200   -

Tepelné čerpadlo odpadní voda/voda (Kč) 250 000   - - -

Jímka na odpadní vodu 5000 l  - Asio (Kč) 31 041   31 041   - -

(Kč) 30 000   30 000   30 000   -

(Kč) 825 000   825 000   825 000   -

(Kč) 1 692 593 1 478 874 1 447 833 329 160 

let 6,6 5,7 9,3 0 Návratnost vůči variantě 4

Porovnání pořizovacích nákladů

Položka

Hydrogeologický posudek a dokumentace

Provedení vrtů

Celkem

 

Pozn. : Přibližná cena provedení vrtů za 1m hloubky je 750 Kč  

Cena uvedená pro atypické tepelné čerpadlo odpadní voda/voda byla určena odhadem. Tuto 

cenu navíc nelze předem přesně určit bez zadání regulérní poptávky realizační firmě, tudíž 

byla odhadnuta na 250 000 Kč. Odhad byl uskutečněn na základě pořizovací ceny při 

typické montáži  konkrétně IVT Greenline HE E9 bez zásobníku  cca 180 000 Kč, zvýšené 

o cenu za atypické provedení. 

Pořizovací ceny tepelných čerpadel jsou uvedeny se sazbou DPH 10%, i když je v nejbližší 

době (od roku 2012) plánováno navýšení DPH. 
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VÝSLEDKY POROV Á Í 

 

ejkratší doba návratnosti – varianta 1 

 

Nejkratší doba návratnosti byla zjištěna u varianty č. 1. – 5,7 let, a to i přes to, že roční náklady na 

provoz jsou u této varianty vyšší, než u navržené varianty, ale pouze o cca 5,6 tisíc Kč. Návratnost 

vůči referenční variantě je o cca 1 rok kratší, než u navrženého řešení. 

Vzhledem k tomu, že její pořizovací cena je však o cca 214 tisíc Kč nižší, než u navrženého řešení, 

návratnost navrženého řešení vůči této variantě vychází cca 38 let, takže prakticky žádná. 

 

ejméně energeticky náročný provoz – navržené řešení 

 

Navržené řešení má nižší hodnotu vstupní primární energie, než ekonomicky nejlepší varianta č. 1, 

ale o pouhých 500 W příkonu. To je v porovnání s celkovou potřebou energie cca 0,5%. Příkon 

elektrické energie je o cca 0,9 kW větší – pro provoz tepelného čerpadla odpadní voda/voda, ale 

příkon energie v podobě plynu je o cca 2 kW menší, než u varianty č.1. 

 

ejmenší pořizovací cena – varianta 3 

 

Nejedná se sice o nejlevnější možné řešení, protože je zde použit kondenzační kotel místo 

klasického plynového, ale to lze v současnosti považovat za samozřejmost. Dle očekávání je toto 

řešení nejvíce ekonomicky i energeticky náročné na provoz.  

Náklady na provoz jsou téměř o polovinu větší, než u navrženého řešení a podobné varianty č.1,  

přesněji o 49,1 a 47,7 %. 

Co se týče vstupu primární energie, není však výsledek pro tuto variantu relativně špatný, neboť 

není o moc větší, než u varianty č. 2, která představuje klasické řešení s tepelným čerpadlem bez 

využití odpadního tepla. Vstupy primární energie se vzájemně liší o 6,4 kW, což je v poměru 

k celkové potřebě tepla budovy pro variantu č. 2 málo uspokojivá úspora  pouhých 6,1 %. Je to 

dáno nízkým faktorem přeměny primární energie u plynu, který je 3x nižší, než u elektřiny. 

Zajímavý výsledek vychází po porovnání vstupu primární energie s navrženým, oproti kterému je 

vstup primární energie vyšší o 36  kW, tedy 34,5%, což je více, jak třetina. 
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ejnižší pořizovací cena z alternativních zdrojů energie – varianta 2 

 

Provoz klasického řešení s alternativním zdrojem tepla bez zpětného využití odpadního tepla 

nevychází energeticky, ani ekonomiky výhodněji, než řešení se zpětným využitím odpadního tepla. 

Pořizovací náklady jsou nižší oproti variantě č.1 jen o cenu jímky, což je nepatrný rozdíl, který 

v celkovém výpočtu návratnosti hraje malou roli. Toto je příznivý výsledek, který může být 

považován za jednoznačný důvod, proč využití odpadního tepla realizovat. 

Pozn.: Tento výsledek však nelze aplikovat na realizace v rodinných domech a jiných menších 

objektech, kde se cena jímky může ve výsledku projevit ve větší míře. 

 

Celkové shrnutí 

 

Navržené řešení není na základě ek. porovnání možno označit za nejlepší řešení. Je to především 

díky navýšení o pořizovací cenu dalšího tepelného čerpadla, která byla odhadnuta na 250 000 Kč.  

Je otázkou priorit, zda je důležitější ekonomická, či energetická úspora. Nutno však říci, že snížení 

energetické náročnosti je zde mnohem méně výraznější, než zvýšení ekonomické náročnosti. 

Z tohoto hlediska se nejlepším řešením jeví varianta č. 1.  

Pozitivním výsledkem je jednoznačně to, že využití tepla odpadní vody, ať už jakýmkoliv z těchto 

dvou způsobů, se vyplatí jak pro energetické, tak po ekonomické stránce. 
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ZÁVĚR 

 

Výsledky této diplomové práce jsou prováděcí projekt stavební části a vytápění bytového domu 

v podobě výkresové dokumentace a technických zpráv, výpočet tepelných ztrát budovy, návrh 

zdroje vytápění, výpočet ohřevu teplé vody, energetická bilance budovy, dimenzování otopné 

soustavy a návrh řešení využití tepla z odpadní vody pomocí tepelného čerpadla. 

 

Výkresová dokumentace odpovídá  ČSN 01 3420 „Výkresy pozemních staveb“ a obsah řešené 

projektové dokumentace vyhláčce MMR č. 499/2006 Sb.  „Dokumentace staveb“ 

Stavební řešení splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí, tepelnou pohodu a 

zdravé mikroklima uvnitř budovy. Ochlazované konstrukce byly navrženy tak, aby vyhovovaly 

požadavkům ČSN 73 0540/2007 „Tepelná ochrana budov“.   

 

Dispoziční řešení bytového domu umožňuje atypické vedení vnitřní kanalizace, která bude pro 

potřeby využití odpadního tepla rozdělena na dva funkční celky. Z jedné části bude teplá odpadní 

voda sváděna do jímky a druhá část bude provedena běžným způsobem. 

Přírodní recyklovatelné materiály byly použity především v podobě nepálené hlíny pro zdivo a 

omítky, tepelně izolačního pěnového štěrku z recyklovaného skla pro izolaci spodní stavby a 

konopné tepelné izolace pro střechu a části obvodového pláště. 

Pro zvýšení užitné hodnoty je navržená zelená střecha s obrácenou skladbou a extenzivní zelení 

s bezbariérovým přístupem pomocí výtahu z veřejného prostranství, která zároveň zlepšuje 

hospodaření s dešťovými vodami.  

Pro eliminaci tepelných vazeb v obálce budovy byly použity pásy fasádních konopných desek, které 

budou připevněny  na obvodový plášť budovy pouze kolem oken, s přesahem přes jejich rámy a 

v místech žb. ztužujících věnců. Konečný vzhled tvoří estetickou hodnotu fasády.  

Maximalizace výšky okenních otvorů za současné minimalizace světlé výšky podlaží bylo dosaženo 

použitím ocelových spřažených Delta nosníků, které plní funkci ztužujícího obvodového věnce a 

zároveň působí jako průběžný nadokenní překlad. Umožňuje bezprůvlakový způsob provedení 

nosné konstrukce stropu při podélném stěnovém nosném systému. 

 

Vytápění je navrženo jako teplovodní s nuceným oběhem, nízkopotenciálním zdrojem pro vytápění 

byla navržena kaskáda tepelných čerpadel země/voda s primárním okruhem v podobě vrtů. Levnější 

kolektor nemohl být realizován z důvodu nedostatečně velké plochy. Otopná soustava byla 

navržena jako nízkoteplotní systém s teplotním spádem 38/33°C. Tepelná čerpadla budou pracovat 
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pouze v tomto nízkoteplotním režimu, aby byl zajištěn co největší topný faktor.  V budově se  bylo 

navrženo několik druhů otopných ploch, převažuje podlahové vytápění, dále se zde nachází stěnové 

vytápění, trubková, i dvě desková otopná tělesa. 

Návrh a výpočet přípravy teplé vody byl proveden dle ČSN 06 0320 “ Příprava teplé vody“. 

Teplo z odpadní vody z vnitřní kanalizace bude využíváno tepelným čerpadlem sloužícím k ohřevu 

teplé vody, které bude mít upravený primární okruh pro jímání tepla z jímky na teplou odpadní 

vodu. 

Teoretickým výpočtem byla stanovena vydatnost tohoto primárního zdroje a na základě toho i 

výkon tepelného čerpadla. Hlavním výsledkem je zjištění, že výkon tepelného čerpadla nebude 

stačit na plné pokrytí potřebného výkonu k ohřevu teplé vody, je třeba použít bivalentní zdroj.  

Jako bivalentní zdroj pro vytápění i ohřev vody byl navržen plynový kondenzační kotel. 

 

Na základě porovnání navrženého řešení vytápění a ohřevu vody s jinými možnými způsoby řešení 

bylo provedeno ekonomické a energetické zhodnocení, kterým byly zjištěny zajímavé výsledky. 

Hlavním závěrem je skutečnost, že navržený způsob využití tepla z odpadní vody pomocí tepelného 

čerpadla zdaleka není ten ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejlépe vychází podobný systém 

řešení, ale s tím rozdílem, že není použito tepelné čerpadlo, ale pouze předehřev teplé vody 

vstupující do kondenzačního kotle pro ohřev vody, kdy je voda předehřívána pomocí výměníku 

v jímce na odpadní vodu. Energetická náročnost tohoto systému zpětného získávání odpadního 

tepla je však oproti navrženému řešení nepatrně větší. 

Jednoznačně pozitivním výsledkem je však zjištěná skutečnost, že oba způsoby přináší velké 

energetické i ekonomické úspory oproti klasickým řešením vytápění a ohřevu TV bez zpětného 

získávání tepla z odpadní vody. 
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