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Mate�ská škola a st�edisko volného �asu mládeže (kanalizace, vodovod, 
plynovod, topení) v nízkoenergetickém standardu 

Diplomová práce se zabývá problematikou �ešení a návrhu technického vybavení 

objektu mate�ské školy a st�ediska volného �asu mládeže v nízkoenergetickém standardu. 

Jedná se o návrh vnit�ní i vn�jší kanalizace, vnit�ního vodovodu a plynovodu, v�etn� návrhu 

p�ípojek technického za�ízení budovy. Diplomová práce dále �eší návrh zp�sobu vytáp�ní, 

v�etn� návrhu a dimenzování zdroje tepla pro daný objekt.

Navržená kanalizace objektu je gravita�ní z potrubí PVC KG, HT. Vnit�ní plynovod je 

z ocelového oplášt�ného potrubí. Vnit�ní vodovod je navržen z potrubí PP-R s cirkula�ním 

potrubím pro lepší komfort teplé vody. Teplá voda je �ešena zásobníkovým oh�íva�em TV o 

objemu 185 l, který bude nah�íván hlavním zdrojem tepla objektu – tepelným �erpadlem IVT 

GREENLINE HE E14 – zem�/voda (dva zemní vrty hloubky 117 m). Vytáp�ní objektu bude 

podlahové s ekvitermní regulací. Celková výpo�tová tepelná ztráta objektu je Qc = 12,86 kW. 

M�rná vypo�tená ro�ní spot�eba energie objektu �iní 56,0 kWh/m2rok. Energetická náro�nost 

budovy EP je 55,35 GJ/rok. Objekt spadá do t�ídy energetické náro�nosti budovy - B - 

úsporná. Navržený objekt spl�uje požadavky �SN 73 05 40 a �SN EN ISO 13 790. 

The Kindergarden and Youth Centre (sanitation, water supply, gas, heating) in 
the low-energy standard

My degree work deals with solution and proposition engineering facilities building 

infant school and youth leisure centre in the low-energy standard. It is a blueprint of inside 

and outside sanitation, inside water supply and gas, including a concept of extension-line for 

building services. This thesis also tries to find a solution for a method of heating including 

design of Dimensioning of the generator for given object. 

Proposed sanitation for this object is gravitational from the pipeline PVC KG, HT. The 

internal pipeline is made of steel curtain wall pipe. The inside pipeline is designed from pipe 

PP-R for better comfort hot water with circulation pipes. Hot water is solved by pushdown 

(stack) heater hot water on the volume of 185 litres, which will be fomented by the main 

source of heat the object – heat pump IVT GREENLINE HE E14 – ground/water (two natural 

drilling depth 117m). Heating the object will be the floor with equithermal regulation. The 

total calculated heat loss of an object is Qc = 12,86 kW. Unit of measure, the calculated 

annual energy consumption of the object shall be 56,0 kWh/m2 a year. The energy 

performance of buidings EP is 55,35 GJ/a year. The object falls into the class of the energy 

performance of buildings – B – saving. The proposed object, it meets the requirements �SN 

73 05 40 a �SN EN ISO 13 790. 
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Seznam použitého zna�ení 

  Zna�ka Popis zna�ky Jednotka 

1 Ae plocha obalových konstrukcí budovy m2

2 Az p�dorysná plocha podlahy budovy m2

3 o exponovaný obvod objektu m 

4 c m�rná tepelná kapacita kJ/(kg.K) 

5 dj tlouš�ka j-té vrstvy konstrukce m 

6 eA plošná m�rná spot�eba tepla na vytáp�ní kWh/(m2.a) 

7 gn normální tihové zrychlení m/s2

8 hmax max. výška od t�žišt� EN po nejvyšší bod pracovní látky m 

9 l délka úseku otopné soustavy m 

10 m hmotnostní pr�tok kg/h 

11 Mt hmotnostní pr�tok úseku otopné soustavy kg/s 

12 Om odpor na daném úseku otopné soustavy celkem Pa 

13 pa1 po�áte�ní tlak kPa 

14 pa2max kone�ný tlak, max. povolená hranice daná výrobcem kotle Mpa 

15 pp1 po�áte�ní p�etlak  kPa 

16 p tepelný výkon kotle   kW 

17 Pt tepelný výkon otopných t�les (sou�et) na daném úseku OS W 

18 q tepelný výkon t�lesa W 

19 Qc celkové tepelné ztráty objektu  kW 

20 r pr�to�ná rychlost vody v otopné soustav� m/s 

21 Rj odpor j-té vrstvy konstrukce (m².K)/W 

22 Rse odpor p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce (m².K)/W 

23 Rsi odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce (m².K)/W 

24 RT odpor konstrukce p�i prostupu tepla (m².K)/W 

25 Rxl tlaková ztráta t�ením (v potrubí otopné soustavy) Pa 

26 Rz m�rná ztráta (v potrubí otopné soustavy) Pa/m 

27 tmax max. teplota teplonosné látky  oC 

28 to po�áte�ní teplota vody minimální  oC 

29 �t rozdíl teplot K 

30 �ai,u návrhová teplota vnit�ního vzduchu v zimním období oC 

31 �e návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období oC 

32 �i návrhová vnit�ní teplota v zimním období oC 

33 �sim vnit�ní povrchová teplota v zimním období oC 



33 (t1-t2) ochlazení vody v otopné soustav� K 

34 U výpo�tový sou�initel prostupu tepla W/(m².K) 

35 UN,20 požadovaný sou�initel prostupu tepla W/(m².K) 

36 DU výpo�tových odtok� l/s 

37 �v m�rné zv�tšení objemu teplonosné pracovní látky l/kg 

38 Vc velikost expanzní nádoby l  

39 Vn obestav�ný prostor vytáp�ných �ástí budovy  m3

40 Vot množství teplonosné látky v otopné soustav�  l, kg 

41 �V užite�ný obsah expanzní nádoby, resp. zv�tšení teplonosné látky l 

42 K sou�initel odtoku - 

43 �j návrhový sou�initel tepelné vodivosti materiálu j-té vrstvy konstr. W/(m.K) 

44 � sou�initel tepelné vodivosti materiálu W/(m.K) 

45 � sou�initel místního odporu stanovený - 

46 � hustota vody  kg/m3

47 � sou�initel využití membránové expanzní nádoby - 

48 �e relativní vlhkost venkovního vzduchu % 

49 �i  návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu  % 

50 �im,u návrhová pr�m�rná m�sí�ní relativní vlhkost vnit�ního vzduchu        % 

51 EPA m�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou plochu kWh/(m2.rok)

52 bj
�initel teplotní redukce j-té konstrukce - 

53 �Utbj
pr�m�rný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi 
na systémové hranici budovy 

W/(m².K) 

54 ej
korekce vyjad�ující podíl j-té lineární (bodové) tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 

- 

55 �j
lineární �initel prostupu tepla j-té lineární tep. vazby mezi 
konstrukcemi 

W/(m.K) 

56 nj po�et j-tých bodových tepelných vazeb v celé konstrukci - 

57 	 j bodový �initel prostupu tepla j-té bodové tep. vazby W/(m².K) 

58 QD výpo�tový pr�tok teplé a studené vody l/s 

59 QC výpo�tový pr�tok cirkulace teplé vody l/s 

60 QA jmenovitý výpo�tový pr�tok l/s 

61 qt délková tepelná ztráta posuzovaného úseku p�ívodního potrubí W/m 

62 �t rozdíl teplot K 

63 di
p�edb�žná dimenze potrubí mm 

64 v pr�m�rná rychlost v potrubí m/s 

65 �pF
tlakové ztráty vlivem místních odpor� kPa 

66 �pRF
celkové tlakové ztráty v potrubí … [kPa] kPa 

67 �pe
tlaková ztráta kPa 

68 �pWM
tlaková ztráta vodom�r� kPa 



69 �pAP tlaková ztráta napojených za�ízení kPa 

70 �p p�edb�žná ztráta tlaku Pa/m 

71 �pd dovolená tlaková ztráta Pa/m 

72 �ps skute�ná tlaková ztráta úseku Pa/m 

73 �pc celková tlaková ztráta úseku Pa/m 

74 pdis dispozi�ní p�etlak v míst� napojení p�ípojky kPa 

75 Vr redukovaný odb�r plynu m3/hod 

76 V1
sou�et objemových pr�tok� plynu spot�ebi�� pro p�ípravu pokrm� a 
pro pr�tokový oh�ev TV 

m3/hod 

77 V2
sou�et objemových pr�tok� plynu spot�ebi�� pro lokální vytáp�ní a 
spot�ebi�� pro zásobníkovou p�ípravu TV 

m3/hod 

78 V3 sou�et objemových pr�tok� plynu všech kotl� pro vytáp�ní m3/hod 

79 
K1, K2, 

K3

koeficienty sou�asnosti, závisející na po�tu p�ipojených plynových 
spot�ebi��    

W/K 

80 Le ekvivalentní délka potrubí m 

81 L skute�ná délka potrubí m 

82 L´ ekvivalentní délková p�irážka úseku potrubí m 

83 dp relativní hustota plynu (pro zemní plyn = 0,72) kg/m3

84 D vnit�ní pr�m�r potrubí mm 

85 Vz objem zásobníku TV m3

86 H dopravní výška ob�hového �erpadla m 

87 r intenzita dešt� l/(s.m)2

89 m po�et místních odpor� v daném úseku poturbí - 

90 Cs sou�initel odtoku deš�ových vod - 

91 V2p celková pot�eba teplé vody v dané period� m3/per 

92 Vo
pot�eba teplé vody pro mytí osob m3/per 

93 Vu
pot�eba teplé vody pro úklid m3/per 

94 �Qmax maximální rozdíl tepla mezi k�ivkou dodávky a odb�ru tepla kWh 

95 Q2t teoretické teplo odebrané z oh�íva�e TV kWh/den 

96 Q2z
teplo ztracené p�i oh�evu a distribuci TV kWh/den 

97 Qww pr�tok odpadních vod l/s 
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1. ÚVOD

Úkolem a hlavní náplní diplomové práce je navrhnout a nadimenzovat technické 

za�ízení budovy pro objekt mate�ské školy v nízkoenergetickém standardu. Jedná se o návrh 

vnit�ní i vn�jší kanalizace, vnit�ního vodovodu a plynovodu, v�etn� návrhu p�ípojek 

technického vybavení daného objektu. Dále se diplomová práce zabývá návrhem zp�sobu 

vytáp�ní objektu a dimenzováním zdroje vytáp�ní. Technické za�ízení budovy musí být 

navrženo tak, aby byl umožn�n plynulý a bezpe�ný provoz objektu se spolehlivým zajišt�ním 

pot�eb, k jejichž ú�el�m byl objekt projektován.  Vodovod, kanalizace, plynovod a topení, 

jsou v diplomové práci navrženy dle nejnov�jších technologií a poznatk� z oblasti 

technického za�ízení budov. Zejména v oblasti tepelné techniky, energetické náro�nosti 

budov, a také v oblasti obnovitelných zdroj� energie, byl v posledních letech zaznamenán 

veliký pokrok kup�edu. Proto nám také diplomová práce p�iblíží tuto problematiku a ukáže 

nejnov�jší technologie a poznatky z této oblasti. Objekt je v�etn� jeho technické za�ízení 

navržen dle platných norem a p�edpis�, které jsou uvedeny v oddíle �. 8. 

1.1 Základní údaje o objektu:

  

�ešený objekt mate�ské školy a st�ediska volného �asu mládeže v nízkoenergetickém 

standardu (dále jen objekt), bude sloužit v p�evážné mí�e výuce a výchov� d�tí p�edškolního 

v�ku. V malé mí�e bude, po výuce d�tí p�edškolního v�ku, využíván ke sportovním a herním 

aktivitám pro mládež. Objekt se bude nacházet v obci Štáblovice na parcele �íslo 200 

v katastrálním území Štáblovice. Objekt je jednopodlažní s nevyužívaným podkrovím 

zast�ešen sedlovou st�echou se sklonem 25 o. Základní p�dorysný tvar je obdélníkový 

s výklenkem, který p�dorys rozši�uje sm�rem k jihu. 

- p�dorysný tvar objektu – obdélníkový:     16,3 x 19,0 m 

- zastav�ná plocha objektu:                           276,1 m2

- užitná celková ploch :                                 229,25 m2

- tvar st�echy:                                                 sedlová, sklon 25o

- výška objektu od ±0,000 po h�eben:           7,8 m 

1.2 Dispozi�ní �ešení objektu:

Orientace h�ebene st�echy je VÝCHOD-ZÁPAD. Hlavní vstup do objektu je ze 
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západní strany p�es zádve�í, ze kterého je p�ístup do kancelá�e u�itel�, úklidové místnosti, 

WC pro návšt�vy a šatny pro d�ti. Šatna pro d�ti tvo�í hlavní komunika�ní prostor celé 

dispozice objektu. Lze se z ní dostat p�es chodbu do místnosti pro karanténu, šatny pro 

zam�stnance, umývárny pro d�ti a do pracovny d�tí, která slouží i jako jídelna. Umývárna d�tí 

je propojena s WC. Prostorná jídelna (pracovna) je prostorov� propojena s hrací místností. 

Tyto dv� místnosti lze v dob� spánku rozd�lit shrnovacími dve�mi n dv� �ásti. Hrací místnost 

je v zadní �ásti vybavena místností pro uložení prádla, spacích a hracích pot�eb. V dob�, kdy 

není objekt využíván k výuce d�tí, lze v herní místnosti rozložit stoly stolního tenisu a 

využívat ji k volnému �asu mládeže. Z jídelny je umožn�n p�ístup do kuchyn�, kterou lze 

projít p�es zadní chodbu až do exteriéru zadním podružným vstupem. Zadní chodba a vstup 

do objektu slouží pro zásobování kuchyn�, doprav� jídla a k technické obslužnosti objektu. 

Chodba umož�uje p�ístup do technické místnosti a sociálního zázemí zam�stnanc� – WC. 

Z hlavní místnosti objektu – herny, lze vstoupit dvouk�ídlovými prosklenými dve�mi na 

zahradu, kde mají d�ti k dispozici kompletní herní park.
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2. SOU�ASNÝ STAV �EŠENÉ PROBLEMATIKY

  

Objekt se nachází v klimatických podmínkách �eské Republiky, konkrétn�

v Moravskoslezském kraji v okrese Opava. Je to oblast, která se nachází na úpatí Nízkého 

Jeseníku ve výšce 330 m nad mo�em. Okrajové podmínky, které se pro danou oblast používají 

v tepeln� technických výpo�tech a skladby obvodových konstrukcí, které jsou d�ležité pro 

dané výpo�ty, jsou podrobn� popsány v kapitole 3.1 - Charakteristika vstupních údaj�. P�i 

návrhu a dimenzování technického za�ízení budovy je nezbytn� nutné znát p�edevším 

dimenze a tlaky, které se vyskytují v inženýrských sítích – vodovodním a plynovodním �ádu. 

Pro návrh hloubkových vrt� tepelného �erpadla je d�ležité a nezbytné znát skladbu 

horninového podloží v daném míst�. Všechny tyto údaje budou podrobn�ji popsány v kapitole 

3.1. V tomto oddíle bude popsána problematika nízkoenergetických dom� a konstruk�ní 

systém objektu. 

2.1 Problematika nízkoenergetických dom�:

  

B�hem posledních n�kolika desetiletí došlo v historii nízkoenergetické výstavby 

k novým v�deckým poznatk�m a celá problematika nízkoenergetické výstavby prod�lala díky 

novým technologiím a stavebním materiál�m razantní technický vývoj. Lidstvo bylo nuceno 

z hlediska ekonomiky, ale také ekologie, zlepšit tepeln� technické parametry stavebních 

konstrukcí, eliminovat tepelné mosty a vazby v konstrukcích, vy�ešit vzduchot�snost objekt�

a v neposlední �ad� také vyvíjet a zdokonalovat zdroje energie na vytáp�ní.  

V sou�asné dob� je nízkoenergetická výstavba nejrozší�en�jším typem výstavby, která 

klade d�raz na minimalizaci investi�ních náklad�. Dle �SN 730540-2 jsou Nízkoenergetické 

budovy charakterizovány nízkou pot�ebou tepla na vytáp�ní, jejíž pr�m�rný sou�initel 

prostupu tepla nep�ekra�uje doporu�enou hodnotu a sou�asn� m�rná pot�eba tepla na vytáp�ní 

stanovená v souladu s �SN EN ISO 13790, TNI 73 0329 a TNI 73 0330 nep�ekra�uje eA � 50 

kWh/(m2.a). 

Mimo tento typ výstavby se do pop�edí dostávají stále více pasivní budovy, které jsou 

charakterizovány minimalizovanou pot�ebou energie na zajišt�ní požadovaného stavu 

vnit�ního prost�edí a minimalizovanou pot�ebou primární energie z neobnovitelných zdroj� na 

jejich provoz.  Hodnoty pot�eby tepla na vytáp�ní, dodané energie na vytáp�ní A chlazení se 

stanoví postupem podle �SN EN ISO 13790. hodnoty dodané energie pro p�ípravu teplé 
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vody, pomocné el. energie na provoz energetických systém� budovy a hodnoty dodané el. 

energie na el. spot�ebi�e se stanoví podle TNI 73 0329, TNI 73 0330. Povinn� se pak u t�chto 

typ� budov stanovuje celková nepr�vzdušnost obálky budovy podle �SN EN 13829, TNI 73 

0329 a TNI 73 0330. Dále je u pasivních budov povinnost stanovit celkovou intenzitu vým�ny 

vzduchu n50 p�i tlakovém rozdílu 50 Pa, která nesmí p�ekro�it hodnotu  n50 = 0,6 h-1.  

Speciální kategorií v této oblasti jsou tzv. energeticky nulové budovy. Hodnocení 

t�chto budov vychází z ro�ní bilance energetických pot�eb a energetické produkce v budov� a 

jejím okolí, vyjád�ené v hodnotách primární energie. P�edpokládá se, že budova je p�ipojena 

na obvyklé energetické sít�. Zpravidla je výhodné, aby stavební �ešení a technická za�ízení 

budovy byla navržena tak, aby odpovídala standardu pasivní budovy. Jelikož se diplomová 

práce zabývá nízkoenergetickou budovou, není t�eba pasivní a nulové budovy více rozvád�t. 

Je ale z�ejmé, že v nejbližší budoucnosti tyto typy budov p�ehluší a zcela nahradí 

nízkoenergetickou zástavbu. Hlavním d�vodem je problematika minimalizace spot�eby 

energie na provoz budov, která je stále více diskutována. 

Zp�ísn�ním požadovaných hodnot sou�initele prostupu tepla byly hodnoty UN,20

stanoveny dle �SN 73 0540-2 pro konstrukce �ešené v diplomové práci takto: obvodová st�na 

t�žká - 0,30 W/(m2.K), st�echa plochá a šikmá se sklonem do 45o v�etn� - 0,24  W/(m2.K), 

podlaha a st�na vytáp�ného prostoru p�ilehlá k zemin� - 0,45 W/(m2.K), dve�ní výpl� otvoru 

z vytáp�ného prostoru do venkovního prost�edí (v�etn� rámu) - 1,7 W/(m2.K), výpl� otvoru 

ve vn�jší st�n� a strmé st�eše z vytáp�ného prostoru do venkovního prost�edí (krom� dve�í) - 

1,5 W/(m2.K). Tyto hodnoty jsou pouze požadované a v dalších kapitolách diplomové práce 

se budeme zabývat i doporu�enými hodnotami, které navržený objekt spl�uje a je i pod t�mito 

hodnotami. �ešený objekt také spl�uje ostatní zásady pro za�azení mezi nízkoenergetické 

domy. Orientace v��i sv�tovým stranám je opodstatn�ná dispozi�ním a koncep�ním �ešením 

objektu. Jako hlavní zdroj vytáp�ní, bylo navrženo tepelné �erpadlo systém zem�/voda, kde 

bude k odebírání tepla z vn�jšího prost�edí sloužit dva zemní vrty. Jediným nedostatkem, 

kterým d�m disponuje je absence nuceného (�ízeného) v�trání – rekuperace. Ale p�i správném 

a šetrném užívání objektu z hlediska požadované vým�ny vzduchu víme, že rekupera�ní 

jednotka není mnohdy pro objekty této kategorie zapot�ebí. Z tohoto vyplývá, že �ešená 

budova, do které bude navrženo technické za�ízení spadá do skupiny objekt�

v nízkoenergetickém standartu dle �SN 73 0540.  
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2.2 Problematika obnovitelných zdroj� energie – tepelná �erpadla:

  

V posledním desetiletí prošla velkým rozvojem oblast vytáp�ní. Nový trend v této 

oblasti – obnovitelné zdroje energie, doslova p�eválcoval zastaralé topné systémy. 

Nejpoužívan�jší typy zdroj� tepla z dob minulých, kotle na tuhá paliva a plynové kotle 

(spot�ebi�e), byly podrobeny velké inovaci a vývoji. Z t�chto byly nov� vyvinuty kotle na 

tuhá paliva používající technologii zply�ování. Palivo pro takové kotle pak jsou peletky, 

sláma, zrní, seno apod. – souhrnn� biomasa. D�ív�jší plynové spot�ebi�e tvo�ící teplo tzv. 

wawky a karmy, byly postupn� nahrazovány technologicky vysp�lejšími a p�edevším 

bezpe�n�jšími plynovými kotli, pozd�ji i dokonalejšími kondenza�ními kotli využívající 

kondenzátu ze spalin. Objevily se však i nové zdroje. Do pop�edí se za�aly dostávat zdroje 

tepla, které využívají obnovitelné zdroje – solární panely, fotovoltaické �lánky, v�trné 

elektrárny a p�edevším tepelná �erpadla. Tepelná �erpadla jsou zdroje tepla, které fungují na 

principu využívající teplo z okolního prost�edí – voda, zem�, vzduch. 

P�i rozvaze, který z obnovitelných zdroj� energie navrhnout do �ešeného objektu, jsem 

nemusel dlouho polemizovat. Pro objekt takových parametr�, rozsahu a ú�elu využití, bylo 

nejvhodn�jším �ešení tepelné �erpadlo. Jelikož je pozemek, poskytující mate�ská škola, mén�

plošn� rozsáhlý a tepelná �erpadla systému vzduch/voda nemají takovou ú�innost jako zemní 

kolektor �i zemní vrty, proto z t�chto d�vod� zn�l návrh tepelného �erpadla systém -  

zem�/voda s hloubkovými vrty. Podrobný rozbor, popis a technologie daného tepelného 

�erpadla bude popsána v oddíle 6.1 - Popis zdroje  vytáp�ní, schéma zapojení na otopnou 

soustavu a oh�ev TUV. 

2.3 Konstruk�ní systém objektu:

Objekt je navržen jako klasická zd�ná technologie na betonových základových pásech 

s železobetonovou stropní konstrukcí a d�ev�ným krovem. Vnit�ní p�í�ky budou montované 

sádrokartonové. 

Základová konstrukce

 Základové pásy pod obvodovými zdmi ší�ky 450 mm a patky pod sloupy budou z 

prostého betonu C 12/15. Podkladní beton C 16/20 v tl. 100 mm bude vyztužen sva�ovanou 

sítí 100x100 ø6 mm v celé ploše p�i spodním okraji. Podlaha objektu bude zateplena 

podlahovým polystyrénem EPS 100 S tl. 100 + 40 mm. 
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Svislé nosné konstrukce

 Obvodové a vnit�ní nosné zdivo objektu bude vyzd�no z pórobetonových tvárnic 

YTONG P2-400, tl. 300 mm na tmel. Zdivo bude zatepleno z vn�jší strany fasádním 

polystyrénem EPS 70 F tl. 150 mm.  

Vodorovné nosné konstrukce

 Stropní konstrukce nad 1.NP bude železobetonová ze systému Ytong – tzv. bílý strop 

ze stropních nosník� a stropních vložek. Stropní konstrukce bude vyztužena celoplošn� KARI 

sítí  100x100 ø6 mm. Zalití bude betonem C 20/25 v tl. 50 mm na horní líc stropních vložek. 

Na stropní konstrukci bude zav�šen sádrokartonový podhled z ocelových profil� a SDK desek 

Knauf WHITE tl. 12,5 mm. Prostor nad podhledem bude sloužit pro vedení technického 

za�ízení, a bude zateplen tepelnou izolací ISOVER UNI tl. 200 + 100 mm. 

 Ztužující ŽB v�nec bude vyztužen betoná�skou ocelí 4x J ø 10 mm v rozích svázanou 

t�mínky ø 6 mm po 300 mm. Z vn�jší strany v�nce bude vložen polystyrén tl. 20 mm. 

 P�eklady nad otvory budou tvo�eny plochými p�eklady Ytong PSF IV. Pr�vlaky 

v místnostech 1.16 a 1.17 jsou navrženy ze t�í ocelových profil� I �. 160. Rozmíst�ní a délky 

p�eklad� a pr�vlak� jsou uvedeny ve výkrese - P�dorys 1.NP. 

P�í�ky a ostatní svislé konstrukce

 P�í�ky budou provedeny jako montované sádrokartonové konstrukce na ocel. rošt tl. 

100, 125 mm se zvukovou izolací ISOVER AKUSTO 60, 80 v souladu s technologickými 

p�edpisy KNAUF. Jiné svislé konstrukce se nevyskytují. 

St�echa a st�ešní konstrukce

 D�ev�ný krov - sedlová st�echa se sklonem 25°. Krov je tvo�en stojatou stolicí se 

�ty�mi plnými vazbami. Pozednice 140/140 jsou uloženy na vazných trámech 180/220, které 

jsou uloženy na ŽB v�nci a pozedních zdech. Pozednice je k ŽB v�nci kotvena závitovou ty�í 

ø 12 mm, dl. 650 mm, a` 1100 – 1500 mm Vazné trámy také vynáší sloupky 140/140, které 

vynášejí st�ední vaznice 160/200. Každá plná vazba je stažena ze dvou stran  kleštinami 

40/180. Vrcholová vaznice 140/140 nesena kleštinami 40/160 slouží jako prostorov� ztužující 

prvek krovu. Krokve 80/180 jsou vynášené vrcholovou a st�ední vaznicí a pozednicí. Všechny 

prvky krovu budou ošet�eny p�ípravkem proti d�evokazným šk�dc�m a houbám. 
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3. METODIKA �EŠENÍ DIPLOMOVÉHO ÚKOLU

  

Abychom mohli správn� a spolehliv� provést návrh technického za�ízení v daném 

objektu v�etn� pot�ebných výpo�t�, musíme znát vstupní údaje. Vstupními údaji pro dané 

pot�eby se obecn�  rozumí okrajové podmínky, geometrie budovy, provozní 

tlaky inženýrských sítí, horninové podloží dané lokality, skladby jednotlivých obvodových 

konstrukcí, apod. V této kapitole budou �ešeny vstupní údaje, jejich vyhodnocení a volba 

metod úkol� diplomové práce. Budou zde popsány výpo�tové postupy daných technických 

norem a p�edpis�, kterými bude dimenzování a návrh technického za�ízení budovy probíhat.  

3.1 Charakteristika vstupních údaj�:

  

Okrajové podmínky pro tepeln� technické posouzení stavebních konstrukcí, 

stanovení energetické náro�nosti a návrh konstrukcí budov jsou v našich klimatických 

pom�rech definovány následn� dle [2]. 

Pro vn�jší prost�edí to jsou: 

- návrhová teplota venkovního vzduchu �e  v zimním období 

- relativní vlhkost venkovního vzduchu �e

- proud�ní venkovního vzduchu (pr�m�rná rychlost na území �R se pohybuje okolo 3   

  m/s) 

- základní parametry slune�ního zá�ení 

Vnit�ní prost�edí budov je pro technické hodnocení omezeno na tepeln� - vlhkostní 

mikroklima, pro které se dle ú�elu místností definují:  

      - návrhová vnit�ní teplota v zimním období �i  (návrhová teplota vnit�ního vzduchu    

        v zimním období �ai,u) 

      - návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu �i (návrhová pr�m�rná m�sí�ní         

        relativní vlhkost vnit�ního vzduchu �im,u) 

Ve vnit�ním prost�edí budov také neopomíjíme kvalitu vnit�ního vzduchu, jeho vým�nu a 

pohyb v uzav�ených prostorách a hmotnostní toky vzduchu mezi vnit�ním a vn�jším 

prost�edím. 

 Pro výpo�et sou�initel� prostupu tepla a tepelných odpor� konstrukcí se také udávají 

okrajové podmínky – tepelné odpory p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� Rsi [(m².K)/W] a na 

vn�jší stran� stavební konstrukce Rse [(m².K)/W]. 
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 Dalšími vstupními údaji jsou skladby obvodových konstrukcí a zejména zp�sob 

jejich zateplení. Abychom mohli o budov� mluvit jako o nízkoenergetické stavb� a budova se 

chovala úsporn�, musí obalové konstrukce budovy spl�ovat dle �SN 73 0540 sou�initele 

prostupu tepla UN,20 dle Tabulky 1: 

Tabulka 1.  Požadované a doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla pro budovy 
s p�evažující návrhovou vnit�ní teplotou �i v intervalu 18 oC až 22 oC v�etn�

Popis konstrukce 
Sou�initel postupu tepla 

[W/(m²·K)] 
Požadované 

hodnoty 

UN,20

Doporu�ená 
hodnoty 

Urec,20

Doporu�ené 
hodnoty pro 

pasivní 
budovy 
Upas,20

St�na vn�jší 0,30 
t�žká: 0,25 

0,18 až 0,12 
lehká: 0,20 

St�echa strmá se sklonem nad 45º 0,30 0,20 0,18 až 0,12 
St�echa plochá a šikmá se sklonem do 45º v�etn� 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop pod nevytáp�nou p�dou (se st�echou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10 

St�na k nevytáp�né p�d� (se st�echou bez tepelné izolace) 0,30 
t�žká: 0,25 

0,18 až 0,12 
lehká: 0,20 

Podlaha a st�na vytáp�ného prostoru p�ilehlá k zemin� 0,45 0,30 0,22 až 0,15 
Strop a st�na vnit�ní z vytáp�ného k nevytáp�nému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20 
Strop a st�na vnit�ní z vytáp�ného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 až 0,25 
Strop a st�na vn�jší z temperovaného prostoru k venkovnímu 
prost�edí 

0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Podlaha a st�na temperovaného prostoru p�ilehlá k zemin�  0,85 0,60 0,45 až 0,30 
St�na mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,5 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10ºC v�etn� 1,05 0,70  
St�na mezi prostory s rozdílem teplot do 10ºC v�etn� 1,30 0,90  
Strop vnit�ní mezi prostory s rozdílem teplot do 5ºC v�etn� 2,2 1,45  
St�na vnit�ní mezi prostory s rozdílem teplot do 5ºC v�etn� 2,7 1,80  
Výpl� otvoru ve vn�jší st�n� a strmé st�eše, z vytáp�ného prostoru 
do venkovního prost�edí,  krom� dve�í 

1,5 1,2 0,8 až 0,6 

Šikmá výpl� prostoru se sklonem do 45º, z vytáp�ného prostoru 
do venkovního prost�edí 

1,4 1,1 0,9 

Dve�ní výpl� otvoru z vytáp�ného prostoru do venkovního 
prost�edí (v�etn� rámu) 

1,7 1,2 0,9 

Výpl� otvoru vedoucí z vytáp�ného do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7 
Výpl� otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního 
prost�edí 

3,5 2,3 1,7 

Šikmá výpl� otvoru se sklonem do 45º vedoucí z temperovaného 
prostoru do venkovního prost�edí 

2,6 1,7 1,4 

 K zateplení obalových konstrukcí budovy byly použity izola�ní materiály b�žn�

používané ve stavebnictví. Pro zateplení obvodového zdiva byl navržen fasádní polystyrén 

EPS 70F tl. 150 mm [sou�initel tepelné vodivosti � = 0,039 W/(m.K)]. K zateplení podlahy, 
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která p�iléhá k zemin� byl použit podlahový polystyrén EPS 100S tl. 100 + 40 mm [sou�initel 

tepelné vodivosti � = 0,039 W/(m.K)]. Vrstvy se nad sebou položí p�eložením sty�ných 

spár, pro dosažení v�tší tuhosti. Stropní konstrukce objektu bude nad podhledem zateplena 

izolací s minerální vlny ISOVER UNI tl. 200 + 100 mm [sou�initel tepelné vodivosti � = 

0,040 W/(m.K)]. Výpln� otvor� jsou plastové s trojsklem se sou�initelem prostupu tepla 

v�etn� rámu U = 1,0 W/ m2K. Sokl objektu je zateplen extrudovaným styrodurem Bachl XPS 

300G [sou�initel tepelné vodivosti � = 0,034 W/(m.K)]. 

SKLADBY OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU

 Velmi d�ležité je z hlediska výpo�tu tepelných ztrát objektu, celkové tepelné 
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charakteristiky a spot�eby energie na vytáp�ní, znát geometrii budovy: 

-  obestav�ný prostor vytáp�ných �ástí budovy Vn [m
3] (do objemu se nezapo�ítávají lodžie,          

   balkóny, �ímsy, atiky, základy apod.) 

-  plocha obalových konstrukcí budovy Ae [m
2] 

- p�dorysná plocha podlahy budovy Az [m
2] 

- exponovaný obvod objektu o [m] 

-  po�et podlaží 

 S t�mito údaji jsem v diplomové práci pracoval v tepeln� technickém a energetickém 

hodnocení budovy, kdy byly objemy a plochy zapracovány do program� ZTRÁTY 2010 a 

ENERGIE 2010, nichž vyšel Pr�kaz energetické náro�nosti budovy. Pr�kaz energetické 

náro�nosti budovy, obsahující energetický štítek, je sou�ástí diplomové práce a je uveden 

v kapitole 4. oddíl 4.2. – Vyhodnocení energetické náro�nosti budovy, pr�kaz ENB. 

Dispozi�ní p�etlaky pdis [kPa] inženýrských sítí (vodovodní �ád, plynovodní �ád) jsou 

d�ležité z hlediska návrhu dimenze potrubí p�ípojek (vodovodní p�ípojka, plynovodní 

p�ípojka) na tyto sít�, p�íp. návrh p�íslušných opat�ení pro snížení �i zvýšení provozního tlaku 

. V praxi to funguje tak, že si projektant vyžádá formou žádosti od provozovatele dané 

inženýrské sít� podklady, na základ� kterých navrhne dimenzi potrubí p�ípojky a ur�í 

v p�ípad� malého �i velkého tlaku p�íslušná opat�ení. Opat�ení se týkají p�i vysokém tlaku na 

plynovodním �ádu instalaci regulátoru tlaku p�ed plynom�rem ve sk�íni HUP. U vodovodu se 

p�i malém tlaku uvnit� objektu navrhuje tzv. �erpací stanice, která vytvá�í tlak pot�ebný 

k provozu vnit�ního vodovodu. Naopak p�i velkém provozním tlaku vodovodního �ádu se na 

potrubí p�ípojky p�ed vodom�rem instaluje regulátor tlaku (stejn� jako u plynovodu). Tyto 

prvky regulující tlak však nejsou �ešeny v diplomové práci, protože zvolené tlaky 

inženýrských sítí pln� vyhoví pot�ebám pro návrh technického za�ízení �ešeného objektu 

mate�ské školy.

 Pro návrh hloubkových vrt� tepelného �erpadla zem�/voda je jedním z d�ležitých 

faktor� znát mimo jiné horninové podloží v daném míst�, kde jsou vrty vhodným návrhem 

umíst�ny. V praxi je b�žným zp�sobem horninové podloží stanoveno inženýrsko-

geologickým (hydro-geologickým) pr�zkumem. Pr�zkum musí být zpracován osobou 

zp�sobilou v oblasti geologie. Specialista v daném oboru p�i zpracování posudku pracuje 

s hydrogeologickými a geologickými literárními a mapovými podklady. Na základ�

rekognoskace lokality a podle situace zástavby vypracuje projekt geologicko pr�zkumných 

prací, podle n�hož se na stavebním pozemku provád�jí sondážní práce. Sondy mohou být 

kopané nebo vrtané. Ze získaných vzork� a analýzy mapových geologických podklad�
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specialista zpracuje inženýrsko-geologický �i hydrogeologický pr�zkum, podle kterého se 

ur�í další postup pro návrh, p�íp. stabilizaci a provedení hloubkových vrt�. Ur�ení typu 

zeminy je také velmi d�ležité, �ekl bych až zásadní z d�vodu návrhu hloubky vrt� na základ�

tepelných zisk� primárních sb�ra�� tepla (typu zeminy - horninového podloží). V diplomové 

práci není inženýrsko-geologický pr�zkum zapot�ebí, proto se o této problematice zmi�uji 

okrajov�, aby bylo z�ejmé, jak d�ležitou roli v praxi daný pr�zkum sehrává. V následující 

kapitole 3.2 se proto od vyhodnocení horninového podloží opouští.   

3.2 Vyhodnocení vstupních údaj�:

  

Hodnoty vstupních údaj�, které se týkají �ešeného objektu mate�ské školy v dané 

klimatické oblasti jsou z�ejmé z následujících tabulek: 

Okrajové podmínky

Tabulka 2.  Okrajové podmínky pro vn�jší a vnit�ní prost�edí v zimním období 

prost�edí okrajová podmínka zna�ka hodnota

vn�jší 
návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním 
období �e -15 oC 

  relativní vlhkost venkovního vzduchu �e 86 % 

vnit�ní  návrhová vnit�ní teplota v zimním období �i 21 oC 

  návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu  �i  55% 

Tabulka 3.  Návrhové hodnoty odporu p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce a na 
vnit�ní stran� konstrukce bez povrchové kondenzace v zimním období 

  

druh 
konstrukce
a povrch 

konstrukce 

tvar a orientace povrchu 
konstrukce 

pro výpo�et ší�ení 
vlhkosti 

a rizika r�stu plísní 

pro výpo�tu
ší�ení tepla

Rse

vn�jší 
povrch 

stavební 
konstrukce   

0,04 0,04 

      svislý povrch 0,25 0,13 

Rsi

vnit�ní 
povrch 

stavební 
vodorovný
povrch p�i

zdola nahoru 0,25 0,1 

  

konstrukce tepelném
toku 

shora dol� 0,25 0,17 
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Materiály stavebních konstrukcí, skladby obalových konstrukcí budovy

 Materiály stavebních konstrukcí obálky budovy byly již blíže specifikovány ve výše 

uvedených kapitolách 2.3 - Konstruk�ní systém objektu a 3.1 - Charakteristika vstupních 

údaj�. Normové, charakteristické a návrhové hodnoty tepelných a vlhkostních vlastností 

stavebních materiál� jsou pro výpo�et tepelných ztrát (software ZTRÁTY 2010) a energetické 

náro�nosti budovy (software ENERGIE 2010) vyhodnocovány programem TEPLO 2010, 

který byl pro výpo�et tepeln� technických a vlhkostních vlastností konstrukcí použit. Tyto 

vlastnosti, ale i jiné mechanické a fyzikální lze vy�íst z výstup� programu TEPLO 2010. 

Výstupy jsou uvedeny v kapitole 4.1 Tepeln� technické posouzení stavebních konstrukcí, 

tepelné ztráty objektu. 

 Skladby obalových konstrukcí budovy, v�etn� �ešení zateplení, jsou popsány a 

znázorn�ny v kapitole 3.1 - Charakteristika vstupních údaj�. D�kaz, že obalové konstrukce 

spl�ují požadované hodnoty sou�initele prostupu tepla UN,20  dle �SN 73 0540-2, je uveden ve 

výše uvedené kapitole formou výstup� z programu TEPLO 2010. 

Geometrie budovy

- obestav�ný prostor vytáp�ných �ástí budovy Vn = 1173,4 m3

-  plocha obalových konstrukcí budovy Ae = 852,3 m2

- p�dorysná plocha podlahy budovy Az = 276,1 m2 

- exponovaný obvod objektu o = 70,6 m 

- po�et podlaží = 1 (1.NP) 

Dispozi�ní p�etlaky inženýrských sítí si pro ú�ely diplomové práce zvolíme: 

- Vodovodní �ád:    pdis = 450 kPa 

- Plynovodní �ád:    pdis = 300 kPa 

3.3 Volba metody �ešení:

  

Dimenzování technického za�ízení budovy je v diplomové práci probíhat dle platných 

norem a p�edpis�. 

P�i návrhu vnit�ního vodovodu jsem použil výpo�tový program Microsoft Excel, kde jsem 

vytvo�il tabulku, do které byly zapracovány výpo�tové metody dimenzování dle �SN 75 54 

55 Výpo�et vnit�ních vodovod� a �SN 06 03 10 Tepelné soustavy v budovách – Projektování 

a montáž. 
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Pro dimenzování vnit�ní kanalizace jsem op�t využil výše zmín�ný program a 

výpo�tové metody normy �SN 75 67 60 Vnit�ní kanalizace – gravita�ní systémy – �ást 1 – 5 

a �SN EN 12056-2 Vnit�ní kanalizace – Odvád�ní splaškových odpadních vod – Navrhování 

a výpo�et. 

Návrh plynovodu je v souladu s TPG 702 01 Plynovody a p�ípojky z polyetylénu a 

�SN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak � 5 bar 

– Provozní požadavky. 

 Pro návrh podlahového vytáp�ní jsem využil výpo�tového softwaru firmy Universa, 

která na svých www stránkách nabízí k dispozici tento program ke stáhnutí zdarma. 

K výpo�tu je také pot�ebné znát tepelné ztráty každé místnosti, které byly vypo�teny 

programem ZTRÁTY 2011. Software Universa a celý postup návrhu bude up�esn�n 

v kapitole 5.4 Dimenzování podlahového vytáp�ní, popis regulace podlahového vytáp�ní. 

  Abychom mohli provést samotný návrh zdroje energie i podlahového vytáp�ní, 

musíme nejprve tepeln� technicky a vlhkostn� posoudit stavební konstrukce, které jsou 

vn�jšími vlivy (p�edevším ochlazováním) namáhány nejvíce – obalové konstrukce budovy. 

Dále je nutné na základ� vypo�ítaných hodnot sou�initel� prostupu tepla konstrukcí,  

geometrie budovy a okrajových podmínek vypo�íst tepelné ztráty jednotlivých místností a 

celkové tepelné ztráty objektu. Pro tyto výpo�ty byl v diplomové práci použit program 

TEPLO 2010 a program ZTRÁTY 2010. Na základ� vypo�ítaných hodnot celkových 

tepelných ztrát objektu, bylo vhodn� navrženo tepelné �erpadlo IVT GREENLINE HE E14 – 

zem�/voda (dva zemní vrty hloubky 117 m), tak aby spolehliv� pokrylo tyto ztráty a zárove�

byly náklady na vytáp�ní a oh�ev TUV co nejnižší. 

 Dimenzování jednotlivých �ástí technického za�ízení objektu je v diplomové práci 

d�kladn� popsáno v kapitolách 5. Výpo�tová �ást – dimenzování TZB a 6. Návrh zdroje 

vytáp�ní. 
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4. VÝPO�TOVÁ �ÁST – TEPELNÁ TECHNIKA

 Ve výpo�tové �ásti budou uvedeny výstupní protokoly z program� TEPLO 2010, 

ZTRÁTY 2010 a ENERGIE 2010. Tato kapitola se zabývá základní komplexním tepeln�

technickým a vlhkostním posouzením stavebních konstrukcí, výpo�tem tepelných ztrát 

objektu, celkové tepelné charakteristice objektu. Kapitola se také podrobn� zabývá spot�eb�

tepla na vytáp�ní, spot�eb� celkové ro�ní dodané a spot�ebované energie a ur�ením celkové 

energetické náro�nosti budovy. Základní nejd�ležit�jší vztahy a vzorce, které nejsou 

z protokol� z�ejmé, jsou uvedeny u jednotlivých protokol�. Vztahy jsou uvedeny pouze 

orienta�n�, nebo	 jsou zapracovány a používány ve výpo�tových programech výše 

uvedených. Veškeré informace netýkající se výpo�tových program� byly získány z publikací 

[1] a [2]. 

4.1 Tepeln� technické posouzení stavebních konstrukcí, tepelné ztráty objektu

 Aby se �ešený objekt choval jako nízkoenergetická budova, musí mimo jiné jeho 

obalové konstrukce spl�ovat požadované UN,20 (lépe doporu�ené Urec,20) hodnoty sou�initele 

prostupu tepla dle tabulky �.1. Pro dané posouzení byl použit výpo�tový program TEPLO 

2010, který komplexn� vyhodnotil tepeln� technické vlastnosti jednotlivých obalových 

konstrukcí. 

 Základní vztahy pro výpo�et U:    

RT = Rsi + �Rj + Rse                                                                                                   (4.1) 

Rj = dj/ �j                                                                                                                     (4.2) 

U = 1/ RT                                                                                                                    (4.3) 

U � UN,20                                                                                                                     (4.4) 

RT    ….. odpor konstrukce p�i prostupu tepla … [(m².K)/W] 

Rsi    ….. odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce … [(m².K)/W] 

Rj     ….. odpor j-té vrstvy konstrukce … [(m².K)/W] 

Rse    ….. odpor p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce … [(m².K)/W]

dj      ….. tlouš	ka j-té vrstvy konstrukce … [m] 

�j     ..... návrhový sou�initel tepelné vodivosti materiálu j-té vrstvy konstrukce … [W/(m.K)]

U    ….. výpo�tový sou�initel prostupu tepla … [W/(m².K)]

UN,20….. požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla … [W/(m².K)]
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Výpo�et teplotního faktoru vnit�ního povrchu ƒRsi a vnit�ní povrchové teploty 

konstrukce 
si : 

ƒRsi = (�si – �e)/ (�ai – �e)                                                                                               (4.5)  

�si = �e + ƒRsi * (�ai – �e)                                                                                             (4.6) 

ƒRsi    ….. teplotní faktor vnit�ního povrchu konstrukce … [-] 

�si     ….. vnit�ní povrchová teplota konstrukce … [oC] 

�e      ….. návrhová teplota venkovního vzduchu … [oC] 

�ai     ….. návrhová teplota vnit�ního vzduchu … [oC]        

 V každém objektu se objevují tepelné mosty a tepelné vazby, které jsou v �ešeném 

objektu eliminovány vynikající technologií YTONG, precizním návrhem tepelných izolací a 

v neposlední �ad� tomu p�ispívá i jednoduchý tvar budovy bez zbyte�ných výklenk�, arký��, 

viký�� a jiných podobných konstrukcí. Nicmén� program TEPLO 2010 ve výpo�tových 

postupech s t�mito tepelnými mosty po�ítá a jsou zahrnuty v kone�ných výsledcích.  

Výstupní protokol z programu TEPLO 2010

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  OBVODOVÁ ST�NA
 Zpracovatel :  Bc. Stanislav Rippel 
 Zakázka :  DP - MATE�SKÁ ŠKOLA V NES 
 Datum :  2.10.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Ytong omítka v   0.0050    0.3500  1000.0   1000.0        10.0   0.0000 
  2  Ytong P2-400   0.3000    0.1200  1000.0    400.0         7.0   0.0000 
  3  BASF EPS 70   0.1500    0.0400  1250.0     16.0        40.0   0.0000 
  4  Ytong omítka v   0.0100    0.1900  1000.0    800.0        35.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    86.0 % 
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 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    60.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :               6.32 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.154 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        555.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.8 h

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   18.7   18.6    5.4  -14.5  -14.8 
 p [Pa]:   1402   1395   1083    194    142 
 p,sat [Pa]:   2152   2142    894    172    168 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3050    0.4333   3.377E-0008 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.040 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       1.023 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   0.0 C. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  PODLAHA NAD ZEMINOU
 Zpracovatel :  Bc. Stanislav Rippel 
 Zakázka :  DP - MATE�SKÁ ŠKOLA V NES 
 Datum :  2.10.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
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 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec   0.0050    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 
  2  Anhydritová sm   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  3  Systém. deska   0.0320    0.0600  1250.0     16.0        40.0   0.0000 
  4  BASF EPS 100   0.1400    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 
  5  Sklobit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  6  Podkladní beto   0.1000    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    60.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :                       4.35 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.19 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       452.46 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.91 C 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  STROP NAD 1.NP
 Zpracovatel :  TT 2010 
 Zakázka :   
 Datum :  2.10.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :
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�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Uzav�ená vzduc   0.0500    0.2940  1010.0      1.2         0.2   0.0000 
  3  Isover Unitop   0.3000    0.0390   840.0    100.0         1.2   0.0000 
  4  Ytong stropní   0.2000    0.2000  1000.0    500.0         7.0   0.0000 
  5  Beto.n zálivka   0.0500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    86.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    60.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :                       8.95 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.110 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        829.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.2 h

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.1   18.8   18.2  -10.9  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1402   1355   1351   1202    620    142 
 p,sat [Pa]:   2203   2174   2088    239    169    167 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3197    0.5625   4.860E-0007 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       3.747 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       3.108 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  15.0 C. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

      STOP, Teplo 2010
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Obr. 4.1a  GRAFICKÉ ZNÁZORN�NÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT V OBVODOVÉ 

ST�N�

Obr. 4.1b  GRAFICKÉ ZNÁZORN�NÍ ROZLOŽENÍ TLAK� VODNÍ PÁRY 

V OBVODOVÉ ST�N�
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Obr. 4.1c  GRAFICKÉ ZNÁZORN�NÍ ROZLOŽENÍ TEPLOT VE STROPNÍ 

KONSTRUKCI 

Obr. 4.1d  GRAFICKÉ ZNÁZORN�NÍ ROZLOŽENÍ TLAK� VODNÍ PÁRY VE 

STROPNÍ KONSTRUKCI 
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Z protokolu je z�ejmé, že vypo�tené sou�initele prostupu tepla U vyhovují 

normativním požadovaným UN,20 i doporu�eným hodnotám Urec,20 a dokonce jsou pod 

hodnotami doporu�enými: 

- PODLAHA 1.NP ………. U = 0,221 W/m2K    (doporu�ená hodnota normou 0,30 W/m2K) 

- STROP NAD 1.NP …...... U = 0,110 W/ m2K   (doporu�ená hodnota normou 0,20 W/m2K) 

- OBVODOVÁ ST�NA .... U = 0,154 W/ m2K    (doporu�ená hodnota normou 0,25 W/m2K) 

- VÝPLN� OTVOR� …... U = 1,0 W/ m2K         (doporu�ená hodnota normou 1,2 W/m2K) 

 Podlahová konstrukce se posuzuje mimo jiné dle �SN 73 05 40-3 z hlediska poklesu 

dotykové teploty podlahy pro zimní návrhové podmínky. Jelikož je v �ešeném objektu 

mate�ské školy navrženo podlahové sálavé vytáp�ní a podlaha bude mít tímto v návrhových 

zimních podmínkách vnit�ní povrchovou teplotu �sim  26 oC (p�esn� 29 – 33 oC), pokles 

dotykové teploty se nehodnotí.  

4.2 Vyhodnocení tepelných ztrát objektu

 Tepelné ztráty objektu Q  byly vypo�teny programem ZTRÁTY 2010. Následující 

protokol výsledk� obsahuje základní tabulku místností s vytáp�nými plochami a s tepelnou 

ztrátou. Sou�ástí výsledk� je i procentuální rozložení tepelných ztrát po jednotlivých 

konstrukcí a celková tepelná charakteristika. 

Výpo�et pr�m�rného sou�initele prostupu tepla Uem: 

Uem = HT / Ae                                                                                                               (4.7) 

Uem ….. pr�m�rný sou�initel prostupu tepla … [W/(m².K)] 

HT  ….. m�rná ztráta prostupem tepla … [W/K] 

Ae    ….. celková plocha všech ochlazovaných konstrukcí na systémové hranici … [m²] 

Výpo�et m�rné ztráty prostupem tepla HT : 

HT = �(Aj * Uj * bj )+ A * �Utbj                                                                                (4.8) 

Aj    ….. plocha j-té ochlazované konstrukce na systémové hranici budovy … [m²] 

Uj   ….. sou�initel prostupu tepla j-té konstrukce v�etn� vlivu tepelných most� … [W/(m².K)] 

bj    ….. �initel teplotní redukce j-té konstrukce, bezrozm�rný, stanovený tabulkov� … [-] 

�Utbj  ….. pr�m�rný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi na systémové      

                 hranici budovy … [W/(m².K)] 
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Výpo�et vlivu tepelné vazby mezi konstrukcí místnosti a navazující konstrukcí �Utbj : 

a) pro lineární tepelné vazby mezi konstrukcemi: 

�Utbj = ej * �j * lj/A                                                                                                    (4.9) 

b) pro bodové tepelné vazby mezi konstrukcemi: 

�Utbj = ej * � j * nj/A                                                                                                 (4.10) 

ej   …. korekce vyjad�ující podíl j-té lineární (bodové) tepelné vazby mezi konstrukcemi … [-]  

lj   …. délka lineární j-té tepelné vazby mezi konstrukcemi v rámci místnosti … [m]  

A  …. plocha celé konstrukce v rámci místnosti … [m²] 

�j …. lineární �initel prostupu tepla j-té lineární tep. vazby mezi konstrukcemi … [W/(m.K)] 

nj   …. po�et j-tých bodových tepelných vazeb v celé konstrukci v rámci místnosti … [-]  

� j …. bodový �initel prostupu tepla j-té bodové tep. vazby … [W/(m².K)] 

Výstupní protokol z programu ZTRÁTY 2010

      VÝPO�ET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POT�EBY TEPLA NA VYTÁP�NÍ A PR�M�RNÉHO 
 SOU�INITELE PROSTUPU TEPLA 

 dle �SN EN 12831, �SN 730540 a STN 730540 

 Ztráty 2010 

 Název objektu :  DIPLOMVÁ PRÁCE 
 Zpracovatel :  Bc. Stanislav Rippel 
 Zakázka :  MATE�SKÁ ŠKOLA V NES 
 Datum :  2.10.2011 
 Varianta :  Po místnostech 

 Návrhová (výpo�tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr�m�rná ro�ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.8 C 

�initel ro�ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr�m�rná vnit�ní teplota v objektu Ti,m :        21.4 C 
  

 P�dorysná plocha podlahy objektu A :       276.1 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        70.6 m 
 Obestav�ný prostor vytáp�ných �ástí budovy V :      1173.4 m3 
  

 Ú�innost zp�tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 

 ZÁV�RE�NÁ P�EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpo�tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 

 Ozna�.  Název  Tep-  Vytáp�ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./�.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]    
  

  1/ 101   Zádve�í       20.0       5.3     14.1        298    2.3%    8.53 
  1/ 102   WC - dosp.    20.0       3.8      9.5        254    2.0%    7.25 
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  1/ 103   Kancelá�      20.0      11.9     32.1        522    4.1%   14.92 
  1/ 104   Úklid         20.0       1.5      4.1         83    0.6%    2.38 
  1/ 105   WC - zam�st   20.0       2.3      4.9        162    1.3%    4.63 
  1/ 106   Umývárna -    24.0       3.0      8.7        215    1.7%    5.51 
  1/ 107   Šatna - zam   20.0       8.7     19.9        333    2.6%    9.52 
  1/ 108   Šatna - d�t   20.0      25.2     75.2        865    6.7%   24.72 
  1/ 109   Umývárna -    24.0      12.7     36.6        506    3.9%   12.97 
  1/ 110   WC - d�ti     24.0       7.6     21.3        663    5.2%   17.00 
  1/ 111   Kuchy�        20.0      18.6     52.7       1198    9.3%   34.23 
  1/ 112   Zádve�í       20.0       5.5     13.7        269    2.1%    7.69 
  1/ 113   WC - zam�st   20.0       2.5      7.4        148    1.2%    4.23 
  1/ 114   Tech. místn   20.0       5.1     13.1        224    1.7%    6.40 
  1/ 115   Sklad prádl   20.0      11.3     27.4        454    3.5%   12.96 
  1/ 116   Herna. lehá   22.0      85.6    248.3       4040   31.4%  109.18 
  1/ 117   Pracovna jí   22.0      47.8    141.3       1801   14.0%   48.66 
  1/ 118   Karanténa     22.0      13.2     32.4        718    5.6%   19.41 
  1/ 119   Chodba        20.0       4.6     13.3        109    0.8%    3.10 
           
  

 Sou�et:      276.1     775.8     12862  100.0%    353.29 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Sou�et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    12.862 kW 100.0 % 

 Sou�et tep. ztrát prostupem Fi,T     6.495 kW   50.5 % 
 Sou�et tep. ztrát v�tráním Fi,V     6.367 kW   49.5 % 

Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 ST	NA                1.273 kW     9.9 %     234.6 m2        5.4 W/m2 
 DVE�E                0.526 kW     4.1 %      10.6 m2       49.5 W/m2 
 STROP                1.106 kW     8.6 %     276.1 m2        4.0 W/m2 
 PODLAHA              0.822 kW     6.4 %     276.1 m2        3.0 W/m2 
 OKNO                 2.768 kW    21.5 %      54.8 m2       50.5 W/m2 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P�EDPIS�: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - �SN 730540 (1994):  q,c =     0.30 W/m3K 
 Spot�eba energie na vytáp�ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    22.11 kWh/m3,rok 

 P�IBLIŽNÁ M�RNÁ POT�EBA TEPLA NA VYTÁP�NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav�ný objem Vb =     1173.43 m3 
  - pr�m�r. vnit�ní teplota Ti =         21.4 C 
  - vn�jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým�ny n =    0,5 1/h 
  - pr�m. výkon int. zdroj� tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá�ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune�ního zá�ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou�ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot�eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       14648 kWh/a 
 Pot�eba tepla ke krytí tepelných ztrát v�tráním Qv:        12717 kWh/a 
 P�ibližný tepelný zisk ze slune�ního zá�ení Qs:          3272 kWh/a 
 P�ibližný tepelný zisk z vnit�ních zdroj� tepla Qi:          5522 kWh/a 
  

 Výsledná pot�eba tepla na vytáp�ní Qh:         19010 kWh/a 
  

 Vypo�tená p�ibližná m�rná pot�eba tepla E1 =   16.20 kWh/m3,rok

 PR�M�RNÝ SOU�INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Celk.sou�.tep.ztráty (ustálený m�rný tep.tok) prostupem H,T:    197.4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    852.3 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl�ích konstrukcí... Uem,lim:      ----  W/m2K 
  

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.23 W/m2K

 STOP, Ztráty 2010 
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Obr. 4.2a  GRAFICKÉ ZNÁZORN�NÍ TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU 

4.3 Vyhodnocení energetické náro�nosti budovy, pr�kaz ENB

 Aby mohl být daný objekt za�azen mezi budovy v nízkoenergetickém standardu, musí 

mimo jiné p�edevším prokázat nízkou pot�ebou tepla na vytáp�ní, jejíž pr�m�rný sou�initel 

prostupu tepla nep�ekra�uje doporu�enou hodnotu a sou�asn� m�rná pot�eba tepla na vytáp�ní 

stanovená v souladu s �SN EN ISO 13790, TNI 73 0329 a TNI 73 0330 nep�ekra�uje eA � 50 

kWh/(m2.a). Pro zjišt�ní t�chto aspekt� a pro celkové hodnocení budovy z hlediska 

energetické náro�nosti slouží tzv. „Protokol k pr�kazu energetické náro�nosti”�

. Konkrétní za�azení do t�ídy energetické náro�nosti hodnocené budovy znázor�uje tzv. 

„Pr�kaz energetické náro�nosti budovy”, ve kterém se uvádí také podíl dodané energie na 

vytáp�ní, chlazení, oh�ev teplé vody, v�trání a osv�tlení.  

 Od 01.07.2011 vešla v platnost vyhláška �. 148/2007 Sb. o energetické náro�nost 

budov. Dle této vyhlášky musí každá projektová dokumentace novostavby obsahovat Protokol 

k pr�kazu energetické náro�nosti. Tento protokol lze také využít i k jiným ú�el�m, nap�. p�i 

revitalizacích panelových dom�, rekonstrukcích a stavebních úpravách budov v�tších rozsah�

o ploše v�tší než 1000 m2, kde je energetická náro�nost ovliv�ována (pro získání dotace).  

Uplat�uje se také p�i prodeji nebo nájmu budov, kde je zpracování pr�kazu energetické 

náro�nosti tímto podmín�né.  
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 Tato vyhláška zapracovává p�íslušný p�edpis Evropských spole�enství^1), byla  

oznámena  v  souladu  se  sm�rnicí  Evropského  parlamentu a Rady 98/34/ES  ze  dne  22. 

�ervna  1998  o postupu poskytování informací v oblasti  technických  norem a p�edpis� a 

pravidel pro služby informa�ní spole�nosti, ve zn�ní sm�rnice 98/48/ES, a stanoví: 

   a)  požadavky  na energetickou náro�nost budov, porovnávací ukazatele a výpo�tovou 

metodu stanovení energetické náro�nosti budov, 

   b)  obsah pr�kazu energetické náro�nosti budov a zp�sob jeho zpracování v�etn� využití již 

zpracovaných energetických audit�, 

   c)  rozsah  p�ezkušování  osob  z podrobností vypracování energetického pr�kazu budov. 

  

 Pro zpracování Protokolu k pr�kazu energetické náro�nosti byl použit výpo�tový 

program ENERGIE 2010. 
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Aby byla budova za�azena mezi nízkoenergetické budovy musí spl�ovat mimo jiné 

kritérium m�rné spot�eby energie EPA v kWh/(m2.rok). �ešený objekt disponuje hodnotou 

výpo�tové m�rné spot�eby energie na celkovou podlahovou plochu EPA = 56 kWh/(m2.rok), 

což spolehliv� vyhovuje daným požadavk�m, dle tabulky 4., ve které se mate�ská školy �adí 

mezi „Vzd�lávací za�ízení”. Z pr�kazu je z�ejmé, že hodnocená budova spadá do kategorie 

„B”. 

   Tabulka 4.  Výpo�tové m�rné spot�eby energie na celkovou podlahovou plochu 
[kWh/(m2.rok)]

Druh budovy           A               B               C               D                E                 F              G 
Rodinný d�m         <  51     51 - 97       98 - 142    143 - 191   192 - 240    241 - 286     > 286 
Bytový d�m           <  43     43 - 82       83 - 120    121 - 162   163 - 205    206 - 245     > 245 
Hotel a restaurace  < 102   102 - 200    201 - 294   295 - 389   390 - 488   489 - 590     > 590 
Administrativní      <  62    62 - 123     124 - 179   180 - 236    237 - 293   294 - 345     > 345 
Nemocnice             < 109   109 - 210   211 – 310   311 - 415   416 - 520   521 - 625     > 625 
Vzd�lávací za�.     <  47     47 - 89        90 - 130    131 - 174   175 - 220   221 - 265     > 265 
Sportovní za�.        <  53     53 - 102      103 - 145  146 - 194   195 - 245    246 - 297     > 297 
Obchodní               <  67     67 – 121     122 - 183   184 - 241   242 - 300   301 - 362     > 362 

Tabulka 5.  Slovního vyjád�ení t�íd energetické náro�nosti budovy 

   T�ída energetické                               Slovní vyjád�ení energetické 
   náro�nosti budovy                                     náro�nosti budovy 
              A                                                    Mimo�ádn� úsporná 
              B                                                             Úsporná 
              C                                                           Vyhovující 
              D                                                         Nevyhovující 
              E                                                         Nehospodárná 
              F                                                    Velmi nehospodárná 
              G                                                Mimo�ádn� nehospodárná 
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5. VÝPO�TOVÁ �ÁST – DIMENZOVÁNÍ TZB

 Výpo�tová �ást – dimenzování TZB se zabývá návrhem technického za�ízení budovy 

– vodovodu, kanalizace, plynovodu a podlahového vytáp�ní. Pro p�ehlednost je návrh zdroje 

vytáp�ní samostatn� �ešen v oddíle 6. Návrh zdroje energie. Dimenzování a návrh TZB 

probíhá v jednotlivých kapitolách dle platných norem a p�edpis�, které budou uvedeny u 

každé kapitoly pro dané technické za�ízení zvláš	. Budou zde také uvedeny prameny, ze 

kterých bylo v diplomové práci �erpáno. 

 Objekt mate�ské školy je jednopodlažní, nepodsklepený, pravidelného tvaru. Celková 

geometrie budovy (uvedena v kapitole 3.) umož�uje návrh technického za�ízení tak, že 

nevznikají zvláštní a netradi�ní �ešení, detaily ani postupy. Návrh tras vedení potrubí 

vodovodu, kanalizace, plynovodu i vytáp�ní je �ešeno �ist� s maximální efektivitou a 

ekonomi�ností.  

5.1 Dimenzování vnit�ního vodovodu, cirkula�ní �erpadlo, vodovodní p�ípojka 

 P�i dimenzování vnit�ního vodovodu byly použity normy a vyhlášky: 

- �SN 75 54 55 Výpo�et vnit�ních vodovod�
- �SN 75 54 11 Vodovodní p�ípojky 
- �SN 75 54 01 Navrhování vodovodního potrubí 
- �SN 06 08 30 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpe�ovací za�ízení 
- �SN 06 03 10 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
- �SN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovách - P�íprava teplé vody - Navrhování a   
   Projektování 
- �SN EN 806-1 až 4 – Vnit�ní vodovod pro rozvod vody ur�ené k lidské spot�eb�
- �SN 01 34 50 Technické výkresy – Instalace – Zdravotn�technické a plynovodní instalace 
  Vyhláška �. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti ú�innosti užití energie p�i    
  rozvodu tepelné energie a vnit�ním rozvodu tepelné energie a chladu 

Pro výpo�et vodovodu byl využit tabulkový editor Microsoft Excel, ve kterém byly 

zpracovány tabulky 12., 13., 15. s návrhem vnit�ního vodovodního potrubí. 

 V objektu je navrženo vodovodní potrubí z materiálu PP-R (polypropylén) PN 16. 

Spojováno bude pájením. Potrubí bude vedeno v zaomítaných drážkách ve zdivu a 

v konstrukci sádrokartonového podhledu. Pro uchycení a zav�šení potrubí budou použity 

typové ocelové objímky s gumovými manžetami. Studená voda bude mít teplotu 10 oC, teplá 

50 oC. Pro lepší komfort teplé vody, protože se zdroj teplé vody nachází daleko od 

nejvzdálen�jších výtokových armatur, je v objektu navrženo cirkula�ní potrubí. Cirkulace 

teplé vody musí zabezpe�it, aby rozdíl teplot mezi výstupem p�ívodního potrubí z oh�íva�e 

nebo vstupem teplé vody do objektu a spojením p�ívodního s cirkula�ním potrubím 
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nep�ekro�il 3 K. Oh�ev teplé vody je �ešen zásobníkovým oh�íva�em IVT DVB 200 FR, který 

bude nah�íván tepelným �erpadlem. 

 Po skon�ení montážních prací (a p�ed zakrytí potrubí, zaomítání drážek, opat�ení 

izolací) bude provedena technická prohlídka potrubí a následn� tlaková zkouška s pracovním 

p�etlakem 1,0 MPa, která se provádí bez instalovaných armatur (pouze zátky). Po zakrytí 

potrubí, zaomítání drážek a opat�ení tepelné izolace, se namontují výtokové armatury a bude 

provedena kone�ná tlaková zkouška. Po 24 hodinách nesmí zkušební p�etlak klesnout o více 

než 20 kPa. O zkoušce bude vyhotoven zápis. 

 Potrubí teplé vody a cirkulace bude opat�eno tepelnou izolací o tlouš	ce, která je 

stanovena dle tabulky 6. Potrubí studené vody bude také opat�eno izolací proto, aby bylo 

zabrán�no orosování potrubí, u teplé vody se tímto zabra�uje tepelným ztrátám potrubí. 

Izolace chrání potrubí mimo jiné proti mechanickému poškození a p�sobením vn�jšího 

prost�edí. 

Tabulka 6.  Tlouš	ky tepelných izolací pro potrubí teplé vody 

DIMENZOVÁNÍ VNIT	NÍHO VODOVODU – STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CIRKULACE TV

Vstupní údaje: 

- Geometrie potrubí (axonometrické schéma)  se zakreslením všech odb�r� vody (viz. 

výkresová dokumentace: VODOVOD – AXONOMETRIE). 

- Jmenovité výtoky q pro jednotlivé druhy výtokových armatur v l/s. 
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- Požadovaný p�etlak preg u výtokových armatur a za�ízení (pro výtokové armatury 

s perlátorem preg = 100 kPa). 

- Dispozi�ní p�etlak pdis v míst� p�ipojení vodovodní p�ípojky na vodovod nebo jiný 

zdroj vody - pro pot�eby diplomové práce pdis = 450 kPa. 

- Tlaková ztráta vodom�ru daná výrobcem �pWM = 83 kPa 

- Výtokové armatury v objektu: armatura my�ky, WC splachova� -  QA  = 0,15 l/s; 

sm�šovací baterie d�ezová a umyvadlová -  QA  = 0,2 l/s; výtokový ventil - QA  = 0,4 

l/s 

1) Stanovení výpo
tových pr�tok� v jednotlivých úsecích: 

Výpo�tové pr�toky se stanovují ze vztahu (5.1.1) pro teplou a studenou vodu a (5.1.2) pro 

cirkulaci teplé vody.  

QD = �(�[QA
2*n])                                                                                                            (5.1.1) 

QC = �[(qt*l)/(c**�t])                                                                                                  (5.1.2) 

QD    ….. výpo�tový pr�tok teplé a studené vody… [l/s] 

QC   ….. výpo�tový pr�tok cirkulace teplé vody… [l/s] 

QA    ….. jmenovité výpo�tové pr�toky stanovené z tabulky 7. … [l/s] 

qt     ….. délková tepelná ztráta posuzovaného úseku p�ívodního potrubí … [W/m] 

c       ….. m�rná tepelná kapacita teplé vody … [kJ/(kg.K)] 

       ….. hustota teplé vody p�i st�ední teplot� vody v posuzovaném úseku p�ívodního potrubí  

                … [kg/m3)] 

�t     ….. rozdíl teplot mezi teplotou vody na za�átku a konci posuzovaného úseku p�ívodního   

               potrubí … [K]

n       ….. po�et za�izovacích p�edm�t� v daném úseku … [-] 
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Tabulka 7.  Jmenovité výtoky, sou�initele výtoku a minimální požadované hydraulické 
p�etlaky pro b�žné výtokové armatury 
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2) Ur
ení p�edb�žné dimenze v daném úseku: 

P�edb�žná dimenze potrubí se stanovuje ze vztahu (5.1.2).

di = 35,7 * �(QD/v)                                                                                                     (5.1.2) 

di    ….. p�edb�žná dimenze potrubí … [mm] 

v      ….. pr�m�rná rychlost v potrubí = 1,5 m/s stanovená dle �SN 75 54 55 … [m/s] 

3) Návrh a výpo
et dimenze potrubí: 

Interpolací zjistíme z tabulky 8. a 9. rychlost potrubí v  [m/s] a délkovou tlakovou ztrátu 

t�ením R [kPa/m]. 

Tabulka 8.  Délkové tlakové ztráty t�ením v PP-R potrubí PN 16 – teplota vody 50 oC 
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Tabulka 9.  Délkové tlakové ztráty t�ením v PP-R potrubí PN 16 – teplota vody 10 oC 

- Dle skute�ných délek l [m] daných úsek� z výkresové dokumentace vypo�ítáme 

následn� tlakovou ztrátu t�ením v potrubí R*l [kPa]. 

- Z tabulky 10. a 11. ur�íme hodnoty sou�initelé místních odpor� � pro vybrané místní 

odpory a vybrané armatury. 

- Tlakové ztráty vlivem místních odpor� ur�íme ze vztahu (5.1.3) 
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                                                                                                                                (5.1.3) 

            

�pF   ….. tlakové ztráty vlivem místních odpor� … [kPa] 

�       ….. sou�initel místního odporu stanovený z tabulky 10. a 11.  … [-]

       ….. hustota vody = 1000 … [kg/m3)] 

m      ….. po�et místních odpor� … [-] 

Tabulka 10.  Hodnoty sou�initele místního odporu �  pro vybrané místní odpory 

Tabulka 11.  Hodnoty sou�initele místního odporu �  pro vybrané armatury
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- Celkové tlakové ztráty v potrubí jsou ur�eny ze vztahu (5.1.4) 

�pRF = �(l*R* �pF)                                                                                                        (5.1.4) 

�pRF   ….. celkové tlakové ztráty v potrubí … [kPa] 

4) Hydraulické posouzení navrženého potrubí: 

Posouzení se provede dle vztahu 5.1.6. pro hlavní v�tev studené vody z d�vodu vyšší tlakové 
ztráty, než u posouzení hlavní v�tve teplé vody. 

�pe = (h**g)/1000                                                                                                         (5.1.5) 

�pe = (2,40*988,0*9,81)/1000 = 23,26 kPa 

�pe   ….. tlaková ztráta … [kPa] 

h       ….. výškový rozdíl mezi vstupem potrubí do budovy a nejvýše položenou výtokovou   

                armaturou = 4,8 … [m] 

g       ….. tíhové zrychlení = 9,81 … [m/s] 

pdis  �  preg + �pe  + �pWM + �pAP + �pRF                                                                     (5.1.6)

pdis  � 100 + 23,26 + 83 + 0 + 194,52 = 400,78 kPa 

450  > 400,78  �  NÁVRH VNIT�NÍHO VODOVODU VYHOVÍ 

�pWM   ….. tlaková ztráta vodom�r� (udává výrobce = 83) … [kPa] 

�pAP   ….. tlaková ztráta napojených za�ízení, nap�. pr�tokových oh�íva�� vody … [kPa] 

�pRF   ….. celkové tlakové ztráty v potrubí – po�ítá se s nejvyšším vypo�teným   … [kPa] 

Na základ� výše uvedených vztah� a postup� byly zpracovány tabulky 12., 13. návrhu 

vnit�ního vodovodu v softwaru Microsoft Excel. 
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Tabulka 12.  Vnit�ní vodovod – studená voda 

Tabulka 13.  Vnit�ní vodovod – teplá voda 

Úsek 
Jmenovitý výtok Q�

[l/s] 
Q� DN v l R l•R �� �pF l�R+�pF

Ozna�ení 0,15 0,2 0,3 [l/s]   [m/s] [m] [kPa/m] [kPa]   [kPa] [kPa] 

T1-T2 0 4 0 0,400 20x2,8 2,500 1,05 4,731 4,968 2,5 7,810 12,778   

T2-T3 0 4 0 0,400 20x2,8 2,500 8,90 4,731 42,106 3,5 10,934 53,040   

T3-T4 0 9 0 0,600 25x3,5 2,400 0,75 3,325 2,494 1,5 4,319 6,812    

T4-T5 0 11 0 0,663 25x3,5 2,600 3,00 3,910 11,730 1,5 5,068 16,798   

T5-T6 0 14 0 0,748 32x4,5 1,800 8,20 1,506 12,349 8,0 12,956 25,305   

                  �� �pRF=�l�R+�pF 114,734   

4) Cirkula
ní potrubí: 

Stanovení výpo
tového pr�toku, pr�m�r� potrubí a výpo
et tlak. ztrát v cirkula
ním potrubí: 

Vstupní údaje: 

- qt = 7,0 W/m  …  (stanoveno z tabulky 14.) 

- c =  4,1804 kJ/(kg.K)  …  (stanoveno z tabulek �SN 735455) 

-  = 988,0 kg/m3)  …  (stanoveno z tabulek �SN 735455) 

- �t = 2 K  

- l = 17,0 m 

- tl. tepelné izolace – 30 mm 

Úsek 
Jmenovitý výtok Q�

[l/s] 
Q� DN v l R l•R �� �pF l�R+�pF

Ozna�ení 0,15 0,2 0,4 [l/s]   [m/s] [m] [kPa/m] [kPa]   [kPa] [kPa] 

S1-S2 2 4 0 0,453 20x2,8 2,800 1,05 6,868 7,211 4,0 15,675 22,887   
S2-S3 2 4 0 0,453 20x2,8 2,800 8,90 6,868 61,125 3,5 13,716 74,841   
S3-S4 7 13 0 0,823 32x4,5 1,900 0,75 2,001 1,501 1,5 2,707 4,207   
S4-S5 8 15 0 0,883 32x4,5 2,100 3,00 2,222 6,666 1,5 3,307 9,973   
S5-S6 8 16 0 0,906 32x4,5 2,200 8,00 2,445 19,560 2,5 6,048 25,608   
S6-S7 9 16 0 0,918 32x4,5 2,200 2,00 2,468 4,936 2,5 6,048 10,984   
S7-S8 9 16 1 1,001 40x5,6 1,500 1,50 0,843 1,265 16,5 18,557 19,821   
S8-S9 9 16 1 1,001 DN 20 1,500 0,30 4,232 1,270 0,0 0,000 1,270   
S9-S10 9 16 1 1,001 40x3,7 1,200 48,50 0,459 22,262 3,7 2,663 24,925   

                  �� �pRF=�l�R+�pF 194,516   
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Tabulka 14.  P�ibližné stanovení délkové tepelné ztráty v posuzovaném úseku 

potrubí (qt), ve W/m, u potrubí vedeném v prostoru s teplotou vzduchu tvzd = 25 oC, 

izolované tepelnou izolací se sou�initelem tepelné vodivosti � = 0,035 W/(m.K) 

Výpo�tový pr�tok se stanoví ze vztahu 5.1.2. 

QC = �[(qt*l)/(c**�t]) = (7,0*17,0)/(4,1804*988,0*2) = 0,015 l/s 

- Výpo�tové pr�toky cirkulace teplé vody se upraví tak, aby byly vyrovnány tepelné 

ztráty      všech úsek� potrubí, a pop�ípad� zv�tší s cílem dodržet alespo� nejnižší 

doporu�enou rychlost (pro plastové potrubí 0,3 – 1,5 l/s).

- Výpo�tový pr�tok po úprav�, kdy jsem zvolil pr�to�nou rychlost v potrubí v  = 1,0 m/s 

� QC = 0,15 l/s. 

P�edb�žná dimenze potrubí se stanovuje ze vztahu (5.1.2).

Interpolací zjistíme z tabulky 8. a 9. rychlost potrubí v  [m/s] a délkovou tlakovou ztrátu 

t�ením R [kPa/m]. 

Tlakové ztráty potrubí �pF  a �pRF ur�íme stejným postupem jako p�i návrhu teplé a studené 

vody. 

Tabulka 15.  Vnit�ní vodovod – cirkulace teplé vody 

   PO ÚPRAV	       

Úsek DN QC v QC v l R l•R 
� �pF l�R+�pF

Ozna�ení   [l/s] [l/s] [l/s] [m/s] [m] [kPa/m] [kPa]   [kPa] [kPa] 

C2-C1 16x2,3 0,015 0,100 0,150 1,000 17,00 1,183 20,111 6,5   3,249 23,360   

                �� �pRF=�l�R+�pF 23,360   
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NÁVRH CIRKULA�NÍHO �ERPADLA (� 2)

Dopravní výška cirkula
ního 
erpadla: 

Dopravní výška �erpadla je stanovena ze vztahu 5.1.7.  

H = (1000*�pRF)/(*g)                                                                                                    (5.1.7) 

H = (1000*23,36)/(998,0*9,81) = 2,41 m 

P�i pr�toku QC = 0,15 l/s (0,042 m3/h) musí mít cirkula�ní �erpadlo dopravní výšku H 

 2,41 m. 

Z výpo�tu je patrné, že p�i vyšších pr�to�ných rychlostech je nutná v�tší dopravní 

výška cirkula�ního �erpadla. Hygienický provoz cirkula�ního �erpadla (zabrán�ní usazování 

kalu) však vyžadují vyšší pr�to�né rychlosti. 

 Dle spo�tené dopravní výšky H = 2,41 m a pr�toku QC = 0,15 l/s (0,042 m3/h) byl 

proveden návrh ob�hového �erpadla GRUNDFOS ALPHA2 20-60 N 150. Návrh (viz. níže) 

byl proveden pomocným softwarovým programem, který nabízí firma Grundfos na svých 

webových stránkách. 

Technické údaje 
erpadla: 

Kapalina, techn.:
Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C 

Teplota kapaliny: 55 °C 

Hustota: 985.7 kg/m³ 

Skute�ná vypo�ítaná 
hodnota pr�toku: 

0.047 m³/h 

Výsledná dopravní výška 
�erpadla: 

3.07 m 

Teplotní t�ída TF: 110 

Max. provozní tlak 10 bar 

Schval. zna�ky na 
typovém štítku: 

VDE,GS,CE 

Materiály:
T�leso �erpadla: Korozivzdorná ocel

 DIN W.-Nr. 14308

 ASTM CF8 

Ob�žné kolo: Compozit, PP 

Instalace:

Rozsah okolní teploty 
0 .. 40 

Max. provozní tlak 10 bar 

Potrubní p�ípojka: G 1 1/4

PN pro potrubní p�ípojku: PN 16 

Vzdálenost mazi sacím a 
výtla�ným hrdlem: 

150 mm

Elektrické údaje:
P�íkon - P1 5 .. 45 W 

Max. spot�eba el. proudu: 0.05 .. 0.38 A

Frekvence el. sít�: 50 Hz 

Jmenovité nap�tí: 1 x 230 V 

Krytí (IEC 34-5): 42 

T�ída izolace (IEC 85): F 
Jiné:
�istá hmotnost: 2. 2,3 kg

Hrubá hmotnost: 2.5 kg 

P�epravní objem: 0.004 m³

Energetický štítek: A 
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Obr 5.1a Pole charakteristik �erpadla GRUNDFOS ALPHA2 20-60 N 150 

Obr 5.1b OB�HOVÉ �ERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 20-60 N 150
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VODOVODNÍ P	ÍPOJKA   

 Návrh vodovodní p�ípojky vychází z �SN 75 54 11 - Vodovodní p�ípojky. Z tabulky 
11. lze vy�íst z úseku S9-S10 dimenzi potrubí, která byla navržena z materiálu HDPE 100 
SDR 11 40x3,7. Délka p�ípojky je 46,4 m. 
 P�ípojka bude napojena na vodovodní �ád HDPE 100 110x63 (s dispozi�ním 
p�etlakem pdis = 450 kPa), který je veden v místní komunikaci. Napojení bude provedeno 
pomocí navrtávacího pásu,zákopové soupravy, šoupátka a spojky ISO. Vodovodní p�ípojka 
bude vedena v hloubce min. 1250 mm, uložena do pískového podsypu tl. 100 a bude 
obsypána pískem tl. 300. Na obsyp bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude opat�ena 
signaliza�ním drátem Cu 4 mm2. 

5.2 Dimenzování vnit�ní kanalizace, deš	ová kanalizace, kanaliza�ní p�ípojka 

 Ú�elem dimenzování je pomocí výpo�tových a empirických metod navrhnout správné 

sv�tlosti potrubí vnit�ní kanalizace. D�ležitá informace p�i návrhu celého kanaliza�ního 

systému daného objektu je, zde se jedná o jednotnou �i oddílnou kanalizaci, a kde budou 

odvád�ny splaškové a deš	ové odpadní vody. 

�ešený objekt mate�ské školy bude mít kanalizaci oddílnou. Splaškové i deš	ové 

odpadní vody budou odd�len� odvedeny a zaúst�ny do ve�ejné deš	ové a splaškové 

kanalizace, která vede v p�ilehlé místní komunikaci. 

 Dimenzování vnit�ní kanalizace bylo provedeno dle platných technických norem: 

- �SN 75 67 60 Vnit�ní kanalizace – gravita�ní systémy – �ást 1 - 5 
- �SN EN 12056-2 Vnit�ní kanalizace – Odvád�ní splaškových odpadních vod –

Navrhování a výpo�et 

DIMENZOVÁNÍ VNIT	NÍ KANALIZACE
     

Vstupní údaje: 

- Budova je jednopodlažní 

- Výpo�tové odtoky: systém I* 

- Odtokový sou�initel K: 0,7 (školka - stanovený z tabulky 16. dle �SN EN 12056-2) 

- Odpadní potrubí: 3 

- Svodné potrubí: 3 (sklon 2%, stupe� pln�ní 0,7 tj. 70%) 

* Vnit�ní kanalizace se rozd�luje do �ty� r�zných druh� podle evropské zem�. V našich 

podmínkách se nej�ast�ji používá systém I – systém s jedním odpadním potrubím  a 

s �áste�n� pln�nými p�ipojovacími potrubími. P�ipojovací potrubí je pln�no na 50 % 

(stupe� pln�ní 0,5). 
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Tabulka 16.  Sou�initel odtoku K 

1) Se
tení výpo
tových odtok� všech za�izovacích p�edm�t�: 

Výpo�tové odtoky jednotlivých za�izovacích p�edm�t� jsou stanoveny z tabulky 17. 

Pro daný objekt je sou�et t�chto odtok� zapracován do tabulky 18. 

Tabulka 17.  Výpo�tové odtoky DU 

Tabulka 18.  Sou�et všech výpo�tových odtok� celého objektu 

Za�izovací p�edm�t po�et 
DU  
[l/s] 

�DU  [l/s] 

Umyvadlo, Výlevka 9 0,5 4,5 

Záchodová mísa (6 l nádržka) 8 2 16 

D�ez 2 0,8 1,6 

Podlahová vpus	 DN 70 - Sprcha 3 1,5 4,5 

My�ka 1 0,8 0,8 

Podlahová vpus	 DN 70 1 1,5 1,5 

Celkem 28,9 
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2) Dimenzování p�ipojovacího potrubí (nev�traného): 

Dimenze p�ipojovacího potrubí jsou navrženy podle vztahu (5.2.1) a následn�

dle vypo�ítaného pr�toku z tabulky 19. dle �SN EN 12056-2. 

Výpo�et pr�toku odpadního potrubí: 

Qww = K*��DU                                                                                                                (5.2.1) 

Qww    ….. pr�tok odpadních vod … [l/s] 

K         ….. sou�initel odtoku … [-] 

�DU ….. sou�et výpo�tových odtok� … [l/s] 

Tabulka 19.  Hydraulická kapacita a jmenovité sv�tlosti nev�traného p�ipojovacího 
potrubí 

P	IPOJOVACÍ POTRUBÍ ( A): 

2x umyvadlo, 1x výlevka   �   �DU = 1,5 l/s    � Qww= 0,82 l/s    � NAVRŽENO  DN 50

P	IPOJOVACÍ POTRUBÍ ( B): 

1x umyvadlo                      �   �DU = 0,5 l/s    � Qww= 0,50 l/s    � NAVRŽENO  DN 50

P	IPOJOVACÍ POTRUBÍ ( C): 

2x d�ez, 1x my�ka             �   �DU = 2,4 l/s    � Qww= 1,08 l/s    � NAVRŽENO  DN 70

P	IPOJOVACÍ POTRUBÍ ( D): 

5x umyvadlo                     �   �DU = 2,5 l/s    � Qww= 1,11 l/s    � NAVRŽENO  DN 70

Ozna�ení p�ipojovacích potrubí je z�ejmé z výkresové dokumentace p�iložené k diplomové 

práci (výkresy KANALIZACE – ROZVINUTÉ �EZY).
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3) Dimenzování odpadního potrubí: 

Postupuje se obdobn� jako u návrhu p�ipojovacího potrubí ze vztahu (5.2.1) a následn� z 

tabulky 20. dle �SN EN 12056-2. 

Tabulka 20.  Hydraulická kapacita a jmenovité sv�tlosti odpadního potrubí 

POTRUBÍ (1): 

2x umyvadlo, 1x výlevka   �   �DU = 1,5 l/s    � Qww= 0,82 l/s    � NAVRŽENO  DN 100

POTRUBÍ (2): 

1x umyvadlo                      �   �DU = 0,5 l/s    � Qww= 0,50 l/s    � NAVRŽENO  DN 100

POTRUBÍ (3): 

2x d�ez, 1x my�ka             �   �DU = 2,4 l/s    � Qww= 1,08 l/s    � NAVRŽENO  DN 100

POTRUBÍ (4): 

5x umyvadlo                     �   �DU = 2,5 l/s    � Qww= 1,11 l/s    � NAVRŽENO  DN 100

Ozna�ení odpadních potrubí je z�ejmé z výkresové dokumentace p�iložené k diplomové práci 

(výkresy KANALIZACE – ROZVINUTÉ �EZY). 
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4) Dimenzování svodného potrubí: 

Dimenze svodného potrubí se ur�uje po jednotlivých úsecích ze vztahu (5.2.1) a následn� z 

tabulky 21. dle �SN EN 12056-2 pro stupe� pln�ní 70 %. Musíme však také krom�

hydraulické kapacity zohlednit i návrhový sklon a rychlost proud�ní odpadní vody v potrubí. 

Tabulka 21.  Kapacitní pr�toky a rychlost vody ve svodném potrubí – stupe
 pln�ní 
70%

ÚSEK (2-3´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Umyvadlo - U1, U2 2 0,5 1 

Výlevka – VL 1 0,5 0,5 

Záchodová mísa – WC1 1 2,0 2 

Celkem 3,5 

Qww= 1,31 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (3-3´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Záchodová mísa – WC2 1 2,0 2 

Celkem 2 

Qww= 0,99 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 
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ÚSEK (3´-4´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Umyvadlo - U1, U2 2 0,5 1 

Výlevka - VL 1 0,5 0,5 

Záchodová mísa - WC1 1 2,0 2 

Záchodová mísa - WC2 1 2,0 2 

Celkem 5,5 

Qww= 1,64 l/s    � NAVRŽENO  DN 125 

ÚSEK (4-4´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Podlahová vpus	 DN 70 – S1 1 1,5 1,5 

Celkem 1,5 

Qww= 0,86 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (4´-2´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Umyvadlo - U1, U2 2 0,5 1 

Výlevka - VL 1 0,5 0,5 

Záchodová mísa - WC1 1 2,0 2 

Záchodová mísa - WC2 1 2,0 2 

Podlahová vpus	 DN 70 - S1 1 1,5 1,5 

Celkem 7 

Qww= 1,85 l/s    � NAVRŽENO  DN 125 

ÚSEK (1-9´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Podlahová vpus	 DN 70 – S3 1 1,5 1,5 

Celkem 1,5 

Qww= 0,86 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 
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ÚSEK (8-8´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Kuchy�ský d�ez - D1, D2 2 0,8 1,6 

My�ka - M 1 0,8 0,8 

Celkem 2,4 

Qww= 1,08 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (9-9´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Podlahová vpus	 DN 70 – S2 1 1,5 1,5 

Celkem 1,5 

Qww= 0,86 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (10-10´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Umyvadlo – U3 - U7 5 0,5 2,5 

Celkem 2,5 

Qww= 1,11 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (11-11´), (12-12´), (13-13´), (14-14´), (15-15´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 
Záchodová mísa – WC3, WC4, 
WC5, WC6, WC7 

1 2,0 2,0 

Celkem 2,0 

Qww= 0,99 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (5-6´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Umyvadlo – U8 1 0,5 0,5 

Celkem 0,5 

Qww= 0,50 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 
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ÚSEK (6-6´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Záchodová mísa – WC8 1 2,0 2 

Celkem 2 

Qww= 0,99 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (6´-7´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Umyvadlo – U8 1 0,5 0,5 

Záchodová mísa – WC8 1 2,0 2,0 

Celkem 2,5 

Qww= 1,10 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (7-7´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Podlahová vpus	 DN 70 – VP70 1 1,5 1,5 

Celkem 1,5 

Qww= 0,86 l/s    � NAVRŽENO  DN 100 

ÚSEK (7´-5´): 

Za�izovací p�edm�t po�et DU  [l/s] �DU  [l/s] 

Umyvadlo – U8 1 0,5 0,5 

Záchodová mísa – WC8 1 2,0 2,0 

Podlahová vpus	 DN 70 – VP70 1 1,5 1,5 

Celkem 4,0 

Qww= 1,4 l/s    � NAVRŽENO  DN 125 

ÚSEK (9´-10´): 

Za�izovací p�edm�t po�et 
DU  
[l/s] 

�DU  [l/s] 

Umyvadlo - U3-U7 5 0,5 2,5 

D�ez - D1, D2 2 0,8 1,6 

My�ka 1 0,8 0,8 

Podlahová vpus	 DN 70 - S2, S3 2 1,5 3 

Celkem 7,9 

Qww= 1,96 l/s    � NAVRŽENO  DN 125 
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ÚSEK (10´-1´): 

Za�izovací p�edm�t po�et 
DU  
[l/s] 

�DU  [l/s] 

Umyvadlo, Výlevka 4 0,5 2 

Záchodová mísa (6 l nádržka) 8 2 16 

Podlahová vpus	 DN 70 - Sprcha 1 1,5 1,5 

Podlahová vpus	 DN 70 1 1,5 1,5 

Celkem 21 

Qww= 3,21 l/s    � NAVRŽENO  DN 125 

Poznámka: 

Jelikož �eším v diplomové práci p�echod z odpadního na svodné potrubí vložením 

uklid�ujícího kusu o délce 250 mm mezi dv� 45o kolena (viz. výkresová dokumentace), 

nemusí být dle zásad �SN EN 12056-2 spln�na podmínka svodné potrubí navýšeno o dimenzi 

v�tší než jakou má potrubí odpadní. 

Ozna�ení jednotlivých úsek� je z�ejmé z výkresové dokumentace p�iložené 

k diplomové práci (výkresy KANALIZACE – ROZVINUTÉ �EZY). 

 Navržená vnit�ní kanalizace bude z materiálu PVC KG (vedoucí pod podlahou) a PVC 

HT (nad podlahou v zaomítaných drážkách ve zdivu, p�íp. zazd�na – odpadní potrubí). Krytí 

kanalizace bude pod podlahou min. 300 mm. Spojování potrubí je gumovým b�itovým 

t�sn�ním. Po instalaci potrubí p�ed jeho zakrytím se provede vizuální technická prohlídka, 

zkouška vodot�snosti svodného potrubí a zkouška plynot�snosti odpadního p�ipojovacího a 

v�tracího potrubí dle �SN 73 67 60. O zkouškách bude vyhotoven zápis. 

 V objektu je, v místnosti 1.10 – WC d�ti, navržena revizní kanaliza�ní šachta 800 x 

600 mm, provedena monoliticky z ŽB konstrukce. Hloubka dna šachty je -1,0 m pod úrovní 

�isté podlahy 1.NP = ±0,000. Šachta bude opat�ena ocelovým poklopem 800 x 600, který 

bude zajišt�n proti otev�ení neoprávn�ných osob. 

DIMENZOVÁNÍ DEŠ�OVÉ KANALIZACE

 Návrh deš	ové kanalizace je proveden dle �SN EN 12056-3 Vnit�ní kanalizace – 
Gravita�ní systémy – �ást 3. Odvád�ní deš	ových vod ze st�ech – Navrhování a výpo�et.  
  
Návrh se provádí dle vztahu (5.2.2): 

QDs = r*As*Cs                                                                                                                     (5.2.2) 

QDs    ….. odtok deš	ových vod … [l/s] 
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r        ….. intenzita dešt� stanovená z tabulky 22. … [l/(s.m)2] 

As      ….. ú�inná plocha st�echy … [m2] 

Cs      ….. sou�initel odtoku deš	ových vod … [-] 

Tabulka 22.  Hodnoty intenzity dešt� dle místních klimatických podmínek

Použité hodnoty: 
- r = 0,015 l/(s.m2) p�i period� 1 
- C = 1,0 (tabulková hodnota dle [6] – pro st�echy = 0,1) 
- A =361 m2

- Ro�ní srážkový úhrn: 630 mm/ha (tabulková hodnota dle [6]) 

Množství deš�ových vod: 
QD = r*A*C = 0,015*361*1= 5,42 l/s 
Qrok = 630*( 361*1)= 407,31 m3/rok (množství deš	ových vod za rok)

Pro daný objekt jsou navrženy 4 st�ešní odpadní potrubí, p�i rozd�lení celkové plochy st�echy 
na tém�� stejné plochy, proto: 

QD = 5,42/4 = 1,31 l/s       � NAVRŽEN 4x st�ešní odpadní potrubí DN 100 

Svodná deš	ová kanalizace je pak navržena o dimenzi vetší dle zásad �SN EN 12056-

3, tedy DN 125 od každého st�ešního svodu. V míst� spojení dvou svodných potrubí bude 

potrubí zredukováno na dimenzi o t�ídu vyšší, tedy DN 150. Deš	ová kanalizace bude 

napojena p�es revizní pojízdnou kanaliza�ní šachtu Wavin DN 425 do ve�ejné deš	ové 

kanalizace. Každé st�ešní odpadní potrubí bude opat�eno 1,5 m nad zemí potrubím odolným 

proti mechanickému poškození a lapa�em st�ešních splavenin. Potrubí deš	ové kanalizace 

bude pod terénem z PVC KG DN 125 a DN 150, krytí min. 0,8 m. Okapový st�ešní systém 

bude z materiálu TiZn. 

KANALIZA�NÍ P	ÍPOJKA   

 Návrh dimenze potrubí kanaliza�ní p�ípojky byl proveden dle �SN 75 61 01. Podle 

této normy se také musí postupovat p�i provedení, napojení a oprav� kanaliza�ní p�ípojky. 

P�ípojka bude provedena od objektu po venkovní pojízdnou revizní šachtu Wavin DN 425 

z PVC KG DN 125 délky 36 m. Ze šachty pak bude potrubí PVC KG DN 150 délky 8,5 m. 

Sklon kanaliza�ní p�ípojky je 5%. Krytí pod terénem bude min. 1 m (viz. výkresová 

dokumentace – ROZVINUTÝ �EZ KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKOU). 

 Výpo�et vnit�ní sv�tlosti potrubí je dle vztahu (5.2.1) a tabulky 18.  Sou�et všech 

výpo�tových odtok� celého objektu. 

Qww= 3,76 l/s    � NAVRŽENO  DN 150 
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5.3 Dimenzování domovního plynovodu, plynovodní p�ípojka 

  

 Cílem výpo�t� je stanovení pr�m�r� potrubí domovního plynovodu tak, aby byl 

zabezpe�en požadovaný objemový pr�tok plynu a požadovaný p�etlak plynu pro plynové 

spot�ebi�e. P�i návrhu a dimenzování domovního plynovodu jsem �erpal z norem: 

- TPG 704 01 Odb�rná plynová za�ízení a spot�ebi�e na plynná paliva v budovách 
- TPG 934 01 Plynom�ry. Umís	ování, p�ipojování a provoz. 
- TPG 702 01 Plynovody a p�ípojky z polyetylénu 
  �SN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak � 5 

bar - Provozní požadavky 

DIMENZOVÁNÍ VNIT	NÍHO PLYNOVODU

Vstupní údaje: 

- Objekt je jednopodlažní 
- Plynové spot�ebi�e - jeden plynový sporák se spot�ebou plynu 1,35 m3/hod. 

1) Stanovení redukovaných odb�r� plynu: 

Vr = K1*V1 + K2*V2 + K3*V3                                                                                             (5.3.1)

Vr = 1,35*1 = 1,35 m3/hod 

2) Ur
ení p�edb�žné dimenze potrubí: 

Výpo
et p�edb�žné ztráty tlaku �pc [m3/hod] – vodorovný úsek v celém objektu: 

�p = �pd / �Le                                                                                                          (5.3.2) 

�p = 100/(1,5*�L) = 100/(1,5*54,4) = 1,22 Pa/m 

Výpo
et p�edb�žné ztráty tlaku �p [m3/hod] – svislý  úsek objektu: 

�p = 5/1,5 = 3,33 Pa/m                                                                                             (5.3.3)

Tento vztah se používá u svislých úsek�, kdy potrubí prochází z jednoho podlaží do 

druhého. Jelikož se v diplomové práci nejedná o svislé potrubí, které by vedlo do vyšších 

podlaží, pouze jde o nalezení vhodné nejkratší trasy plynového potrubí (z �ásti zav�šeno pod 

stropem), nebude se se svislým potrubím v diplomové práci uvažovat a daná trasa potrubí 

bude navržena a posouzena pouze jako jeden úsek. 

Dimenze potrubí se stanovuje bu� ze vztahu (5.3.4) nebo je dimenze stanovena 

z tabulky 23. � pro celý úsek objektu je dle tabulky navrženo DN 20

Interpolací je dále ur�ena skute�ná ztráta tlaku �ps = 0,67 Pa/m

D = 5�[ (19,4* Vr* Le*dp)/ �pc]*10                                                                             (5.3.4) 

D = 5�[ (19,4* 1,35* 57,9*0,72)/ 38,8]*10 = 1,95*10 = 19,5 mm � navrženo DN 20
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Tabulka 23.  Objemové pr�toky zemního plynu a ztráty tlaku 

3) Posouzení navržené dimenze potrubí DN20: 

��pc � �pd = 100 Pa/m                                                                                           (5.3.5)

��pc = ��ps*Le = 0,67*57,9 = 38,8 Pa/m                                                              (5.3.6)

Le = L + L´= 49 + (1*0,5) + (12*0,7) = 57,9 m                                                      (5.3.7) 

��pc = 38,8 Pa/m < �pd = 100 Pa/m� SPLN�NO � navržené potrubí DN 20 je 

zapracováno do výkresové �ásti diplomové práce. 

Použité veli
iny: 

Vr     ….. redukovaný odb�r plynu … [m3/hod] 

K1, K2, K3 ….. koeficienty sou�asnosti, závisející na po�tu p�ipojených plynových spot�ebi��    

                        n (K1 = n-0,5, K2 = n-0,15, K3 = n-0,1) … [W/K] 

V1   ….. sou�et objemových pr�tok� plynu spot�ebi�� pro p�ípravu pokrm� a pro       

              pr�tokový oh�ev TV … [m3/hod] 

V2   ….. sou�et objemových pr�tok� plynu spot�ebi�� pro lokální vytáp�ní a spot�ebi��   

              pro zásobníkovou p�ípravu TV … [m3/hod] 

V3     ….. sou�et objemových pr�tok� plynu všech kotl� pro vytáp�ní … [m3/hod] 

Le    ….. ekvivalentní délka potrubí … [m] 

L      ….. skute�ná délka potrubí … [m] 

L´   ….. ekvivalentní délková p�irážka úseku stanovená z tabulky 24.  … [m]

�p   ….. p�edb�žná ztráta tlaku … [Pa/m] 

�pd ….. dovolená tlaková ztráta … [Pa/m] 

�ps ….. skute�ná tlaková ztráta úseku… [Pa/m] 
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�pc ….. celková tlaková ztráta úseku… [Pa/m] 

dp     ….. relativní hustota plynu (pro zemní plyn = 0,72)… [kg/m3] 

D    ….. vnit�ní pr�m�r potrubí … [mm] 

Tabulka 24.  Ekvivalentní délkové p�irážky 

Tabulka 25.  Domovní plynovod 
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 Navržené potrubí dimenze DN 20 bude od hlavního uzáv�ru plynu (HUP) k objektu (1 

m p�ed líc budovy) z materiálu HDPE 100 SDR 11 25x4,2 v délce 48,4 m. 1 m p�ed vstupem 

do objektu  bude proveden p�echod z potrubí HDPE 100 SDR 11 25x4,2 na ocelové potrubí 

bezešvé oplášt�né DN 20 dle �SN 42 01 42, �SN EN 10208-1. Za vstupem do objektu bude 

instalován domovní kulový uzáv�r KK-20. Další kulový kohout KK-20 se šroubením na flexi 

propojovací hadici bude osazen u plynového spot�ebi�e – plynový sporák se spot�ebou plynu 

1,35 m3/hod. 

 Ocelové potrubí uvnit� objektu bude opat�eno nát�rem žluté barvy a bude zav�šeno na 

okolní konstrukce (st�ny, stropní konstrukce) typovými ocelovými objímkami Mf600 DN 20. 

Pr�chod potrubí p�es st�ny bude v ocelových chráni�kách 10 mm delších na každou stranu od 

líce st�ny. Potrubí bude uvnit� objektu spojováno svá�ením dle p�íslušných technických 

norem t�ídy 05. Svá�ení m�že provád�t pouze osoba s p�íslušným svá�e�ským pr�kazem. Po 

instalaci potrubí (p�ed nát�rem) se provede zkouška pevnosti se zkušebním tlakem do 15 kPa, 

zkouška t�snosti se zkušebním tlakem 2,5 krát vyšším než je tlak provozní a zkouška 

provozuschopnosti napušt�ním plynu požadovaného provozního tlaku. O zkoušce bude 

vyhotoven zápis. 

 PLYNOVODNÍ P	ÍPOJKA  bude napojena ze st�edotlakého ve�ejného plynovodu a 

regulátor plynu bude osazen ve sk�íni HUP. P�ípojka bude proto st�edotlaká. Základní zásady 

pro navrhování plynovodních p�ípojek uvád�jí, že nejmenší možná dimenze STL p�ípojky je 

DN 15. Protože výše uvedený návrh potrubí vnit�ního plynovodu vyšel DN 20 a 

s p�ihlédnutím k p�ípadné budoucí navýšení kapacity objektu (nap�. více plynových sporák�), 

navrhuji tudíž dimenzi pro plynovodní p�ípojku 32x3 (DN 25). Standardn� se p�ípojka 

dimenzuje dle vztahu (5.3.8). 

D = K * 4,8�{(Q1,82*L)/ [(pz + 100)2 -(pk + 100)2]}  …..  [mm]                                  (5.3.8) 

P�ípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 6 m. P�ípojka bude 

napojena na plynovodní �ád STL HDPE 100 110x63, který je veden v místní komunikaci 

parc. �. 1511/1. Napojení bude pomocí navrtávacího pásu, elektrotvarovky. Porubí bude 

uloženo do pískového podsypu tl. 100 mm a bude obsypáno pískem tl. 200 mm. Na obsyp 

bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude opat�ena signaliza�ním drátem Cu 4 mm2. 

5.4 Dimenzování podlahového vytáp�ní, popis regulace podlahového vytáp�ní 

V objektu mate�ské školy bylo zvoleno podlahové sálavé vytáp�ní z n�kolika d�vod�. 

Dle �SN 73 05 40 se v mate�ských školách po�ítá s vnit�ní návrhovou teplotou v lehárnách, 



 - 83 -

hernách, u�ebnách a izola�ních místnostech �ai = 22 oC. Podlahové vytáp�ní bylo zvoleno 

p�edevším díky zvýšené povrchové teplot� podlahy, která je v mate�ských školách d�ležitá a 

žádaná. 

Podlahového vytáp�ní má i jiné výhody: 

• Je vhodné zejména tam, kde máme nízkoteplotní zdroje (tepelná �erpadla, 

kondenza�ní kotle atd.). 

• V místnostech nemusí být žádná otopná t�lesa, tudíž je v�tší užitný prostor (omezení 

rizika úrazu) 

• Tepelná pohoda od sálavého tepla z podlahy je kvalitn�jší než u radiátor�. 

• Cirkulace vzduchu je podstatn� snížená oproti radiátor�m, a proto je i ví�ení prachu v 

místnosti menší, ale musíme vzít v úvahu podlahové krytiny. U podlahového topení je 

velmi problematické umíst�ní koberce, který je velkým lapa�em prachu, a proto se 

musí �ast�ji uklízet. Z hlediska ví�ení prachu je podlahové topení lepší, ale pro 

zachycení prachu horší. 

 Podlahové vytáp�ní je teplovodní s nuceným ob�hem topné vody s inhibitorem 

(p�ísada zamezující vnit�ní korozi potrubí). Teplotní spád je 45/35 oC. Pro podlahové vytáp�ní 

byl použit systém Universa. V objektu byly navrženy dva rozd�lova�e UNI-MULTI I 

(11okruhový a 12okruhový) s odd�leným t�lesem rozd�lova�e a sb�ra�e z tepeln�izola�ního 

plastu, viz. obr. 5.4a . Modulová konstrukce umož�uje dodate�né rozší�ení po�tu okruh�, 

snáší teplotu do 100°C, t�leso rozd�lova�e je opat�eno uzavíracími ventily, které je možno 

bez vypušt�ní systému dovybavit termostaty ovládanými termopohony, t�leso sb�ra�e je 

osazeno pr�tokom�rnými regula�ními ventily s možností p�esného nastavení pr�tokového 

množství pro každou v�tev zvláš	 a sou�asným stálým vizuálním m��ením pr�toku v l/min v 

každé v�tvi. Ob� t�lesa jsou vybavena napoušt�cími, vypoušt�cími a odvzduš�ovacími ventily 

a p�ipojovacím 6/4" závitem pro obvyklá šroubení �erpadel. Rozd�lova�e budou zabudovány 

do zdiva ve sk�í�ce UNIVERSA TYP 12. Potrubí podlahového vytáp�ní NIOXY 17x2,5 4-

vrstvá PB trubka s protikyslíkovou bariérou. V míst�, kde bude potrubí procházet mezi 

dilatovanými zónami (p�es dilata�ní spáru, st�nu a v míst� dve�í), bude na potrubí provedena 

dilata�ní trubka ø 20 mm, dl. 500 mm. Potrubí od tepelného �erpadla k rozd�lova��m bude 

pod systémovou deskou v izolaci mirelon z m�di (Cu) 28x1,5 - spojováno pájením. 

Systémová deska je pro instalaci potrubí navržena Giacomini R979Y003.. Zp�sob kladení 

potrubí je meandrem. Systémová deska je pro instalaci potrubí navržena Giacomini 

R979Y003. Podlahové vytáp�ní bylo navrženo pomocí výpo�tového softwaru firmy 
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UNIVERSA. Do programu byly použity tepelné ztráty místností, vypo�ítané softwarem 

ZTRÁTY 2010 (viz. kapitola 4.2). Výstupní protokoly z programu Universa jsou uvedeny 

níže. Z protokol� lze vy�íst základní vlastnosti topného systému, v�etn� tlakových ztrát, 

pr�tok�, výkon�, délky a rozte�í potrubí v jednotlivých místnostech a výpisu materiálu. Ve 

výkresové �ásti diplomové práce jsou pak založeny výkresy p�dorysu a rozvinutých �ez�

podlahového vytáp�ní. 

 Po ukon�ení instala�ních prací bude provedena zkouška t�snosti a zkouška provozní, 

dle pokyn� a technologických p�edpis� výrobce (dodavatele podlahového systému). O 

zkoušce bude vyhotoven zápis.  

Obr. 5.4a ROZD�LOVA� UNI-MULTI I 

                        
      Rozd�lova� p�ed instalací                           Rozd�lova� zabudovaný ve zdivu 

Napoušt�ní a uvedení podlahového vytáp�ní do provozu: 

Abychom zabránily vytvo�ení takzvaného "pytle" v topných hadech a následného 

pracného vyhán�ní vzduchu ze systému topení, je d�ležité zvolit vhodný postup napoušt�ní 

topné vody.  Správný postup je ten, že zav�eme všechny topné hady krom� napoušt�ného a 

následn� napouštíme hada z jedné strany. Po napušt�ní tohoto topného hada ho uzav�eme a 

p�istoupíme k napoušt�ní dalšího. Po napušt�ní posledního topného hada všechny otev�eme a 

zapneme �erpadlo, které zbytky vzduchu vyžene k odvzduš�ovacímu ventilu. 

Nemén� d�ležité je vysoušení podlahy po vylití anhydritu �i betonu. Zde postupujeme 

podle doporu�ení výrobce, ale obecn� lze �íci, že necháme podlahu po zabetonování stát, 

dokud nevidíme patrné známky schnutí (cca 5-10 dní). Potom m�žeme pustit do podlahového 

topení 25 °C teplou topnou vodu. Tuto hodnotu udržujeme jeden den a potom zvýšíme každý 

den o 10 °C, až se dostaneme na 55 °C, potom tuto teplotu udržujeme cca 5 - 10 dní. Po 

z�etelném vysušení podlahy plynule snižujeme teplotu topné vody o 10 °C každý den, až se 
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dostaneme op�t na 25 °C. Po této akci by m�la být podlaha kvalitn� vysušená a topný had 

dokonale usazen v podlaze. 

Výstupní protokoly podlahového vytáp�ní z programu UNIVERSA
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NÁVRH OB�HOVÉHO �ERPADLA (� 1)

Vstupní údaje: 

Tlaková ztráta rozd�lova�� celkem:  �pRF = 27,02 kPa 

Pr�tok rozd�lova�� celkem:   QC = 1282 kg/hod 

Dopravní výška cirkula
ního 
erpadla: 

Dopravní výška �erpadla se stanovuje ze vztahu 5.4.1.  

H = (1000*�pRF)/(*g)                                                                                                    (5.4.1) 

H = (1000*27,02)/(998,0*9,81) = 2,76 m 

P�i pr�toku QC = 1282 kg/hod musí mít cirkula�ní �erpadlo dopravní výšku H  2,76 

m. 

 Dle spo�tené dopravní výšky H = 2,76 m a pr�toku QC = 1282 kg/hod byl proveden 

návrh ob�hového �erpadla ob�hového �erpadla GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130. Návrh 

(viz. níže) byl proveden pomocným softwarovým programem, který nabízí firma Grundfos na 

svých webových stránkách. 
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Technické údaje 
erpadla: 

Kapalina, techn.:
Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C 

Teplota kapaliny: 45 °C 

Hustota: 985,7 kg/m³ 

Skute�ná vypo�ítaná 
hodnota pr�toku: 

1,28 m³/h 

Výsledná dopravní výška 
�erpadla: 

2,76 m 

Teplotní t�ída TF: 110 

Max. provozní tlak 10 bar 

Schval. zna�ky na 
typovém štítku: 

VDE,GS,CE 

Materiály:
T�leso �erpadla: Litina 

 EN-JL 1020 
 ASTM A48-25 B 

Ob�žné kolo: Compozit, PP 

Instalace:

Rozsah okolní teploty 
0 .. 40 

Max. provozní tlak 10 bar 

Potrubní p�ípojka: G 1 1/2

PN pro potrubní p�ípojku: PN 16 

Vzdálenost mazi sacím a 
výtla�ným hrdlem: 

130 mm

Elektrické údaje:
P�íkon - P1 5 .. 45 W 

Max. spot�eba el. proudu: 0.05 .. 0.38 A

Frekvence el. sít�: 50 Hz 

Jmenovité nap�tí: 1 x 230 V 

Krytí (IEC 34-5): 42 

T�ída izolace (IEC 85): F 
Jiné:
�istá hmotnost: 2. 1,9 kg 

Hrubá hmotnost: 2,1 kg 

P�epravní objem: 0.004 m³

Energetický štítek: A 
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Obr 5.4b Pole charakteristik �erpadla GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130 

Obr 5.4c OB�HOVÉ �ERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 20-60 N 150 
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NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY (EN 1) 

Jedná se expanzní nádobu (dále jen EN) topného okruhu, která umož�uje vyrovnání 

roztažnosti vody v otopné soustav� a udržení p�etlaku v p�edepsaných mezích. P�etlak je 

vytvá�en ob�hovým �erpadlem GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130.

Vstupní údaje: 

- pot�eba tepla na vytáp�ní (celkové tep. ztráty objektu): Qc = 12,86 kW 

- max. výška (i s rezervou 1m) : hmax = 2,0 m 

- kone�ný tlak pa2max (max. povolená hranice daná výrobcem kotle) : 0,15 Mpa 

- max. teplota teplonosné látky tmax : 35 °C 

- hustota vody :  = 994,0 kg/m3 

pp1= ( * gn * hmax)/1000 = (1272 * 9,81 * 2,0)/1000 = 25,0 kPa                                 (5.4.1) 

ppl  …… po�áte�ní p�etlak … [kPa] 

    …… hustota vody … [kg/m3] 

gn  …… normální tíhové zrychlení [m/s2] 

hmax  …. max. výška od t�žišt� EN po nejnižší bod pracovní látky … [m] 

pa1 = ppl + 100 = 25 + 100 = 125 kPa                                                                            (5.4.2) 

pa1  …… po�áte�ní tlak … [kPa] 

  
� = (pa2max - pa1)/pa2max = (400 - 125)/400 = 0,688                                                       (5.4.3) 
     
�  …… sou�initel využití membránové EN … [ - ] 

Dle tabulky 26. volím p�edb�žný sm�rný obsah v = 16,0 kW (pro otop. soustavu s 

podlahovou) 
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Tabulka 26.  Sm�rné hodnoty teplonosné pracovní látky topné vody v otopných  

Velikost otopné soustavy 10 kW 100 kW 350 kW 1000 kW 
Skupina Druh otopné soustavy Sm�rný objem jednotlivých otopných soustav v [l/kW] 

A jednotrubková s DOT 6,3 5 4,5 4 
B konvektory 7,1 5,6 5 4,5 
C desková otopná t�lesa 11 9 7,5 7 
D litinová �lánková 16 12,5 11,5 10 
E ocelová �lánková 20 16 14 12,5 
F podlahová 25 20 18 16 

G venkovní potrubní sí	   18     

Vot = v * Qc = 16 * 12,86 = 205,8 l                                                                             (5.4.4) 

Vot  ………. množství teplonosné látky v otopné soustav� … [kg] 

Zv�tšení objemu vody vypo�ítáme podle vztahu 5.4.5 , 5.4.6 a tabulky 27: 

�t = tmax - to = 65 - 10 = 55 K                                                                                      (5.4.5) 

�V = �v * Vot = 0,0195 * 205,8 = 4,013 l                                                                    (5.4.6) 

�t  …………  rozdíl teplot p�i provozu otopné soustavy … [K] 

to  ………….  po�áte�ní teplota vody minimální … [oC] 

�V  ………...  užite�ný obsah expanzní nádoby, resp. zv�tšení teplonosné látky … [l] 

�v  …………  m�rné zv�tšení objemu teplonosné pracovní látky … [l/kg] 

                                 Tabulka 27.  M�rné zv�tšení objemu topné vody�

�t [K] 0 10 20 30 40 
�v [l/kW] 0 0,0014 0,004 0,0075 0,0117 

      
�t [K] 45 50 55 60 65 
�v [l/kW] 0,0141 0,0167 0,0195 0,0224 0,0254 

      
�t [K] 70 75 80 85 90 
�v [l/kW] 0,0286 0,032 0,0355 0,0392 0,0431 

      
�t [K] 100 120 140 160 180 

�v [l/kW] 0,0511 0,0693 0,0902 0,114 0,1411 
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VELIKOST EXPANZNÍ NÁDOBY Vc vypo�teme ze vztahu 5.4.7: 

Vc = (1,3 * �V)/ � = (1,3 * 4,013)/ 0,688 = 7,58 l                                                        (5.4.7) 

Vc = 7,58 l     �   navržena expanzní nádoba o objemu 12 l

Expanzní nádoby REFLEX N mají objemové �ady 8, 12, 18, 25, 35. Z d�vodu 

bezpe�nosti a provozní spolehlivosti jsem nezvolil z výpo�tového hlediska vhodn�jší objem 8 

litr�, ale navrhnul jsem expanzní membránovou nádobu o �adu vyšší - REFLEX N 12/3 (viz. 

obr. 5.4d) o objemu 12 litr� (s max. provozním p�etlakem 0,3 MPa).  

Obr. 5.4d  TLAKOVÁ MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 12/3 
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REGULACE PODLAHOVÉHO VYTÁP�NÍ

Regulace požadované teploty vzduchu ve vytáp�ných místnostech bude �ízena 

ekvitermn� centrálním �ídícím systémem s prostorovými sníma�i a exteriérovým �ipem. 

Centrální �ídicí systém ovládá zdroj tepla, p�ípravu topné vody a pomocí prostorových 

sníma�� ovládá termopohony jednotlivých topných okruh�. 

P�i použití prostorového termostatu "�íkáme" topení zda má topit �i ne a zdroj tepla 

(nebo topná zóna) se regulují podle nem�nné ekvitermní k�ivky, což má za následek 

cyklování topení p�i dotopení prostoru na žádanou teplotu a zárove� nem�žeme upravit 

k�ivku pro rychlé zatopení. S použitím prostorového sníma�e máme o hodn� v�tší pole 

p�sobnosti v regulaci topného okruhu a dolad�ní ekvitermní k�ivky podle aktuálních 

podmínek. Pro osazení prostorových sníma�� platí stejné podmínky jako pro osazení 

prostorových termostat� – umíst�ní na vnit�ní zdi (bez vrstev nebo tepelného za�ízení), 

zajišt�ní volného ob�hu pokojového vzduchu pod �idlem, viz obr. 5.4e. Venkovní �idlo se 

zpravidla montuje na nejchladn�jší místo domu. �idlo musí být chrán�no proti p�ímému 

slune�nímu zá�ení, klimatizaci nebo podobným vliv�m na m��ení teploty. �idlo se nesmí 

montovat p�ímo pod st�echu (p�esahy st�ech). 

Obr. 5.4e  VHODNÉ UMÍST�NÍ �IDLA POKOJOVÉ TEPLOTY 

K �emu slouží ekvitermní k�ivka? Ekvitermní k�ivka popisuje závislost teploty topné 

vody v koncovém za�ízení (radiátoru, podlahovém vytáp�ní) na aktuální venkovní teplot� a 

m�že tak pomoci k udržení konstantní teploty ve vytáp�ném prostoru a to i p�i m�nící se 

venkovní teplot�. Pokud nastane stav, kdy se teplota v místnostech m�ní, tak m�že být také 

nastavena špatn� ekvitermní k�ivka a je nutno ji upravit. Ekvitermní k�ivka se definuje body 
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jako 3 a více bodová. Každý bod je ur�en požadovanou a odpovídající venkovní teplotou. 

Mezi t�mito body systém �ízení dodávky tepla obvykle provádí lineární nebo polynomiální 

interpolaci.  

Ekvitermní (topné) k�ivky v tepelném �erpadle IVT GREENLINE HE E14 jsou pro 

každý okruh (topné t�leso/podlaha) továrn� nastaveny (p�i - 2,5 oC je požadovaná teplota na 

výstupu 27,2 oC). K�ivka podlahy má nižší hodnotu, protože podlahy nejsou odolné v��i 

stejným vysokým teplotám. Tato továrn� nastavená k�ivka se upraví dle požadované vnit�ní 

teploty místnosti, pro každou místnost zvláš	.  

Výpo�et ekviterních k�ivek jsem pro pot�eby diplomové práce provedl výpo�tovou 

pom�ckou, která je k dispozici na webových stránkách tzb-info [6]. K�ivky byly vyhodnoceny 

pro vnit�ní návrhovou teplotu 20 oC (obr. 5.4g), 22 oC (obr. 5.4f) a 24 oC (obr. 5.4h). 

Obr. 5.4f  TOPNÉ EKVITERMNÍ K�IVKY PRO MAX. TEPLOTU VODY 45 oC 

(VNIT�NÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA 22 oC) 
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Obr. 5.4g  TOPNÉ EKVITERMNÍ K�IVKY PRO MAX. TEPLOTU VODY 45 oC 

(VNIT�NÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA 20 oC) 
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Obr. 5.4h  TOPNÉ EKVITERMNÍ K�IVKY PRO MAX. TEPLOTU VODY 45 oC 

(VNIT�NÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA 24 oC) 

 Na základ� t�chto k�ivek budou továrn� nastavené k�ivky pro každou místnost 

v centrální �ídící jednotce upravena. Topná k�ivka udává, jak vysoká smí být teplota na 

výstupu v pom�ru k venkovní teplot�. Regulátor zvýší teplotu na výstupu, jakmile venkovní 

teplota klesne. Teplota na výstupu je m��ena �idlem pro každý okruh. Všechny tyto pochody 

�ídí, kontroluje a vyhodnocuje centrální �ídící jednotka. K�ivky budou do �ídící jednotky 

nastaveny dle postupu v p�íru�ce, který udává výrobce tepelného �erpadla. Toto zadávání 

ekvitermních k�ivek do jednotky pomocí displeje m�že provád�t uživatel sám. Obecn� se ale 

doporu�uje, aby tyto nastavení provedl odborn� zp�sobilý pracovník montážní firmy.

Centrální �ídící jednotka regulace topného systému je sou�ástí tepelného �erpadla IVT 

GREENLINE HE E14 - ekvitermní regulátor  REGO 1000.
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6. NÁVRH ZDROJE VYTÁP�NÍ

 Jedním z hlavních a nejd�ležit�jších návrh� technického za�ízení budovy je beze sporu 

v diplomové práci návrh zdroje vytáp�ní. P�i návrhu zdroje byl kladen d�raz p�edevším na 

ekonomi�nost z hlediska minimálních provozních náklad� na vytáp�ní. Dalším d�ležitým 

aspektem bylo zajistit ekologickou stránku celého systému vytáp�ní s d�razem na eliminaci 

nežádoucích vliv� na ovzduší, krajinu a životní prost�edí v�bec. 

P�i rozvaze, jaký zdroj zvolit jsem byl postaven (mimo ochrany životního prost�edí) 

p�ed otázku, jak skloubit požadavky na minimální provozní náklady a sou�asn� docílit co 

nejmenších náklad� na po�ízení zdroje vytáp�ní. P�ed takovýto problém je v b�žné praxi 

projektant postaven vždy a záleží jen na jeho uvážení vyplývající ze zkušeností a praktických 

poznatk�. Ne vždy ale projektant dostává pot�ebný prostor pro vyhodnocení dané situace a 

tím zvolení nejvhodn�jšího �ešení, proto je zásadní nalézt kompromis s investorem zám�ru, 

tak aby byly spln�ny výše uvedené požadavky na ekonomiku po�ízení a provozu, ale také na 

ekologii celého zám�ru. 

 Podle mého názoru neexistují v sou�asnosti vhodn�jší zdroje vytáp�ní, které by 

dokázaly výše uvedené požadavky zcela respektovat a splnit, než tolik se rozmáhající 

obnovitelné zdroje energie – tepelná �erpadla. Je pravdou, že jejich po�izovací náklady ješt�

pon�kud zaostávají, v pom�ru s provozními, za ostatními zdroji, nap�. kotle na biomasu, 

solární panely, fotovoltaické �lánky aj.. Jejich ú�innost a vložené provozní náklady, však 

svým výkonem daleko p�evyšují všechny ostatní zdroje. Proto jsem pro daný typ budovy, 

která je ur�ena pro využití jako mate�ská škola, zvolil jako zdroj vytáp�ní tepelné �erpadlo.  

Tepelná �erpadla spadají do kategorie obnovitelných zdroj� energie (nízkoteplotních). 

Jsou to za�ízení, která odebírají tepelnou energii z vn�jšího prost�edí (zem�, voda, vzduch) a 

energii dále využívají pro vytáp�ní objektu, oh�ev teplé užitkové vody, oh�ev vody bazénu 

apod. Na trhu se objevuje mnoho druhu systém� tepelných �erpadel. Jsou to p�edevším 

systémy ZEM�/VODA, kde je odebírání tepelné energie ze zem� zajišt�no plošnými 

kolektory nebo hloubkovými vrty. Získaná energie je dále p�edána do objektu prost�ednictvím 

p�íslušného média - vody. Dále je to systém VZDUCH/VODA (p�íp. VZDUCH/VZDUCH), 

kde je energie, jak už název napovídá, odebírána ze vzduchu pomocí vým�níku a p�edává je 

dál vod� �i vzduchu. V neposlední �ad� se používá systém VODA/VODA, kde je energie 

získávaná z vod povrchových a p�edevším podpovrchových (studny, vrty). 

Po analýze ekonomiky daného zám�ru a po vyhodnocení stavebního pozemku, jsem 

navrhnul systém tepelného �erpadla – ZEM�/VODA, s využitím dvou hloubkových vrt�, 
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protože stavební pozemek nedisponuje dostatkem prostoru k provedení plošného kolektoru a 

nemén� b�žn� užívaný návrh systému VZDUCH/VODA není tolik ú�inný jako systém 

Z�M�/VODA. Podrobným popisem a návrhem p�edm�tného tepelného �erpadla se zabývá 

následující kapitola. 

6.1 Popis zdroje  vytáp�ní, schéma zapojení na otopnou soustavu a oh�ev TV 

 Z velké škály tepelných �erpadel disponující v sou�asnosti trh, není snadné si zvolit a 

vybrat vhodné tepelné �erpadlo. Mnoho výrobc�, se snaží prodat sv�j produkt za každou cenu 

pomocí promyšleného marketingového tahu. Mnohdy ale t�mto rádoby výrobc�m uniká ve 

v�tšin� p�ípad� kvalita výrobk�. Proto jsem se na trhu zam��il spíše na výrobce, kte�í se na 

trhu objevují již léta a své výrobky nabízejí pod záštitou letitých zkušeností a referencí 

dlouholetých uživatel� a spokojených zákazník�. Up�ednostnil jsem i ty výrobce zabývající se 

dlouhodobým vývojovým programem svých produkt� a p�edevším výrobce, kte�í se zabývají 

výhradn� jen tepelnými �erpadly. 

Nicmén�, po d�kladném rozboru sou�asného trhu, jsem dosp�l k tepelnému �erpadlu 

firmy, která se tímto oborem zabývá již 20 let. Jedná se o švédskou firmu IVT, na �eském 

trhu zastoupená firmou Tepelná �erpadla IVT s.r.o.. Spole�nost byla založena v roce 1998 a 

krátce poté se stala nejv�tším dodavatelem tepelných �erpadel na �eském trhu a s velkým 

náskokem p�ed ostatními konkurenty tuto pozici stále upev�uje. Spole�nost nabízí rozsáhlý 

sortiment kvalitních tepelných �erpadel. Pro ú�ely diplomové práce jsem zvolil, pro pokrytí 

celkové výpo�tové tepelné ztráty objektu Qc = 12,86 kW, tepelné �erpadlo IVT GREENLINE 

HE E14 s výkonem p�i 0 oC/45 oC 14,1 kW, viz. obrázek 6.1a. Tepelná �erpadla jsou navíc 

obecn� pro systémy podlahových vytáp�ní vhodným �ešením z hlediska nízké výstupní – 

p�ívodní teploty do topného systému, která je podstatou podlahového vytáp�ní. 
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Obr. 6.1a  TEPELNÉ �ERPADLO IVT GREENLINE HE E14 – ZEM�/VODA 

Technické vlastnosti tepelného 
erpadla IVT GREENLINE HE E14: 

- Výkon p�i 0ºC/35ºC – 14,8 kW 

- P�íkon – 3,4 kW 

- Topný faktor p�i 0ºC/35ºC – 4,4  

- Výkon p�i 0ºC/45ºC – 14,1 kW 

- P�íkon – 4,1 kW 

- Topný faktor p�i 0ºC/45ºC 3,4  

- Vestav�ný elektrický kotel – plynule �iditelný 0 až 9 kW 

- Nominální pr�tok na studeném okruhu – 0,78 l/s 

- Nominální pr�tok na teplém okruhu – 0,50 l/s 

- Startovací proud bez softstartéru/se softstartérem – 67/26 A 

- Hladina akustického tlaku Lp v 1m – 38 dB (A) 

- Hmotnost – 190 kg 

- P�ipojení na studeném okruhu – 35 Cu 

- P�ipojení na teplém okruhu – 28 Cu 
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- Množství chladiva – 2,3 kg 

- Chladící medium – bezfreonové chladivo R 407 C 

- Rozm�ry – 600 x 645 x 1520 mm 

- Elektrické zapojení – 400 V, N3 fáze 

- Kompresor – Mitsubishi Scroll 

- Max. vstupní teplota primárního okruhu - 20 ºC 

- Max. výstupní teplota topné vody - 65 ºC 

- Vestav�ná regulace – ekvitermní REGO 1000 

Vybavení vnit�ní jednotky: 

- Kompresor Scroll Mitsubishi Electric. 

- Trojcestný ventil pro p�ipojení externího zásobníku teplé vody. 

- Elektrický jednostup�ový kotel o výkonu 3 nebo 6 kW (HE E6-HE E11), plynule 

�editelný kotel o výkonu 0 až 9 kW (HE E14-HE E17). 

- Ekvitermní regulátor  REGO 1000. Možnost rozší�ení regulátoru pro �ízení až t�í 

sm�šovaných okruh�. 

- Elektronický �ízená ob�hová �erpadla WILO primárního i sekundárního okruhu. 

- Pružné hadice pro tlumení chv�ní tepelného �erpadla. 

- Tlumící kryt kompresoru. 

- Expanzní nádoba a pojistný ventil primárního okruhu, filtry pro primární i sekundární 

okruh (filterball), plnící sestava. 

- Venkovní �idlo pro ekvitermní regulátor. 

Po návrhu zdroje vytáp�ní je nutné nadimenzovat hloubkové vrty. Hloubkové vrty 

jsou jednou z nejd�ležit�jších �ástí celého systému vytáp�ní. Již v kapitole 3.1 Charakteristika 

vstupních údaj� jsem se v�noval problematice horninového podloží, které je velmi d�ležité 

z hlediska vhodného zvolení technologie vrtání a v neposlední �ad� k ur�ení hloubky vrt� na 

základ� tepelných zisk� primárních sb�ra�� tepla, tepelné ztráty objektu a výkonu tepelného 

�erpadla. Dle použitých návrhových tabulkových podklad� IVT [3] jsem zvolil typ zeminy – 

normální zemina, která vykazuje hodnotu tepelných primárních zisk� Qzeminy= 55 W/m vrtu. 

�ešený objekt vykazuje výpo�tovou tepelnou ztrátu Qc = 12,86 kW. 
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Výpo�et hloubky vrt� h: 

h = Qc/Qzeminy = 1286/55 = 234/2 = 117 m                                                                       (6.1) 

�   dle vztahu 6.1 jsou navrženy dva vrty hloubky h = 117 m       

Obvyklé hloubky vrt� se pohybují kolem 50 – 120 m (i 150 m) , proto byla celková 

výpo�tová hloubka vrt� (234 m) pod�lena dv�mi. 

Technologie vrtání se zpravidla používá dvojí. Vrtání kladivem bez pažení, u 

nesoudržných sypkých hornin vrtání výplachem s pažením. Pr�m�r vrt� bývá obvykle cca 120 

mm. V diplomové práci jsem zvolil technologii kladivem bez pažení o pr�m�ru vrt� 125 mm. 

Bezprost�edn� po dokon�ení vrtání se do vrtu zavede sonda - potrubí, které bylo zvoleno 4x 

PE 100RC 32x2,9. Technologii vystrojení vrt� jsem navrhnul od výrobce GEROTOP. Tento 

výrobce nabízí velmi promyšlený systém vystrojení, který mimo jiné používá zajímavou 

technologií aplikace sondy do vrtu. Aby bylo zavedení co nejrychlejší a efektivní, používá se 

závaží pro GVS v kontejneru (PVC obalu), viz. obrázek 6.1b. P�echod ze svislého potrubí na 

vodorovné a redukce v�tví ze �ty� na dva je �ešen koleny 90° a redukcemi PE 100RC, které 

jsou provedeny v zhlaví výkopu pro vodorovné potrubí, viz. obr. 6.1c.  

Obr. 6.1b Pouzdro, kontejner, závaží, adaptér systém GEROtherm-Push 
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Obr. 6.1c Vystrojení sondy pro jímání geotermální energie 

1 - Pot�ebná hloubka výkopu, 2 - Tlakové injektování vrtu, 3 - Redukce po�tu v�tví z PE 100RC, 4 - 

Pouzdro GEROtherm-Push, 5 - Vratné U koleno GEROtherm z materiálu PE 100RC, 6 - Závaží pro GVS - 

kontejner

Nejvíce namáhaná �ást celého vystrojení vrtu b�hem zavád�ní a samotného provozu je 

vratné U koleno (patice vystrojení), které usm�r�uje tok média zp�t. Tento "detail" má 

zásadní vliv na provozní a bezpe�nostní charakter instalace.  T�icetiletý vývoj,  kterým celý 

systém  GEROtherm prošel,  postupn� vy�adil nevhodná a výrobn� složitá  �ešení. Na výrobu 

je použito potrubí PE 100-RC ur�ené speciáln� pro výrobu vystrojení vrtu pro tepelná 

�erpadla zem� – voda, viz obrázek 6.1d. 
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Obr. 6.1d Sonda GEROtherm páté generace 

Vybrané charakteristické vlastnosti: 

•  švýcarský patent výroby spodního vratného U kolena 

•  vystrojení vrtu je celé z charakteristického materiálu PE 100-RC 

•  záruka 10 let, se systémem GEROtherm®-Push je záruka prodloužena na 20 let 

•  pr�tok U kolenem spl�uje normu VDI 4640 (tlaková ztráta v závislosti na pr�toku) 

•  bezpe�nostní separa�ní jímka proti zanesení vratného U kolena 

•  125.000 instalací bez ztráty tlaku 

•  70% TE v EU odebírá zemské teplo pomocí vystrojení GEROtherm 

Injektování vrt� - Aby p�enos tepelné energie na sondu byl co možná nejvíce efektivní, je 

klasický materiál pro t�sn�ní vrt� (studny, pr�zkumné vrty) nahrazován materiálem Fischer 

GeoSolid �ady 235, 240 p�ípadn� 240 HS, speciáln� vyvinutá nemrznoucí termosm�s do vrt�

pro tepelná �erpadla s nejvyšším efektem tepelného p�enosu. V diplomové práci je navržená 

�ada 235. 

Zásobník teplé vody IVT DVB 200 FR 

Tepelné �erpadlo bude sou�asn� plnit funkci zdroje oh�evu teplé vody. Zásobník teplé 

byl navržen dle �SN 06 03 20. Postup výpo�tu je uveden níže. 

Výpo�et pot�eby teplé vody 

V2p = Vo + Vu = (0,02*34*1) + (0,02*1*1) = 0,68 + 0,02 = 0,70 m3/per                             (6.2) 

V2p ….. celková pot�eba teplé vody v dané period� … [m3/per] 

Vo  ….. pot�eba teplé vody pro mytí osob … [m3/per] 

Vu  ….. pot�eba teplé vody pro úklid … [m3/per] 

Hodnoty použité ve vztahu 6.2 byly ur�eny z tabulky 26. dle zp�sobu využití �ešené budovy. 

Q2t = c*V2p*(t2 – t1) = 1,163*0,70*(55-10) = 36,63 kWh/den                                      (6.3) 

Q2t  ….. teoretické teplo odebrané z oh�íva�e TV … [kWh/den] 
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c     ….. m�rná tepelná kapacita … [J/(kg.K)] 

t1     ….. teplota studené vody … [°C] 

t2     ….. teplota teplé vody … [°C] 

Q2z = Q2t*z = 36,63*0,3 = 10,99 kWh                                                                              (6.4) 

Q2z  ….. teplo ztracené p�i oh�evu a distribuci TV … [kWh/den] 

z     ….. pom�rná ztráta tepla p�i oh�evu a distribuci TV … [-] 

V objektu je tlouš	ka tepelné izolace rozvod� TV navržena standardn� podle vyhlášky �. 

193/2007 Sb., proto se ve výpo�tu uvažuje s hodnotou z = 0,3 

Q1p = Q2p = Q2t*Q2z = 36,63*10,99 = 402,56 kWh/den                                                   (6.5) 

Q1p ….. celkové dodané teplo … [kWh/den] 

Tabulka 26.  Pot�eby teplé vody dle druh� budov 
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Návrh objemu zásobníku teplé vody  

Abychom vypo�ítaly objem zásobníku TV, je nutné provést �asový rozbor odb�ru TV 

v dané budov�, ze kterého získáme k�ivku odb�ru teplé vody. Pro mate�skou školu a st�edisko 

volného �asu mládeže (v odpoledních hodinách) byl navržen �asový rozbor odb�ru TV 

následovn�: 

- od 6.30 do 11.30 hodin  = 15 % z celkového množství TV � Q1t = 60,4 kWh 

- od 11.30 do 16.00 hodin = 55 % z celkového množství TV � Q1t = 281,8 kWh 

- od 16.00 do 20.00 hodin = 20 % z celkového množství TV � Q1t = 402,6 kWh 

Na základ� vypo�tených hodnot byl sestaven graf, do kterého byly zapracovány k�ivky 

odb�ru a dodávky tepla p�i oh�evu vody zásobníkem, obr. 6.1e. 

Návrh objemu zásobníku teplé vody: 

Vz = �Qmax / [c*(t2 – t1)] = 92/[1,163*(55 – 10)] = 1,76 m3 = 176 l                              (6.6) 

Vz       ….. objem zásobníku TV … [m3] 

�Qmax ….. maximální rozdíl tepla mezi k�ivkou dodávky a odb�ru tepla … [kWh] 

Maximální rozdíl tepla �Qmax = 92 kWh, byl ur�en z grafu na obr. 6.1e. 

  Obr. 6.1e K�ivka dodávky a odb�ru tepla p�i oh�evu vody zásobníkem 

Zásobník teplé vody byl dle výsledk� zvolen IVT DVB 200 FR (obr. 6.1f), který 

disponuje zásobníkem teplé vody o objemu 185 l. 
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                    Obr. 6.1f Zásobník teplé vody IVT DVB 200 FR 

Technické vlastnosti zásobníku teplé vody  IVT DVB 200 FR: 

- Celkový objem – 290 l 

- Objem teplé vody – 185 l 

- Objem vn�jšího plášt� (topné vody) – 105 l 

- P�ipojení teplé/studené vody – 22 mm 

- P�ipojení na topnou vodu – G25 

- Jímka �idla – 9,5 mm 

- Max. tlak na topné vod� – 3 bar 

- Max. tlak na teplé vod� – 10 bar 

- Hliníková anoda - ANO 

- Rozm�ry – 600 x 600 x 1520 mm 

- Hmotnost – 97 kg 

- Materiál vnit�ní/vn�jší nádoby – nerez/ocel 

- Vestav�né �íslo GT3 - ANO 
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Obr. 6.1a  SCHÉMA ZAPOJENÍ TEPELNÉHO �ERPADLA A ZÁSOBNÍKU TEPLÉ 

VODY 

6.2 Návrh expanzní nádoby a ob�hového �erpadla 

NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY (EN 2) 

Jedná se expanzní nádobu (dále jen EN) primárního (studeného) okruhu tepelného 

�erpadla, která umož�uje vyrovnání roztažnosti solanky (roztoku chloridu sodného s hustotou 

 = 1272 kg/m3) v primární soustav� a udržení p�etlaku v p�edepsaných mezích. P�etlak je 

vytvá�en vestav�ným ob�hovým �erpadlem Wilo, který je sou�ástí tepelného �erpadla.  

Klasický zp�sob návrhu EN se v tomto p�ípad�

neuplatní, protože technické listy tepelného �erpadla 

IVT GREENLINE HE E14 p�ímo p�edepisují jaký 

objem expanzní membránové nádoby musí být pro 

daný typ tepelného �erpadla zvolen. Objem EN ve 

studeném primárním okruhu je p�edepsán na 18 litr�. 

Z tohoto d�vodu byla navržena expanzní membránová 

nádoba REFLEX N 18/3 (viz. obr. 6.2a) o objemu 18 

litr� a s max. provozním p�etlakem 0,3 MPa (max. 

povolená hranice p�etlaku daná výrobcem kotle je 0,4 

Mpa).   

Obr. 6.2a  TLAKOVÁ MEMBRÁNOVÁ 

EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 18/3 
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7. ZÁV�R

 Úkolem diplomové práce je navrhnout a nadimenzovat technické za�ízení budovy, 

která bude sloužit jako mate�ská škola a st�edisko volného �asu mládeže. Konkrétn� se jedná 

o návrh kanalizace, vodovodu, plynovodu a topení. V diplomové práci byl daný objekt 

nejprve analyzován s uvedením vstupních údaj�, rozm�r�, skladeb, objem� atd., které jsou 

pro návrh TZB a posouzení budovy z hlediska tepelné techniky nezbytné. Úvodní �ást práce 

se také zabývá danou problematikou obnovitelných zdroj� energie a nízkoenergetických 

budov. 

Nejprve bylo provedeno posouzení a vyhodnocení budovy z hlediska tepeln�

technického. Z toho posouzení je patrné, že objekt disponuje obalovými konstrukcemi, jehož 

vypo�tené sou�initele prostupu tepla U vyhovují normativním požadovaným UN,20 i 

doporu�eným hodnotám Urec,20 a dokonce jsou i pod hodnotami doporu�enými.  Celková 

výpo�tová tepelná ztráta objektu dle daného tepeln� technického posouzení vyšla Qc = 12,86 

kW (viz. kapitola 4.). Objekt byl také vyšet�en z hlediska energetické náro�nosti. Pro danou 

budovu byl zpracován Protokol k pr�kazu energetické náro�nosti, na jehož základ� byla 

budova zat�íd�na do t�ídy energetické náro�nosti "B". Z pr�kazu lze také vy�íst M�rnou 

vypo�tenou ro�ní spot�ebu energie objektu, která �iní 56,0 kWh/m2rok a Energetickou 

náro�nost budovy EP, která je 55,35 GJ/rok. Cílem t�chto analýz, výpo�t� a posouzení, které 

byly provedeny v programech TEPLO 2010, ZTRÁTY 2010 a ENERGIE 2010, bylo budovu 

zat�ídit a vyhodnotit jako budovu v nízkoenergetickém standardu, což se bezpochyby 

potvrdilo. Navržený objekt spl�uje požadavky �SN 73 05 40 a �SN EN ISO 13 790. 

 Dalším krokem byl návrh technického za�ízení budovy. Nejprve byl proveden návrh a 

dimenze vodovodního potrubí. Potrubí bylo navrženo z materiálu PP-R (polypropylén) PN 16. 

Pro lepší komfort teplé vody bylo v objektu navrženo cirkula�ní potrubí. Oh�ev teplé vody 

�eší zásobník IVT DVB 200 FR o objemu 185 l. Vodom�r je umíst�n uvnit� objektu v nice ve 

zdivu. Vodovodní p�ípojka z potrubí HDPE 100 SDR 11 40x3,7. 

Kanalizace objektu je oddílná, gravita�ní z potrubí PVC KG (pro kanalizaci pod zákl. 

deskou a pro vn�jší deš	ovou), HT (pro vnit�ní kanalizaci). Uvnit� objektu je navržena jedna 

revizní monolitická šachta 800x600 mm splaškové odpadní kanalizace. Vn� objektu pak byly 

navrženy dv� revizní pojízdné šachty Wavin DN 425 u vjezdu na pozemku stavebníka, zvláš	

pro deš	ovou  a zvláš	 pro splaškovou kanalizaci.  

Vnit�ní plynovod je z ocelového oplášt�ného potrubí. Plynovodní p�ípojka z potrubí 

HDPE 100 SDR 11 40x3,7. HUP je umíst�n v oplocení na hranici pozemku stavebníka. 

Odb�rné za�ízení plynu je v objektu plynový sporák v kuchyni. 
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Vytáp�ní objektu, vzhledem k jeho užívání, bylo zvoleno teplovodní podlahové 

v systému Universa. V objektu byly navrženy dva rozd�lova�e. Regulace vnit�ní teploty  je 

�ízena ekvitermn� centrálním �ídícím systémem s prostorovými sníma�i a exteriérovým 

�ipem. Jako hlavní zdroj tepla bylo z ekologickým i ekonomickým d�vod� navrženo tepelné 

�erpadlo IVT GREENLINE HE E14 – zem�/voda (dva zemní vrty hloubky 117 m) o výkonu 

14,1 kW p�i 0ºC/45ºC.  

Kompletní návrh technického za�ízení budovy mate�ské školy a st�ediska volného �asu 

byl proveden dle platných norem a p�edpis�, které jsou uvedeny pro každou �ást technického 

za�ízení v následující kapitole 8. Vodovod, kanalizaci, plynovod i vytáp�ní jsem navrhnul a 

nadimenzoval tak, aby byl objekt provozu schopný s nejvyšší možnou ekonomickou 

efektivitou. V neposlední �ad� jsem také preferoval ekologickou stránku celé problematiky, 

proto je také hlavním zdrojem tepla tepelné �erpadlo. 

Komplexn� lze záv�rem konstatovat, že je diplomová práce zpracována v plném 

rozsahu dle daného zadání. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMEN� A NOREM

1. �ehánek, J.; Janouš, A.; Ku�era, P.; Šafránek, J. – TEPELN�-TECHNISKÉ A 

ENERGETICKÉ VLASTNOSTI BUDOV (Praha, nakladatelství GRADA, 2002) 

2. Vaverka, J. a kolektiv - STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA A ENERGETIKA BUDOV 

(Vysoké u
ení technické v Brn�, nakladatelství VUTIUM, 2006) 

3. INTERNETOVÉ STRÁNKY – www. cerpadla-ivt.cz

4. INTERNETOVÉ STRÁNKY – www.gerotop.cz

5. INTERNETOVÉ STRÁNKY – www.universa.cz

6. INTERNETOVÉ STRÁNKY – www.tzb-info.cz

7. INTERNETOVÉ STRÁNKY – www.wilo.cz

SEZNAM NOREM UŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI 

KANALIZACE
�SN 75 67 60 Vnit�ní kanalizace – gravita�ní systémy – �ást 1 - 5 
�SN EN 12056-2 Vnit�ní kanalizace – Odvád�ní splaškových odpadních vod – Navrhování a 
výpo�et 
�SN EN 12056-3 Vnit�ní kanalizace – Gravita�ní systémy – �ást 3. Odvád�ní deš	ových vod 
ze st�ech – Navrhování a výpo�et 

VODOVOD
�SN 75 54 55 Výpo�et vnit�ních vodovod�
�SN 75 54 11 Vodovodní p�ípojky 
�SN 75 54 01 Navrhování vodovodního potrubí 
�SN 06 08 30 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpe�ovací za�ízení 
�SN 06 03 10 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
�SN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovách - P�íprava teplé vody - Navrhování a 
projektování 
�SN EN 806-1 až 4 – Vnit�ní vodovod pro rozvod vody ur�ené k lidské spot�eb�
�SN 01 34 50 Technické výkresy – Instalace – Zdravotn� technické a plynovodní instalace 
Vyhláška �. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti ú�innosti užití energie p�i rozvodu 
tepelné energie a vnit�ním rozvodu tepelné energie a chladu 

PLYNOVOD
TPG 704 01 Odb�rná plynová za�ízení a spot�ebi�e na plynná paliva v budovách 
TPG 934 01 Plynom�ry. Umís	ování, p�ipojování a provoz. 
TPG 702 01 Plynovody a p�ípojky z polyetylénu 
�SN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak � 5 bar 
– Provozní požadavky  

TOPENÍ
�SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného výkonu 
�SN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování tepelných soustav 
�SN 73 05 40 Tepelná ochrana budov 
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�SN EN ISO 13788 Tepeln� vlhkostní chování stavebních dílc� a stavebních prvk� – Vnit�ní 
povrchová teplota pro vylou�ení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnit� konstrukce 
– Výpo�tové metody 
�SN EN ISO 13790 Energetická náro�nost budov – Výpo�et spot�eby energie na vytáp�ní a 
chlazení  

�SN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

�SN 73 41 08 Šatny, umývárny a záchody 
Vyhláška �. 343/2009 o hygienických požadavcích na prostory  

�SN 01 34 30 – Technické výkresy 
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9. P�ÍLOHY

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - STAVEBNÍ �ÁST (VÝKRESY) 

C       Situace stavby       (M 1:200) 
S 1     P�dorys 1.NP       (M 1:50) 
S 2     Základy       (M 1:50) 
S 3     Skladba stropu      (M 1:50) 
S 4     Krov        (M 1:50) 
S 5     P�dorys st�echy      (M 1:100) 
S 6     Svislý �ez A-A’      (M 1:50) 
S 7     Pohledy       (M 1:100) 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ ZA�ÍZENÍ BUDOVY (VÝKRESY) 

VODOVOD

V01    Vodovod 1.NP      (M 1:50) 
V02    Vodovod – axonometrie     (M 1:50) 
V03    Podélný profil vodovodní p�ípojky    (M 1:50) 

KANALIZACE

K01    Kanalizace vnit�ní - základy    (M 1:50) 
K02    Kanalizace vnit�ní – 1.NP     (M 1:50) 
K03    Kanalizace vn�jší deš	ová     (M 1:100) 
K04    Kanalizace – rozvinuté �ezy I, II    (M 1:50) 
K05    Kanalizace – rozvinuté �ezy III, VI, V, VI   (M 1:50) 
K06    Kanalizace – rozvinuté �ezy VII, VIII, IX, X  (M 1:50) 
K07    Kanalizace – rozvinuté �ezy XI, XII, XIII, XIV, XV (M 1:50) 
K08    Rozvinutý �ez kanaliza�ní p�ípojkou   (M 1:50) 

PLYNOVOD

P01    Plynovod 1.NP      (M 1:50) 
P02    Plynovod – axonometrie     (M 1:50) 
P03    Podélný profil plynovodní p�ípojky   (M 1:50) 

VYTÁP�NÍ

T01    Podlahové vytáp�ní 1.NP     (M 1:50) 
T02    Podlahové vytáp�ní - rozvinuté schéma   (M 1:50) 
T03    Schéma zapojení tepelného �erpadla a oh�íva�e TV (M 1:50) 

3. TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU 

4. PROSPEKTY 
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Projektová dokumentace provedena dle zákona �. 183/2006 Sb. –

stavební zákon a související p�edpisy, ve zn�ní vyhlášky �. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

Název zakázky: MATE�SKÁ ŠKOLA A ST�EDISKO VOLNÉHO 
�ASU MLÁDEŽE ( KANALIZACE, VODOVOD, 
PLYNOVOD, TOPENÍ ) V NÍZKOENERGETICKÉM 
STANDARDU  

�íslo zakázky: DP/2011 

Místo stavby: obec Štáblovice, 747 82 
Parc. �. 200, 1511/1 kat. území Štáblovice

Objednatel:  VŠB TUV OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 

Profese: Stavební �ást 

Stupe
 dokumentace: STAVEBNÍ POVOLENÍ  

Vypracoval: Bc. Stanislav Rippel

Kontroloval: Ing. Irena Svatošová, PhD. 

              Ing. Pavel Vl�ek 

Štáblovice, �íjen 2011    Po�et stránek: 7 



 - 115 -

a) Identifikace stavby, jméno a p�íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma  (fyzické osoby), obchodní firma, I�, sídlo stavebníka (právnické osoby), 
jméno a  p�íjmení projektanta, �íslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou 
autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb� s vyzna�eným oborem, 
pop�ípad� specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její ú�el: 

Název zakázky: MATE�SKÁ ŠKOLA A ST�EDISKO VOLNÉHO 
�ASU MLÁDEŽE ( KANALIZACE, VODOVOD, 
PLYNOVOD, TOPENÍ ) V NÍZKOENERGETICKÉM 
STANDARDU  

�íslo zakázky: DP/2011

Místo stavby: obec Štáblovice, 747 82 

Parcelní �íslo, kat. území: 200, 1511/1, kat. území Štáblovice

Objednatel:  VŠB TUV OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 

Stupe
 dokumentace: STAVEBNÍ POVOLENÍ  

Charakteristika objektu: Budova ob�anské vybavenosti 

Ú�el objektu: Mate�ská škola a st�edisko volného �asu mládeže 

Vypracoval: Bc. Stanislav Rippel

Kontroloval: Ing. Irena Svatošová, PhD. 

              Ing. Pavel Vl�ek 

Zp�sob provedení stavby: dodavatelsky, na základ� výb�rového �ízení 

Všeobecný popis:

Projektová dokumentace (PD) �eší novostavbu mate�ské školy na parcele �. 200 a 1511/1 
v kat. území Štáblovice, v�etn� p�ípojek inženýrských sítí, zpevn�ných ploch, sjezdu a 
oplocení. Bude provedena p�ípojka vody, plynu, deš	ové a splaškové kanalizace, elektro NN, 
elektrokomunikace. Nová zpevn�ná plocha bude provedena z betonové zámkové dlažby a 
bude  sloužit pro p�íjezd a zásobování objektu. Zpevn�ná plocha bude mít plochu 407,9 m2. 
Nový vjezd z místní komunikace parc. �. 1511/1 bude proveden p�es zapušt�nou betonovou 
silni�ní obrubu v ší�ce 4,4 m. 

Stavba mate�ské školy je jednopodlažní nepodsklepený objekt, proveden na plošné 
základové pásy zd�nou technologií s kontaktním zateplovacím systémem, zast�ešen d�ev�ným 
vaznicovým krovem, sedlovou st�echou se sklonem 25°. Objekt je obdélníkového 
p�dorysného tvaru se základními rozm�ry 19 x 16,3 m. Zastav�ná plocha objektu �iní 276,1 
m2. Výška stavby od ± 0,000 = �istá podlaha 1.NP = 294,75 m.n.m. Bpv bude po h�eben 7,8 
m. 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích: 

- Stavba se nachází na pozemku parcely �. 200, 1511/1 v katastrálním území Štáblovice. 
Stavba se nachází v zastav�né �ásti obce. Stavební pozemek parc. �. 200 je rovinný. 

- Stavební parcela �. 200 je v katastru nemovitostí vedena jako orná p�da a parc. �. 
1511/1 jako ostatní plocha (komunikace). 

- Stavební pozemek parc. �. 200 je ohrani�en ze severu parc. �. 205, 191, z východu parc. 
�. 194, 210, z jihu parc. �. 199 a ze západu parc. �. 186, 1511/1 – místní komunikace. 

- Stavební pozemek poskytuje dostate�ný prostor pro realizaci takovéto stavby. 

- Obec Štáblovice má schválenou územn� plánovací dokumentaci. Zám�r je v souladu 
s územn� plánovací dokumentací v�. regulativ obce Štáblovice.

- Druhy a parcelní �ísla dot�ených pozemk� stavbou a sousedních pozemk�: 

Parc. �. Druh pozemku Vlastnické právo Vým�ra [m2] 

200 orná p�da Obec Štáblovice, Štáblovice 54, 
747 82, Štáblovice 

1134 

1511/1 ostatní plocha Obec Štáblovice, Štáblovice 54, 
747 82, Štáblovice 

642 

205 zahrada Josef Novák, Štáblovice 69, 747 
82, Štáblovice 

803 

191 orná p�da Josef Novák, Štáblovice 69, 747 
82, Štáblovice 

931 

194 zahrada Petr Fuksa, Štáblovice 154, 747 
82, Štáblovice 

659 

210 zahrada Michal Jekl a Jana Jeklová, 
Štáblovice 112, 747 82, 
Štáblovice

1003 

199 orná p�da Karel N�mec, Štáblovice 81, 747 
82, Štáblovice 

1163 

186 ostatní plocha Obec Štáblovice, Štáblovice 54, 
747 82, Štáblovice 

567 

c)Údaje o provedených pr�zkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

- Pro zám�r byl vypracován inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum 
specializovanou osobou v oboru geologie. Pr�zkumy byly provedeny pro ur�ení 
základových podmínek v míst� stavby a pro specifikaci horninového podloží v míst�
navržených hlubinných vrt� tepelného �erpadla. Protokoly o provedených pr�zkumech 
jsou p�iloženy v dokladové �ásti projektové dokumentace. 

- Hydrogeologickým pr�zkumem bylo zjišt�no, že se v úrovni základové spáry 
nevyskytuje podzemní voda. Hladina podzemní vody byla zastižena v ustáleném stavu 
v hloubce cca 3,3 m. Podzemní voda neohrozí spodní stavbu mate�ské školy. Stavba 



 - 117 -

bude založena na plošných základových pasech v kombinaci se základovou deskou. 
Lokalita je z geologického hlediska stabilní. Proto bude technologie vrtání probíhat 
klasickým zp�sobem, bez zvláštních zajiš	ovacích a podchycovacích opat�ení vrt�. 

- Zájmové území je z d�lního hlediska situováno mimo poddolované území. 

- Na parcele bylo provedeno místní šet�ení s polohopisným a výškopisným zam��ením 
v místním sou�adnicovém systému S-JTSK. 

- P�íjezd a hlavní vstup na stavební pozemek je orientován z místní komunikace parc .�. 
1511/1 a v rámci stavby bude nov� vybudován. K odstavení t�í osobních automobil� a 
pro zásobování objektu, budou sloužit zpevn�né plochy na pozemku stavebníka. 

- Stavební parcela �. 200 není napojena na stávající technickou infrastrukturu. P�es 
pozemek stavebníka nejsou taženy IS. Veškeré sít� technické infrastruktury jsou vedeny 
podél stavební parcely v místní komunikaci parc �. 1511/1.  

- V rámci stavby hlavní budou provedeny nové p�ípojky vody, plynu, deš	ové a 
splaškové kanalizace, elektro NN, elektrokomunikace. 

d) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

- V pr�b�hu p�ípravy projektové dokumentace byly vyžádány stanoviska dot�ených 
orgán� státní správy a správc� inženýrských sítí. 

- Požadavky dot�ených orgán� jsou zapracovány do projektové dokumentace stavby. 
Jednotlivá vyjád�ení dot�ených orgán� jsou uvedeny v dokladové �ásti projektové 
dokumentace. Sou�ástí dokladové �ásti jsou vyjád�ení správc� inženýrských sítí 
k existenci za�ízení v jejich správ�. 

e)Informace o obecných požadavcích na výstavbu 
- Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy a zpracovány do projektové 

dokumentace.  

- Vyhláška 
. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška 
. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe
ujících 
bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška 
. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�
územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavební ho zákona: 

- Navrhované stavební objekty jsou v souladu s platným územním plánem obce 
Štáblovice. 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi
ující stavby a jiná opat�ení 
v dot�eném území: 

- Stavba není jinak �asov� vázaná ani podmi�ovaná na jiné stavby nebo opat�ení 
v dot�eném území. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby: 
- P�edpokládané zahájení stavby –  duben 2012 

- P�edpokládaná lh�ta výstavby – 24 m�síc�, ukon�ení v dubnu 201 

- Odstran�ní zelen� a ke��, p�íprava 
staveništ� v�. z�ízení vjezdu, 

- Výkop základových pás� a trasy IS 

- Položení IS  
- Revizní zkoušky potrubí 
- Betonáž zákl. konstrukce 
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- Vyzd�ní nosné k-ce 1.NP 
- Provedení ŽB v�nce a stropu nad 

1.NP 
- Vyzd�ní štítových st�n 
- Konstrukce st�echy 
- Vyzd�ní p�í�ek 
- Vyty�ení stavby, vyzna�ení vedení 

stáv. IS 
- Sejmutí ornice 
- Výkop základových pás� a trasy IS 
- Položení IS  
- Revizní zkoušky potrubí 
- Betonáž zákl. konstrukce 
- Vyzd�ní nosné k-ce 1.NP 

- Provedení ŽB v�nce a stropu nad 
1.NP 

- Vyzd�ní štítových st�n 
- Konstrukce st�echy 
- Vyzd�ní p�í�ek 
- Provedení podlahových konstrukcí 
- Osazení otvorových výplní 
- Natažení vnit�ních instalací 
- Úpravy vnit�ních a vn�jších povrch�

v�. omítek, nát�r� a nást�ik�
- Dokon�ovací práce, úklidové práce 
- Realizace zpevn�ných ploch a 

oplocení 
- Terénní a sadové úpravy 

i) Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále  údaje o podlahové ploše budovy  
bytové �i  nebytové v m2,  a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových: 

Základní údaje o kapacit� stavby: 

Zastav�ná plocha objektu v�. 
zateplení 

276,1 m2

Zpevn�né plochy 407,9 m2

Obestav�ný prostor 1720 m3  
Po�et bytových jednotek 0  
Po�et podlaží 0 podzemní 1 nadzemní   
Ozna�ení - 1.NP   
Užitná plocha - 229,25 m2   

- Objekt bude využíván jako mate�ská školka a st�edisko volného �asu mládeže. 
P�edpokládaný po�et d�tí bude do 30. Po�et zam�stnanc� max. 4 (t�i u�itelky, jedna 
pracovnice – kuchy�, úklid). 

- P�edpokládaný náklad stavby: 6,5 mil. K� s DPH. 

Základní technicko-hospodá�ské ukazatele stavby: 

Pot�eba vody 
Výpo�et pot�eba vody je podle vyhl.�.428/2001 Sb. P�íloha �.12 
- mate�ské školky s denním provozem – 16 m3/rok – na jednu osobu (žáka, u�itele, 
zam�stnance). Kapacita – max. 34 osob. 
Pr�m�rná denní spot�eba vody:  

( ) ( ) denldenldenlnqqQ BAP /1506/10/14963445 =+=⋅=⋅+=

Maximální denní spot�eba vody: 
denlkQQ DPMAX /4,21084,11506 =⋅=⋅=

Maximální hodinová spot�eba vody: 
( ) ( ) hodlkQQ AMAXA /85,878,124/4,210824/ =⋅=⋅=
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Pr�m�rná spot�eba vody za rok pro je  544 m3/rok 

Množství deš	ových vod – st�echy, zpevn�né plochy 
použité hodnoty: 
I = 150 l/s.ha p�i period� 1 
Ro
ní srážkový úhrn 630 mm/ha 
Kr st�ech  = 1,0 
Kr zpevn�ných ploch  - dlažba 0,7 

Množství deš	ových vod: 
Plocha – st�echy = 361 m2, zp. plochy = 407,9 m2  
QD = 0,015.(361.1 + 407,9.0,7)= 9,70 l/s 
Qrok = 630.( 361.1 + 407,9.0,7)= 407,31 m3/rok
množství deš	ových vod za rok - Q rok =  407,31 m3/rok 

Spln�ní požadavku vyhl. 501/2006 Sb. § 21 - Neposuzuje se u daného zám�ru.

Množství splaškových vod 
Množství splaškových vod odpovídá pot�eb� vody. 

34 osob v MŠ 
QP = 1506 l/den 
QMAX = 2108,4 l/den 
QA = 87,85 l/hod 
Pr�m�rné množství splaškových vod za rok je  544 m3/rok  

Spot�eba plynu 

Plyn bude v objektu využíván pouze k p�íprav� pokrm�. Odb�rný spot�ebi� – plynový 
sporák bude mít spot�ebu plynu 1,35 m3/h. Ro�ní spot�eba pak bude 85 m3/rok.

Vytáp�ní a teplo 
Jako hlavní zdroj vytáp�ní je pro mate�skou školu navrženo tepelné �erpadlo IVT 
GRENNLINE HE E14 – zem�/voda (dva zemní vrty hloubky 117 m). Vytáp�ní objektu 
bude podlahové s ekvitermní regulací. Celková výpo�tová tepelná ztráta objektu je Qc = 
12,86 kW. 
Dodaná energie na vytáp�ní 34,67 GJ/rok. M�rná vypo�tená ro�ní spot�eba energie 
objektu �iní 56,0 kWh/m2rok. Energetická náro�nost budovy je 55,35 GJ/rok. Objekt 
spadá do t�ídy energetické náro�nosti budovy - B - úsporná.  
Navržený objekt spl�uje požadavky �SN 73 05 40 a �SN EN ISO 13 790. 

Elektrická energie 

Instalovaný p�íkon    25 kW 
Nap�	ová soustava    3+PEN 230/400V 50 Hz 
Požadavek na jisti� p�ed elektrom�rem  3x32 A 

Ve Štáblovicích, �íjen 2011               Vypracoval:   Bc. Stanislav Rippel
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 
ZPRÁVA

Název zakázky: MATE�SKÁ ŠKOLA A ST�EDISKO VOLNÉHO 
�ASU MLÁDEŽE ( KANALIZACE, VODOVOD, 
PLYNOVOD, TOPENÍ ) V NÍZKOENERGETICKÉM 
STANDARDU 

�íslo zakázky: DP/2011 

Místo stavby: obec Štáblovice, 747 82 
Parc. �. 200, 1511/1 kat. území Štáblovice

Objednatel:  VŠB TUV OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 

Profese: Stavební �ást 

Stupe
 dokumentace: STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval: Bc. Stanislav Rippel 

Kontroloval: Ing. Irena Svatošová, PhD. 

              Ing. Pavel Vl�ek 

Štáblovice, �íjen 2011      Po�et stránek: 14
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1.   Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení

a) Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného 
stavu konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zón�: 

- Stavba se nachází v katastrálním území Štáblovice na stavebním pozemku parcelní �. 
200, 1511/1 – místní komunikace. Stavba se nachází v zastav�né �ásti obce. Stavební 
pozemek je rovinný. Stavební pozemek poskytuje dostate�ný prostor pro realizaci této 
stavby v�. z�ízení do�asného staveništ� b�hem realizace. 

- Stavební pozemek parc. �. 200 je ohrani�en ze severu parc. �. 205, 191, z východu parc. 
�. 194, 210, z jihu parc. �. 199 a ze západu parc. �. 186, 1511/1 – místní komunikace. 

- P�ípojky inženýrských sítí jsou p�edm�tem projektové dokumentace. Stavba bude nov�
napojena na technickou infrastrukturu – inženýrské sít�. Inženýrské sít� jsou vedené 
podél stavební parcely v místní komunikaci parc. �. 1511/1. Provedou se nové p�ípojky 
vody, plynu, deš	ové a splaškové kanalizace, elektro NN, elektrokomunikace. 

- Stavba se nenachází v záplavovém území. 

- Stavba se nenachází v památkové zón� ani památkové rezervaci. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících: 

- Objekt mate�ské školy je situován na parc. �. 200 od severní hranice parc. �. 191 a 205 
ve vzdálenosti 7,04 m a 12,04 m. Z východní strany od parc. �. 194 a 210 ve vzdálenosti 
4,0 m. Od západní hranice parc. �. 186 ve vzdálenosti 7 m. Od  jižní hranice parc. �. 199 
ve vzdálenosti 16,7 m. 

- Z urbanistického a architektonického hlediska je objemové a tvarové �ešení objektu a 
zástavba na pozemku p�izp�sobena okolní zástavb�. Zám�r v souladu s ÚPD obce 
Štáblovice. Objekt je obdélníkového p�dorysného tvaru se základními rozm�ry 19 x 
16,3 m, se sedlovou st�echou o sklonu 25°. Zastav�ná plocha objektu �iní 276,1 m2. 
Výška stavby od ± 0,000 = �istá podlaha 1.NP = 294,75 m.n.m. Bpv bude po h�eben 7,8 
m. 

- Hlavní vchod do objektu je orientován sm�rem na sever. H�eben budovy je orientován 
sm�rem na V-Z. 

c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení 
vn�jších ploch: 

        Objekt je navržen jako klasická zd�ná technologie na betonových základových pásech 
s železobetonovou stropní konstrukcí a d�ev�ným krovem. Vnit�ní p�í�ky budou montované 
sádrokartonové. 
Základová konstrukce
 Základové pásy pod obvodovými zdmi ší�ky 450 mm a patky pod sloupy budou z 
prostého betonu C 12/15. Podkladní beton C 16/20 v tl. 100 mm bude vyztužen sva�ovanou 
sítí 100x100 ø6 mm v celé ploše p�i spodním okraji. Podlaha objektu bude zateplena 
podlahovým polystyrénem EPS 100 S tl. 100 + 40 mm. 
Svislé nosné konstrukce
 Obvodové a vnit�ní nosné zdivo objektu bude vyzd�no z pórobetonových tvárnic 
YTONG P2-400, tl. 300 mm na tmel. Zdivo bude zatepleno z vn�jší strany fasádním 
polystyrénem EPS 70 F tl. 150 mm.  
Vodorovné nosné konstrukce
 Stropní konstrukce nad 1.NP bude železobetonová ze systému Ytong – tzv. bílý strop 
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ze stropních nosník� a stropních vložek. Stropní konstrukce bude vyztužena celoplošn� KARI 
sítí  100x100 ø6 mm. Zalití bude betonem C 20/25 v tl. 50 mm na horní líc stropních vložek. 
Na stropní konstrukci bude zav�šen sádrokartonový podhled z ocelových profil� a SDK desek 
Knauf WHITE tl. 12,5 mm. Prostor nad podhledem bude sloužit pro vedení technického 
za�ízení, a bude zateplen tepelnou izolací ISOVER UNI tl. 200 + 100 mm. 
 Ztužující ŽB v�nec bude vyztužen betoná�skou ocelí 4x J ø 10 mm v rozích svázanou 
t�mínky ø 6 mm po 300 mm. Z vn�jší strany v�nce bude vložen polystyrén tl. 20 mm. 
 P�eklady nad otvory budou tvo�eny plochými p�eklady Ytong PSF IV. Pr�vlaky 
v místnostech 1.16 a 1.17 jsou navrženy ze t�í ocelových profil� I �. 160. Rozmíst�ní a délky 
p�eklad� a pr�vlak� jsou uvedeny ve výkrese - P�dorys 1.NP. 

P�í
ky a ostatní svislé konstrukce

 P�í�ky budou provedeny jako montované sádrokartonové konstrukce na ocel. rošt tl. 
100, 125 mm se zvukovou izolací ISOVER AKUSTO 60, 80 v souladu s technologickými 
p�edpisy KNAUF. Jiné svislé konstrukce se nevyskytují. 
St�echa a st�ešní konstrukce
 D�ev�ný krov - sedlová st�echa se sklonem 25°. Krov je tvo�en stojatou stolicí se 
�ty�mi plnými vazbami. Pozednice 140/140 jsou uloženy na vazných trámech 180/220, které 
jsou uloženy na ŽB v�nci a pozedních zdech. Pozednice je k ŽB v�nci kotvena závitovou ty�í 
ø 12 mm, dl. 650 mm, a` 1100 – 1500 mm Vazné trámy také vynáší sloupky 140/140, které 
vynášejí st�ední vaznice 160/200. Každá plná vazba je stažena ze dvou stran  kleštinami 
40/180. Vrcholová vaznice 140/140 nesena kleštinami 40/160 slouží jako prostorov� ztužující 
prvek krovu. Krokve 80/180 jsou vynášené vrcholovou a st�ední vaznicí a pozednicí. Všechny 
prvky krovu budou ošet�eny p�ípravkem proti d�evokazným šk�dc�m a houbám. 

Výpln� otvor�

  Veškeré venkovní výpln� otvor� budou plastové, zaskleny izola�ním trojsklem se 
sou�initelem prostupu tepla celého prvku U = 0,7 W/m2.K. 

Zpevn�né plochy a oplocení

Vn�jší zpevn�né plochy budou provedeny jako rozebíratelné ze zámkové betonové 
dlažby tl. 60 mm do struskového lóže. Pod dlažbou bude provede násyp z drceného 
hutn�ného kameniva 16/30 tl. 350 mm. Zpevn�né plochy budou spádovány na pozemek 
stavebníka. Stávající oplocení, které je v dezolátním stavu, bude nahrazeno novým 
oplocením v. 1,8 m z pozinkovaného pletiva a ocelových sloupk�. 

Inženýrské objekty

  Vodovodní p�ípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 46,4 m a dimenze 
40x3,7. P�ípojka bude napojena na vodovodní �ád HDPE 100 110x63, který je veden 
v místní komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího 
pásu,zákopové soupravy, šoupátka a spojky ISO. Vodovodní p�ípojka bude vedena 
v hloubce min. 1250 mm, uložena do pískového podsypu tl. 100 a bude obsypána pískem tl. 
300. Na obsyp bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude opat�ena signaliza�ním drátem 
Cu 4 mm2.

  Plynovodní p�ípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 6 m a 
dimenze 32x3. P�ípojka bude napojena na plynovodní �ád HDPE 100 110x63, který je 
veden v místní komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude pomocí navrtávacího pásu, 
elektrotvarovky. Porubí bude uloženo do pískového podsypu tl. 100 mm a bude obsypáno 



 - 123 -

pískem tl. 200 mm. Na obsyp bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude opat�ena 
signaliza�ním drátem Cu 4 mm2. 

Kanaliza
ní p�ípojka splašková bude z potrubí KG PVC DN 125 (od objektu k rev. 
Šacht�) a DN 150 (od šachty k napojení), celkové délky 41,8 m. Na p�ípojce bude p�ed 
vyúst�ním z pozemku provedena revizní kanaliza�ní šachta Wavin DN 425 pojízdná 
s ocelovým poklopem. P�ípojka bude napojena na ve�ejnou splaškovou kanalizaci, které je 
vedena v místní komunikaci parc. �. 1511/1. 

Kanaliza
ní p�ípojka deš�ová - bude z potrubí KG PVC DN 125, 150, celkové délky 
potrubí 90 m. Na p�ípojce bude p�ed vyúst�ním z pozemku provedena revizní kanaliza�ní 
šachta Wavin DN 425 pojízdná s ocelovým poklopem. P�ípojka bude napojena na ve�ejnou 
deš	ovou kanalizaci, které je vedena v místní komunikaci parc. �. 1511/1. 

P�ípojka elektro bude zemním kabelem AYKY 4Bx16. Ze stávajícího sloupu NN bude 
kabel sveden pod zem v chráni�ce na hranici pozemku investora, kde bude umíst�na 
v oplocení p�ípojková sk�í� HDS. Z HDS pod zemí povede v chráni�ce kabel AYKY 4Bx16 
do elektrom�rné sk�ín� ELM s jisti�em p�ed elkerom�rem 3x25A. Jišt�ní HDS bude jisti�em 
50A. Z ELM pak bude zemní kabel dl. 38 m veden do objektu, kde bude kon�it v el. 
rozvodnici objektu v zádve�í.

P�i k�ížení potrubí p�ípojek s ostatními sít�mi, musí být dodrženy min. svislé a 
vodorovné vzdálenosti dle �SN 73 6005. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

- Stavební pozemek parcela �. 200 bude napojen na dopravní infrastrukturu novým 
vjezdem v ší�ce 4,4 m ze stávající místní komunikace parc. �. 1511/1. Pro odstavení t�í 
osobních automobil� a pro zásobování objektu budou použity nov� navržené zpevn�né 
plochy na pozemku investora. 

- Veškeré sít� technické infrastruktury jsou vedeny podél stavební parcely v místní 
komunikaci parc. �. 1511/1. Zám�rem budou provedeny nové p�ípojky vody, plynu, 
deš	ové a splaškové kanalizace, elektro NN, elektrokomunikace. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území: 

- Stavební pozemek parcela �. 200 bude napojen na dopravní infrastrukturu novým 
vjezdem v š. cca 4,4 m ze stávající místní komunikace parc. �. 1511/1. Pro odstavení t�í 
osobních automobil� a pro zásobování objektu budou použity nov� navržené zpevn�né 
plochy na pozemku investora. Vjezd bude proveden p�es sníženou obrubu vozovky. Obruba 
bude vyvýšena nad niveletu komunikace o 50 mm. Sjezd bude rozebíratelný ze zámkové 
dlažby do struskového lóže. 

- Na pozemku stavebníka parc. �. 200 na zpevn�né ploše je navrženo parkovací stání pro 
t�i automobily. 

- Po dobu výstavby bude voda a energie zajišt�na z nov� realizovaných p�ípojek IS, které 
jsou sou�ástí PD. Voda bude odebírána do staveništních zásobníkových barel�, 
elektrická energie bude odebírána napojením na novou p�ípojku ze staveništního 
rozvad��e. 

- Požadavky na dodržení p�edpis� zakládání staveb na poddolovaném a svážném terénu 
se na tuto stavbu nevztahují. Stavba nebude realizována na poddolovaném nebo 
svážném terénu. 
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f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení ochrany krajiny: 

Vlivy na p�du
- Stavba nemá nároky na zábor lesního p�dního fondu, stavební parcela 200  je pod 

ochranou zem�d�lského p�dního fondu. Pro tento pozemek není zapot�ebí souhlasu 
orgánu ochrany ZPF. Zám�r se nachází v zastav�ném území obce Štáblovice, z �ehož 
vyplývá, že zám�r nepodléhá vyn�tí p�dy se ZPF. 

Vlivy na vodu 
Splaškové vody 

- Splaškové odpadní vody budou napojeny p�es potrubí KG PVC DN 150 a novou revizní 
šachtu DN 400 do ve�ejné deš	ové kanalizace, která je svedena do obecní �OV. Šachta 
bude umíst�na na pozemku stavebníka parc. �. 200 u vjezdu. 

Deš�ové vody  

- Zachycené deš	ové vody ze st�echy budou svedeny p�es novou revizní šachtu DN 400 
do ve�ejné splaškové kanalizace, která je zaúst�na do obecní �OV. Šachta bude 
umíst�na na pozemku stavebníka parc. �. 200 u vjezdu. Zpevn�né plochy budou 
spádovány na pozemek investora. 

Technologické vody 
- Technologické vody se u této stavby nevyskytují. 

Vlivy na ovzduší
Období výstavby 
Hlavní bodové zdroje zne
iš�ování ovzduší 

- P�i realizaci stavby se nep�edpokládá vznik žádného bodového zdroje zne�išt�ní 
ovzduší. 

Hlavní plošné zdroje zne
iš�ování ovzduší 

- Plošným zdrojem zne�iš	ování ovzduší bude celé staveništ�, zejména p�i provád�ní 
zemních prací. Zdrojem zne�išt�ní ovzduší bude polétavý prach z provád�ných prací, 
z povrchu ploch zbavených vegetace, prach zví�ených ne�istot nanesených vozidly 
na p�ístupové komunikaci z prostoru vlastní stavby. 

- Množství t�chto tuhých emisí bude závislé na �ad� vzájemn� se ovliv�ujících podmínek 
zejména na: 

- okamžitých klimatických podmínkách (sm�ru a rychlosti v�tru, teplot�, srážkách, 
vlhkosti apod.), 

- na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce, 
- na frekvenci pr�jezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti, 
- na zne�išt�ní dopravních komunikací. 

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, do�asné a jejich množství se nedá stanovit. 
Pravidelným skráp�ním a údržbou komunikací a manipula�ních ploch se prašnost výrazn�
omezí. 

Období po uvedení stavby do provozu 
Hlavní plošné zdroje zne
iš�ování ovzduší 

- Nevyskytují se.  

Hlavní liniové zdroje zne
iš�ování ovzduší 
- Nevyskytují se.  

Odpady
Období provozu  



 - 125 -

- Na základ� p�edpokladu charakteru budoucího provozu.  

- P�ehled odpad�, vzniklých p�i výstavb� a provozu stavby podle Vyhlášky MŽP �. 
381/2001 Sb., kterou stanoví katalog odpad�.  

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Zp�sob 

likvidace 
200121 zá�ivka N odborná firma 
200303 uli�ní smetky O skládka 
200306 odpad z �ist�ní kanalizace O skládka 
200301 sm�sný komunální odpad O skládka 

- Množství vznikajících druh� odpad� bude v  minimálním rozsahu. V p�evážn� mí�e 
budou vznikat odpady kategorie ”O” Jen v malém množství odpady nebezpe�né. 
V míst� vzniku nebude žádný odpad shromaž�ován, ihned bude odvážen k  mimo 
vlastní objekt dalšímu zpracování nebo zneškodn�ní. 

- Všechny odpady budou zneškod�ovány externími firmami, které budou postupovat 
ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provád�cích vyhlášek 
�. 381/2001 Sb., �. 383/2001 Sb. 

Období výstavby 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kateg.
Zp�sob 

likvidace 
170101 stavební odpad – beton O stavební firma 
170102 stavební odpad – cihly O stavební firma 
170103 stavební odpad – keramické výrobky O stavební firma 
170201 stavební odpad – d�evo O stavební firma 
170202 stavební odpad – sklo O stavební firma 
170203 stavební odpad – plast O stavební firma 
170405 stavební odpad – železo a ocel O stavební firma 
170407 sm�sné kovy O stavební firma 
170411 kabely jinde neuvedené O stavební firma 
170504 zemina a kamení neuvedené pod 170503 O stavební firma 

170603 
jiné izola�ní materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpe�né látky 

N odborná firma 

170604 
izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 
01 a 17 06 03

O stavební firma 

170904 
Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
neuvedené pod �ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03

O stavební firma 

200121 zá�ivka N odborná firma 
200301 sm�sný komunální odpad O skládka 

- Odpady budou v míst� vzniku t�íd�ny, shromaž�ovány a odváženy k dalšímu 
zpracování nebo zneškodn�ní. Zneškod�ování odpad� bude zajiš	ovat dodavatel 
stavebních prací. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 
komunikací: 

- Objekt svým rozsahem spadá do rozsahu platnosti dle §1 vyhlášky �. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

- Do objektu jsou vstupy provedeny jako bezbariérové rampami ší�ky 1200 a 1950 mm se 
sklonem 7,9%. P�echody mezi místnostmi v míst� dve�í budou bezprahové (lištami). 
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V objektu se nachází jedno WC spl�ující požadavky vyhlášky �. 398/2009 Sb. (madla, 
nízké umyvadlo, dve�e š. 800 mm). 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 
dokumentace: 

- Pro zám�r byl vypracován inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum 
specializovanou osobou v oboru geologie. Pr�zkumy byly provedeny pro ur�ení 
základových podmínek v míst� stavby a pro specifikaci horninového podloží v míst�
navržených hlubinných vrt� tepelného �erpadla. Protokoly o provedených pr�zkumech 
jsou p�iloženy v dokladové �ásti projektové dokumentace. 

- Hydrogeologickým pr�zkumem bylo zjišt�no, že se v úrovni základové spáry 
nevyskytuje podzemní voda. Hladina podzemní vody byla zastižena v ustáleném stavu 
v hloubce cca 3,3 m. Podzemní voda neohrozí spodní stavbu mate�ské školy. Stavba 
bude založena na plošných základových pasech v kombinaci se základovou deskou. 
Lokalita je z geologického hlediska stabilní. Proto bude technologie vrtání probíhat 
klasickým zp�sobem, bez zvláštních zajiš	ovacích a podchycovacích opat�ení vrt�. 

- Na parcele bylo provedeno místní šet�ení s polohopisným a výškopisným zam��ením 
v místním sou�adnicovém systému S-JTSK. 

- Ve smyslu §6 zákona �. 18/1997 Sb. ve zn�ní provád�cích p�edpis� byl v srpnu 2010 
specializovanou certifikovanou firmou vyhotoven protokol o zkoušce z hlediska 
požadavku radia�ní ochrany proti pronikání radonu z geologického podloží budov. 
Nam��ená hodnota 3. kvartilu stat. souboru hodnot objemové aktivity radonu cA75 = 
28,0 kBq/m3. Radonový index pozemku je ST�EDNÍ. Na základ� této nam��ené 
hodnoty není nutno v souladu s �SN 73 0601 navrhovat protiradonovou izolaci stavby. 
Za dostate�nou ochranu lze považovat kontaktní hydroizol. 2. kat. t�snosti. 

i) Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 
systém: 

- Podkladem pro vyty�ení stavby bude výkres situace a podklady geodeta z katastru 
nemovitostí. 

- Úrove� 1.NP = ±0,000 = 294,75 m.n.m. je 0,75 m nad pevným bodem A = výška asfaltu 
komunikace., viz situace. Výška objektu bude po h�eben 7,8 m nad úrovní podlahy 1.NP 
= ±0,000. Výškový systém místní. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory: 

- Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 
ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace: 

- Z hlediska vlivu na okolní stavby a pozemky nebude mít stavba na své okolí negativní 
vliv. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební �inností a následn� provozem 
mate�ské školy, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. Odpadní 
vody budou zaúst�ny novou p�ípojkou splaškové kanalizace do ve�ejné splaškové 
kanalizace. 

- Vliv na životní prost�edí, viz odstavec f). 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není uveden 
v �ásti F: 

- Základními právními p�edpisy pro požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
jsou zákon o BOZP �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 
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ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy 
(zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) a jeho 
provád�cí p�edpisy, resp. na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

A) Zdroje ohrožení zdraví p�i výstavb� a jejich omezení
- okolní silni�ní doprava - dopravní zna�ení, udržování �istoty komunikací, ozna�ení a 

ohrazení staveništ� pád z výšky - ohrazení, ozna�ení a zabezpe�ení st�n u jam, rýh a 
výkop�, jejich osv�tlení  

- p�íp. p�ekrytí, p�emost�ní, ohrazení. - ohrožení stavebními stroji a   mechanismy - 
pou�ení a odborná obsluha, po�ádek na staveništi, údržba stroj� a za�ízení, d�raz klást 
na provoz zvedacích za�ízení - výtah� a je�áb�. 

- práce ve výškách - zábradlí,  práce v rýhách a jamách - zabezpe�ení st�n výkop�
- ohrožení elektrickým proudem - zabezpe�ení obsluhy a údržby stroj� a za�ízeními a  

kvalifikovanými osobami. 
B) Všeobecné požadavky

- zákaz používání alkoholu 
- používání osobních ochranných pom�cek 
- po�ádek na staveništi 
- osv�tlení, ohrazení, ozna�ení a zabezpe�ení staveništ�, stroj� a za�ízení 
- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveništ�, zejména d�tí 
- dodržování projektu a stanovených technologických postup�
- pravidelná školení BOZ 
- respektování Zákoníku práce 

C) Zp�sob omezení rizikových vliv�:
- Zabezpe�ení všech �inností pou�enými, vyškolenými zodpov�dnými osobami 
- Používání ochranných pom�cek a pracovních od�v�
- Respektování podmínek BOZ  
- Dodržování Zákoníku práce 
- Pravidelná školení všech pracovník� z hlediska BOZ 

Zákony 
01. Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

02. Zákon �. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce, ve zn�ní 
zákona �NR �. 159/1992 Sb., zákona �. 47/1994 Sb., zákona �. 71/2000 Sb. a zákona �. 
124/2000 Sb.  

03. Zákon �NR �. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
04. Zákon �. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
05. Zákon �. 353/1999 Sb., o prevenci havárií zp�sobených nebezpe�nými chemickými 

látkami, ve zn�ní zákona �. 258/2000 Sb. 
Na�ízení vlády 
01. Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
02. Na�ízení vlády �. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a n�které další zákony, 

ve zn�ní na�ízení vlády �. 461/2000 Sb. 
03. Na�ízení vlády �. 352/2000 Sb., kterým se m�ní n�které vyhlášky ministerstev a jiných 

správních ú�ad�
04. Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc�

p�i práci 
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05. Na�ízení vlády �. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

06. Na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �istících a dezinfek�ních prost�edk�

07. Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, s ú�inností od 1. 1. 2003 

08. Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek 
a zavedení signál� s ú�inností od 1. 1. 2003 

09. Na�ízení vlády �. 27/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních 
postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci související s chovem zví�at, 
s ú�inností od 1. 1. 2003 

10. Na�ízení vlády �. 28/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních 
postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru, s ú�inností od 1. 1. 2003  

Vyhlášky 
01. Vyhláška �. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška �eského ú�adu bezpe�nosti práce a 
�eského bá�ského ú�adu �. 324/1990 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i 
stavebních pracích, ve zn�ní vyhlášky �. 363/2005 Sb., a vyhláška �. 363/2005 Sb., kterou 
se m�ní vyhláška �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského ú�adu �. 
324/1990 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích, 
s ú�inností k 1.1.2007 

02. Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 50/1978 Sb., o odborné zp�sobilosti v elektrotechnice, ve zn�ní 
vyhlášky �. 98/1982 Sb. 

03. Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 18/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená tlaková za�ízení a 
stanoví n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní vyhlášky �. 97/1982 Sb. 
a ve zn�ní vyhlášky �. 551/1990 Sb. 

04. Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 19/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená zdvihací za�ízení a 
stanoví n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní vyhlášky �. 552/1990 
Sb. 

05. Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 20/1979 Sb., kterou se ur�ují vyhrazená elektrická za�ízení a 
stanoví n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní vyhlášky �. 553/1990 
Sb. 

06. Vyhláška �ÚBP a �BÚ �. 21/1979, kterou se ur�ují vyhrazená plynová za�ízení a stanoví 
n�které podmínky k zajišt�ní jejich bezpe�nosti, ve zn�ní vyhlášky �. 554/1990 Sb. 

07. Vyhláška �ÚBP �. 91/1993 Sb., k zajišt�ní bezpe�nosti práce v nízkotlakých kotelnách 
08. Vyhláška �ÚBP �. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu p�ed výbuchy 

ho�lavých plyn� a par 
09. Vyhláška �ÚBP �. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových za�ízení 
Normy 
�SN 05 0610 - Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování plamenem 
�SN 05 0631 - Bezpe�nostní p�edpisy pro sva�ování elektrickým obloukem 
�SN 49 61 00, 496105 Práce na okružních pilách  
�SN 73 23 10 Provád�ní zd�ných konstrukcí 
ON   73 26 15 Sm�rnice pro kotvení ocelových konstrukcí 
�SN 73 28 10 Provád�ní d�evitých konstrukcí 
�SN 73 30 50 Zemní práce 
ON   73 33 00 Provád�ní st�ech 
�SN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce 
�SN 73 00 90 Zakládání staveb 
�SN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny 
�SN 73 81 01 Lešení 
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�SN 73 81 05 D�ev�ná lešení 
�SN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce 
�SN 73 81 07 Trubková lešení 
�SN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce 
�SN 73 31 50 Tesa�ské práce stavební 
�SN 73 36 10 Provád�ní klempí�ských prací 
�SN 73 05 50 Izolace 

2. Mechanická odolnost a stabilita

Pr�kaz statickým výpo�tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu 
výstavby a užívání nem�lo za následek 

a) z�ícení stavby nebo její �ásti, 
b) v�tší stupe
 nep�ípustného p�etvo�ení, 
c) poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 

vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 
d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�.
- Stavba bude provedena dle ov��ené projektové dokumentace, za dodržení veškerých 

navržených stavebních materiál� a složení stavebních konstrukcí. 

- Stavba bude provád�na dodavatelsky, odborn� zp�sobilými firmami, pod dohledem 
stavebního dozoru.  

3. Požární bezpe�nost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu, 
- Obvodové a vnit�ní nosné konstrukce objektu jsou z tvárnic Ytong tl. min. 300 mm 

oboustrann� omítnuté – tyto st�ny vykazují požární odolnost 180 min. 

- Nosná konstrukce st�echy nemusí vykazovat požární odolnost v souladu s �SN 73 0802 
�l. 8.7.2 c1). Sádrokartonové podhledy nemusí být proveden jako požární. P�dní prostor 
je neobyvatelný. 

- Funkci nosné konstrukce zajiš	ující stabilitu objektu plní strop nad 1.NP – ten je 
navržen v systému Ytong a vykazuje požární odolnost 120 min.  

b) omezení ší�ení požáru na sousední stavbu, 
- Odstupové vzdálenosti od nov� navržených požárn� otev�ených ploch dosahují hodnoty 

max. 2,7 m –odstup od nejv�tšího z oken,  dve�í a vrat. 

- Odstupové vzdálenosti nezasahují mimo hranici pozemku investora . 

- Odstupové vzdálenosti v navrženém �ešení vyhovují.  

c) umožn�ní evakuace osob a zví�at,

- Únik osob z posuzovaného objektu je �ešen po nechrán�ných únikových cestách. 

- Únik z posuzovaného objektu vede po nechrán�né únikové cest� ší�ky min. 0,9 m, 
v míst� pr�chodu dve�mi 0,8 m. 

- Únikové cesty v navrženém �ešení vyhoví. 

d) umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany

- P�íjezd k objektu je zabezpe�en po místních komunikaci. 

- Nástupní plochy nejsou požadovány, požární výška objektu je 0 m. 

- Pro posuzovaný objekt není z�ízení zásahových cest požadováno. 

Podrobnosti požární bezpe�nosti stavby jsou uvedeny v Požárn� bezpe�nostním �ešením, 
který vypracovala specializovaná osoba v oblasti požární ochrany. PB� je p�iloženo 
v dokladové �ásti projektové dokumentace. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí

- Z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prost�edí musí všechny stavební 
materiály použité v souvislosti s p�edm�tnou stavbou spl�ovat zdravotní nezávadnost, 
musí být doloženy platnými atesty a certifikáty. 

5. Bezpe�nost p�i užívání

- Stavba bude provedena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uvnit�
nebo v blízkosti stavby. V objektu bude 2x vyv�šen provozní �ád budovy. 

- P�i provád�ní a užívání stavby nebude ohrožena bezpe�nost provozu a užívání na 
blízkých pozemních komunikacích a pozemcích. 

6. Ochrana proti hluku

- Vlivem provozu nebude p�ekro�en hlukový limit dle Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. 
v denní dob� do 50 dB, z provozního hlediska nebude p�ekro�en hlukový limit ani v 
no�ní dob� do 40 dB. 

7. Úspora energie a ochrana tepla

a) spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích 
ukazatel�   podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov: 

- Požadavky na energetickou náro�nost budovy byly spln�ny. Stanovení celkové tepelné 
náro�nosti budovy �eší p�iložený dokument Pr�kaz energetické náro�nosti budovy, 
který je sou�ástí projektové dokumentace. 

b) stanovení celkové energetické spot�eby stavby: 

M�rná vypo�tená ro�ní spot�eba energie objektu �iní 56,0 kWh/m2rok. Energetická 
náro�nost budovy je 55,35 GJ/rok. Objekt spadá do t�ídy energetické náro�nosti budovy - 
B - úsporná.  
Navržený objekt spl�uje požadavky �SN 73 05 40 a �SN EN ISO 13 790. 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
údaje o spln�ní požadavk� na bezbariérové �ešení stavby

- Objekt svým rozsahem spadá do rozsahu platnosti dle §1 vyhlášky �. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

- Do objektu jsou vstupy provedeny jako bezbariérové rampami ší�ky 1200 a 1950 mm se 
sklonem 7,9%. P�echody mezi místnostmi v míst� dve�í budou bezprahové (lištami). 
V objektu se nachází jedno WC spl�ující požadavky vyhlášky �. 398/2009 Sb. (madla, 
nízké umyvadlo, dve�e š. 800 mm). 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní pásma apod.

- Veškeré nov� použité materiály použité v souvislosti se realizací, budou mít doloženy 
atest o zdravotní nezávadnosti a budou ve shod� se souvisejícími p�edpisy. Tímto 
zp�sobem bude doloženo, že nov� použité materiály neobsahují zdraví škodlivé látky 
(radioaktivní zá�ení, azbest apod.) 

- Agresivní spodní voda nebyla v dané lokalit� zjišt�na. 

- Lokalita se nachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou do 6°M.C.S. Na 
uvedenou stavbu se nevztahují zvláštní požadavky z hlediska ochrany staveb proti 
ú�ink�m seizmicity. Objekt se nenachází v oblasti ohrožené ot�esy zp�sobené sesuvy 
p�dy a d�lní �inností. 

- Stavebním objektem nebyla narušena ochranná ani bezpe�nostní pásma okolních 
objekt�. 
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10. Ochrana obyvatelstva

- Nevztahuje se k danému zám�ru 

11. Inženýrské stavby (objekty)

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod
ování odpadních vod: 

Kanaliza
ní p�ípojka splašková bude z potrubí KG PVC DN 125 (od objektu k rev. 
Šacht�) a DN 150 (od šachty k napojení), celkové délky 41,8 m. Na p�ípojce bude p�ed 
vyúst�ním z pozemku provedena revizní kanaliza�ní šachta Wavin DN 425 pojízdná 
s ocelovým poklopem. P�ípojka bude napojena na ve�ejnou splaškovou kanalizaci, které je 
vedena v místní komunikaci parc. �. 1511/1. 

Kanaliza
ní p�ípojka deš�ová - bude z potrubí KG PVC DN 125, 150, celkové délky 
potrubí 90 m. Na p�ípojce bude p�ed vyúst�ním z pozemku provedena revizní kanaliza�ní 
šachta Wavin DN 425 pojízdná s ocelovým poklopem. P�ípojka bude napojena na ve�ejnou 
deš	ovou kanalizaci, které je vedena v místní komunikaci parc. �. 1511/1. 

b) Zásobování vodou 

Vodovodní p�ípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 46,4 m a dimenze 
40x3,7. P�ípojka bude napojena na vodovodní �ád HDPE 100 110x63, který je veden 
v místní komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího 
pásu,zákopové soupravy, šoupátka a spojky ISO. Vodovodní p�ípojka bude vedena 
v hloubce min. 1250 mm, uložena do pískového podsypu tl. 100 a bude obsypána pískem tl. 
300. Na obsyp bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude opat�ena signaliza�ním drátem 
Cu 4 mm2. 

c) Zásobování energiemi  

Plynovodní p�ípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 6 m a 
dimenze 32x3. P�ípojka bude napojena na plynovodní �ád HDPE 100 110x63, který je veden 
v místní komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude pomocí navrtávacího pásu, 
elektrotvarovky. Porubí bude uloženo do pískového podsypu tl. 100 mm a bude obsypáno 
pískem tl. 200 mm. Na obsyp bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude opat�ena 
signaliza�ním drátem Cu 4 mm2. 

P�ípojka elektro bude zemním kabelem AYKY 4Bx16. Ze stávajícího sloupu NN bude 
kabel sveden pod zem v chráni�ce na hranici pozemku investora, kde bude umíst�na 
v oplocení p�ípojková sk�í� HDS. Z HDS pod zemí povede v chráni�ce kabel AYKY 4Bx16 
do elektrom�rné sk�ín� ELM s jisti�em p�ed elkerom�rem 3x25A. Jišt�ní HDS bude jisti�em 
50A. Z ELM pak bude zemní kabel dl. 38 m veden do objektu, kde bude kon�it v el. 
rozvodnici objektu v zádve�í. 

Tepelné 
erpadlo (vrty, potrubí) – Tepelná energie bude odebírána ze zem� pomocí 
dvou vrt�. V každém vrtu je 4x potrubí PE 100RC 32x2,9 , které je v zhlaví výkopu 
redukováno na 2x potrubí PE 100RC 40x3,7. Hloubka vrt� je 117 m. Vrty jsou od sebe 
vzdáleny 10 m a budou vypln�ny nemrznoucí termosm�sí Fischer GeoSolid 235. Délka 
potrubí je od vzdálen�jšího vrtu po objekt 19,5 m. Potrubí bude uloženo v hl. 1200 mm pod 
terénem do pískového lóže. Potrubí bude obsypáno 300 mm tl. vrstvou písku a na obsyp 
bude položena výstražná fólie.  

d) �ešení dopravy 

Stavební pozemek parcela �. 200 bude napojen na dopravní infrastrukturu novým
vjezdem v ší�ce 4,4 m ze stávající místní komunikace parc. �. 1511/1. Pro odstavení dvou 
osobních automobil� a pro zásobování objektu budou použity nov� navržené zpevn�né 
plochy na pozemku investora. 



 - 132 -

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

         Terén okolo objektu bude po dokon�ení stavby upraven deponovanou ornicí 
z výkopových prací, která bude využita p�edevším k dorovnání terénu kolem objektu a 
k sadovým úpravám. Okolí mate�ské školy bude zatravn�no a vysázeno okrasnou zelení 
(stromy, ke�i). Na zahrad� v jižní �ásti stavebního pozemku vznikne hrací plocha, která bude 
rozd�lena komunika�ními chodníky.  

f) Elektronická komunikace 

Objekt bude napojen na telekomunika�ní sít� optickým kabelem dl. 38 m. Napojení 
bude ze stávajícího rozvodu telekomunika�ní sít�, která vede v místní komunikaci parc. �. 
1511/1. Ukon�ení v objektu bude v el. rozvodnici v zádve�í.

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují)

- Nevyskytují se u daného zám�ru. 

Ve Štáblovicích, �íjen 2011                Vypracoval:   Bc. Stanislav Rippel 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY

Název zakázky: MATE�SKÁ ŠKOLA A ST�EDISKO VOLNÉHO 
�ASU MLÁDEŽE ( KANALIZACE, VODOVOD, 
PLYNOVOD, TOPENÍ ) V NÍZKOENERGETICKÉM 
STANDARDU  

�íslo zakázky: DP/2011 

Místo stavby: obec Štáblovice, 747 82 
Parc. �. 200, 1511/1 kat. území Štáblovice

Objednatel:  VŠB TUV OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ 

Profese: Stavební �ást 

Stupe
 dokumentace: STAVEBNÍ POVOLENÍ

Vypracoval: Bc. Stanislav Rippel 

Kontroloval: Ing. Irena Svatošová, PhD. 

              Ing. Pavel Vl�ek 

Štáblovice, �íjen 2011    Po�et stránek: 6
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a) Informace o  rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�: 

- Novostavba mate�ské školy a st�ediska volného �asu mládeže bude vybudována na 
pozemcích v majetku investora, tj. parc. �. 200, v kat. území Štáblovice. Zám�r se 
nachází v zastav�ném území obce Štáblovice. Stavební pozemek parc. �. 200 je rovinný. 

- Stavební parcela �. 200 je v katastru nemovitostí vedena jako orná p�da a parc. �. 
1511/1 jako ostatní plocha (komunikace). 

- Stavební pozemek parc. �. 200 je ohrani�en ze severu parc. �. 205, 191, z východu parc. 
�. 194, 210, z jihu parc. �. 199 a ze západu parc. �. 186, 1511/1 – místní komunikace. 

- Stavební pozemek je oplocen stávající chátrajícím oplocením, které bude nahrazeno 
novým oplocením z drát�ného pletiva a ocelových sloupk�. 

- Rozsah staveništ� bude v rámci stavební parcely �. 200 a nebude zasahovat svým 
rozsahem na sousední pozemky. 

- Staveništ� nevyžaduje zvláštní úpravy. 

- Trvalé deponie nebudou z�izovány. Mezideponie je budou z�ízeny na pozemku 
stavebníka, který poskytuje dostate�ný prostor pro uložení skryté ornice a k do�asnému 
skladování stavebního materiálu. 

- P�ístup na staveništ� bude umožn�n novým sjezdem z místní komunikace ší�ky 4,4 m. 
P�íjezdová komunikace nepovede p�es cizí pozemky. 

b) Významné sít� technické infrastruktury: 

- P�es pozemek investora nevedou žádné inženýrské sít�. Zám�rem nebudou narušena �i 
dot�ena ochranná pásma inženýrských ani jiných okolních objekt�. 

- P�ed zahájením výstavby budou vytý�eny všechny inženýrské sít� na staveništi. Trasy 
inženýrských sítí v blízkosti stavby jsou zakresleny v celkové situaci.  

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod.: 

- Zdrojem elekt�iny bude nová elektrop�ípojka. Elektrop�ípojka musí být vybudována 
p�ed zahájením stavby. P�ed zahájením výstavby bude dodavatelem zažádáno u správce 
sít� o napojení a osazení elektrom�ru. 

- Zdrojem vody bude nová vodovodní p�ípojka pro objekt, z ve�ejného �ádu umíst�ného 
v místní komunikaci parc. �. 1511/1. P�ed zahájením výstavby bude dodavatelem 
zažádáno u správce sít� o z�ízení vodovodní p�ípojky. 

- Odvodn�ní staveništ� je stávající, na pozemky investora, s p�irozeným zásakem do 
podložních vrstev zpevn�ných ploch.  

d) Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

- Stavba bude vždy p�i p�erušení procesu výstavby zabezpe�ená proti pohybu osob, a to 
cedulkou zákaz vstupu, pop�ípad� výstražnou �erveno bílou páskou. Staveništ� je 
ohrani�eno stávajícím oplocením v. 1,8 m. U vstup� na staveništ� bude rovn�ž 
upozorn�ní o zákazu vstupu na stavbu nepovolaným osobám, používání ochranných 
pom�cek apod.  

- Stavba je charakteru ob�anské vybavenosti. Objekt svým rozsahem spadá do rozsahu 
platnosti dle §1 vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. Do objektu budou vstupy provedeny jako 
bezbariérové rampami ší�ky 1200 a 1950 mm se sklonem 7,9%. 



 - 135 -

- K zásahu do povrchu stávající komunikace bude pouze v rozsahu z�ízení p�ípojek 
inženýrských sítí a z�ízení nového sjezdu. P�i provád�ní výkopových prací bude místo 
realizace dostate�n� a p�ehledn� ozna�eno zna�kami, signaliza�ním za�ízením a prvky 
proti zamezení pádu do výkop�. 

e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�, 

- Staveništ� nevyžaduje z hlediska ochrany ve�ejných zájm� zvláštní uspo�ádání. 
Staveništ� se nachází na pozemku stavebníka, dostate�n� umož�ující výstavbu. Parcela 
ur�ená pro z�ízení staveništ� je v majetku stavebníka. 

- Odpady vzniklé p�i výstavb� budou likvidovány zákonným zp�sobem. Zodpov�dnou 
osobou za likvidaci odpad� je investor, který ji m�že smluvn� p�evést na dodavatele 
stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto �inností 

- Ve smlouv� o likvidaci odpad� musí být uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpad�. 
Vybourané konstrukce, zbylé a dále nepoužitelné materiály a obaly se budou p�ed 
odvozem do�asn� skladovat na zpevn�né ploše u objektu, resp. v odstavených 
kontejnerech. Beton a d�evo budou odváženy na skládku inertních materiál�, kovové 
konstrukce se odevzdají do sb�rny. Živi�né lepenky, fólie, um�lé hmoty a ostatní 
materiály budou odváženy na skládku nebezpe�ných odpad�.  

- Budou dodržovány povinnosti pro nakládání s odpady stanovené p�vodc�m odpad� dle 
§ 18 zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech, jako nap�.: 

- shromaž�ovat odpady ut�íd�né podle druh� a kategorií, aby nedocházelo k jejich 
míšení, 

- ov��ovat nebezpe�né vlastnosti odpad� a nakládat s nimi podle jejich skute�ných 
vlastností, 

- vést pr�b�žnou evidenci a p�íslušnému správnímu ú�adu zasílat hlášení a další údaje v 
rozsahu stanoveném zákonem a provád�cím právním p�edpisem (nap�. Eviden�ní listy 
p�epravovaných nebezpe�ných odpad�) atd. 

- V míst� stavby nebude docházet k odstra�ování odpad� pálením. P�i nakládání s odpady 
nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno a poškozováno životní prost�edí a 
nesm�jí být p�ekro�eny limity zne�iš	ování stanovené zvláštními p�edpisy. P�i 
provád�ní stavby bude dbáno na dostate�né zabezpe�ení odpad� p�ed jejich únikem. 
P�vodce odpad� musí prokázat, že došlo k využití odpad� na odpovídajícím za�ízení, 
p�íp. že odpad nelze využít nap�. jeho recyklací. Doklady o zp�sobu využití nebo 
odstran�ní odpad� vzniklých v pr�b�hu stavby budou p�edloženy u kolauda�ního �ízení. 
Vyt�žená zemina z výkop� m�že být použita zp�tn� k terénním úpravám, pokud nebude 
zne�išt�na.  

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�, 

- Stavba je novostavbou na volném nezastav�ném pozemku, který poskytuje dostate�ný 
prostor pro realizaci takového stavby. Manipula�ní plocha za�ízení staveništ� bude na 
pozemku stavebníka. Skládky stavebního materiálu budou umíst�ny p�i západním okraji 
pozemku. Betonové sm�si a ostatní zásobování budou dopravovány domícháva�i 
stávajícím vjezdem na pozemek z místní komunikace. Na staveništi bude umíst�na 
jedna mobilních staveništní bu�ka 2x5 m a mobilní chemické WC. 

g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení, 

- Na staveništi nebudou žádné stavby vyžadující ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, 
plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci,

- Základními právními p�edpisy pro požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
jsou zákon o BOZP �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy 
(zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) a jeho 
provád�cí p�edpisy, resp. na�ízení vlády �. 591/2006 Sb – o bližších minimálních 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Dále platí pro 
bezpe�nost práce a ochranu zdraví pracovník� Zákoník práce �. 262/2006 Sb., ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vyhl. �ÚBP �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
Vyhl.�. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí, 
Vyhl.�. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci, Na�.vlády �. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpe�nost  a ochranu 
zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, Na�.vlády 
�. 378/2001 Sb. kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpe�ný provoz a používání    
stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, Na�. vlády �. 178/2001 Sb. ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, Zákon �NR �. 133/1985 Sb. o 
požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� s vyhl. MV �. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci, kterou se provádí zákon o PO. Všichni pracovníci musí být �ádn� proškoleni o 
bezpe�nosti práce a ochran� zdraví, musí mít zajišt�ny všechny povinné ochranné 
pracovní pom�cky a prost�edky a musí být seznámeni se zásadami práce s el. p�ístroji a 
za�ízením, s požárními poplachovými sm�rnicemi (i s ostatní dokumentaci požární 
ochrany) a únikovými cestami z objektu. 

- Výkopové práce budou provád�ny dle �SN 73 3050. Výkopy se svislými st�nami v�tší 
hloubky než 1,3 m, do kterých bude sestupovat pracovník, musí být paženy. V 
zeminách nesoudržných, podmá�ených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde 
je nutno po�ítat s opakovanými ot�esy, musí být st�ny zabezpe�eny i p�i menších 
výškách st�n. Systém a druh pažení bude up�esn�n s vybraným dodavatelem, který 
p�edloží projektantovi systém, který používá ke schválení. P�i ru�ním rozebírání pažení 
se musí postupovat zespodu za sou�asného zasypávání výkopu. 

- P�i práci na st�eše je nutno zajistit pracovníky p�i práci na volných okrajích, a to 
osobním zajišt�ním (pás, lano, bezpe�nostní karabina). Na st�eše není možné stav�t 
ochranné zábradlí. 

- P�i montáži ocelové konstrukce budou monté�i provád�t práce s osobním zajišt�ním, 
které bude kotveno ke konstrukci. Práce ve výšce p�i montáži bude provád�na z mobilní 
montážní hydraulické plošiny. Montáž st�n, oplechování, okap� a oken bude provád�na 
z pevného lešení, které bude mít pevnou podlahu, bezpe�né žeb�íky a ochranné 
dvouty�ové zábradlí s ochrannou sítí proti pádu p�edm�t�. O p�edání lešení bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  

- P�ed zapo�etím zemních prací musí být odpov�dným pracovníkem zajišt�no na terénu 
vyzna�ení tras podzemních vedení inženýrských sítí! 

- Pro stavbu bude zpracován Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Dodavatel 
stavby je povinen ve fázi p�ípravy a realizace stavby postupovat v souladu s tímto 
plánem. 

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�. 
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- Nebezpe�né odpady budou likvidovány odbornou firmou. Pod stavebními stroji b�hem 
odstávky budou umíst�ny nádoby pro zachytávání p�ípadného úniku ropných látek. 
Všechny výkopy, provád�né v rámci povolované stavby, musí být pravideln�
kontrolovány a obratlovci, spadlí do výkop� (ježci, žáby apod.), musí být vybíráni a 
neprodlen� vypoušt�ni do okolí. Hluboké výkopy, do nichž není možno vstupovat nebo 
kde se bude zdržovat voda, musí být zabezpe�eny proti pádu živo�ich�. 

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�. 

- Stavba bude provedena v jedné etap�. Za�átek stavebních prací se p�edpokládá v dubnu 
2012, ukon�ení stavebních prací pak v dubnu 2014. Stavební práce mohou být zahájeny 
po nabytí právní moci stavebního povolení. Objekt bude dán do provozu kolauda�ním 
souhlasem.  

- P�ehled rozhodujících díl�ích termín� stavby je uveden v Plánu kontrolních prohlídek 
stavby, která je sou�ástí žádosti o stavební povolení. 

Ve Štáblovicích, �íjen 2011               Vypracoval:   Bc. Stanislav Rippel 
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1. Pozemní (stavební) objekty

1.1. Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Ú�el objektu 

- Objekt bude sloužit jako mate�ská škola pro výchovu d�tí p�edškolního v�ku. Také bude 
využíván jako st�edisko volného �asu mládeže v odpoledních hodinách a víkendech. 
Prostory mate�ské školy poskytují dostatek místa pro sportovní a herní vyžití d�tí a 
mládeže. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

- Projektová dokumentace (PD) �eší novostavbu mate�ské školy na parcele �. 200 a 
1511/1 v kat. území Štáblovice, v�etn� p�ípojek inženýrských sítí, zpevn�ných ploch, 
sjezdu a oplocení. Bude provedena p�ípojka vody, plynu, deš	ové a splaškové 
kanalizace, elektro NN, elektrokomunikace. Nová zpevn�ná plocha bude provedena 
z betonové zámkové dlažby a bude  sloužit pro p�íjezd a zásobování objektu. Zpevn�ná 
plocha bude mít plochu 407,9 m2. Nový vjezd z místní komunikace parc. �. 1511/1 bude 
proveden p�es zapušt�nou betonovou silni�ní obrubu v ší�ce 4,4 m. 

- Stavba mate�ské školy je jednopodlažní nepodsklepený objekt, proveden na plošné 
základové pásy zd�nou technologií s kontaktním zateplovacím systémem, zast�ešen 
d�ev�ným vaznicovým krovem, sedlovou st�echou se sklonem 25°. Objekt je 
obdélníkového p�dorysného tvaru se základními rozm�ry 19 x 16,3 m. Zastav�ná 
plocha objektu �iní 276,1 m2. Výška stavby od ± 0,000 = �istá podlaha 1.NP = 294,75 
m.n.m. Bpv bude po h�eben 7,8 m. Z urbanistického a architektonického hlediska je 
objemové a tvarové �ešení objektu a zástavba na pozemku p�izp�sobena okolní 
zástavb�. Hlavní vchod do objektu je orientován sm�rem na sever. H�eben budovy je 
orientován sm�rem na V-Z. 

- Stavební pozemek parcela �. 200 bude napojen na dopravní infrastrukturu novým 
vjezdem v ší�ce 4,4 m ze stávající místní komunikace parc. �. 1511/1. Pro odstavení 
dvou osobních automobil� a pro zásobování objektu budou použity nov� navržené 
zpevn�né plochy na pozemku investora. 

- Vn�jší plochy - vn�jší zpevn�né plochy budou provedeny jako rozebíratelné ze zámkové 
betonové dlažby tl. 60 mm do struskového lóže. Pod dlažbou bude provede násyp 
z drceného hutn�ného kameniva 16/30 tl. 350 mm. Zpevn�né plochy budou spádovány 
na pozemek stavebníka. 

- Vegeta
ní úpravy - terén okolo objektu bude po dokon�ení stavby upraven 
deponovanou ornicí z výkopových prací, která bude využita p�edevším k dorovnání 
terénu kolem objektu a k sadovým úpravám. Okolí mate�ské školy bude zatravn�no a 
vysázeno okrasnou zelení (stromy, ke�i). Na zahrad� v jižní �ásti stavebního pozemku 
vznikne hrací plocha, která bude rozd�lena komunika�ními chodníky. 

- Dispozice objektu: Orientace h�ebene st�echy je V-Z. Hlavní vstup do objektu je ze 
západní strany p�es zádve�í, ze kterého je p�ístup do kancelá�e u�itel�, úklidové 
místnosti, WC pro návšt�vy a šatny pro d�ti. Šatna pro d�ti tvo�í hlavní komunika�ní 
prostor celé dispozice objektu. Lze se z ní dostat p�es chodbu do místnosti pro 
karanténu, šatny pro zam�stnance, umývárny pro d�ti a do pracovny d�tí, která slouží i 
jako jídelna. Umývárna d�tí je propojena s WC. Prostorná jídelna (pracovna) je 
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prostorov� propojena s hrací místností. Tyto dv� místnosti lze v dob� spánku rozd�lit 
shrnovacími dve�mi n dv� �ásti. Hrací místnost je v zadní �ásti vybavena místností pro 
uložení prádla, spacích a hracích pot�eb. V dob�, kdy není objekt využíván k výuce d�tí, 
lze v herní místnosti rozložit stoly stolního tenisu a využívat ji k volnému �asu mládeže. 
Z jídelny je umožn�n p�ístup do kuchyn�, kterou lze projít p�es zadní chodbu až do 
exteriéru zadním podružným vstupem. Zadní chodba a vstup do objektu slouží pro 
zásobování kuchyn�, doprav� jídla a k technické obslužnosti objektu. Chodba umož�uje 
p�ístup do technické místnosti a sociálního zázemí zam�stnanc� – WC. Z hlavní 
místnosti objektu – herny, lze vstoupit dvouk�ídlovými prosklenými dve�mi na zahradu, 
kde mají d�ti k dispozici kompletní herní park. 

- Bezbariérovost objektu: Objekt svým rozsahem spadá do rozsahu platnosti dle §1 
vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb. Do objektu jsou vstupy provedeny jako bezbariérové 
rampami ší�ky 1200 a 1950 mm se sklonem 7,9%. P�echody mezi místnostmi v míst�
dve�í budou bezprahové (lištami). V objektu se nachází jedno WC spl�ující požadavky 
vyhlášky �. 398/2009 Sb. (madla, nízké umyvadlo, dve�e š. 800 mm). 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní, 

- Základní údaje o kapacit� objektu 

Zastav�ná plocha objektu v�. 
zateplení 

276,1 m2

Zpevn�né plochy 407,9 m2

Obestav�ný prostor 1720 m3  
Po�et bytových jednotek 0  
Po�et podlaží 0 podzemní 1 nadzemní   
Ozna�ení - 1.NP   
Užitná plocha - 229,25 m2   

- Kapacita objektu: Objekt bude využíván jako mate�ská školka a st�edisko volného �asu 
mládeže. P�edpokládaný po�et d�tí bude do 30. Po�et zam�stnanc� max. 4 (t�i u�itelky, 
jedna pracovnice – kuchy�, úklid). 

- Hlavní vstup do objektu je ze západní strany p�es zádve�í. Orientace h�ebene st�echy je 
V-Z 

- Oslun�ní a p�irozené osv�tlení vnit�ních prostor objektu je v hern�, pracovn�, karantén�
a kancelá�i �ešeno okny 1,5 x 1,7 z jižní a východní strany. Po�et oken a plocha 
prosklení oken dostate�n� prosluní dané prostory. Um�lé osv�tlení je �ešeno 
žárovkovými a zá�ivkovými svítidly. 

d) Technické a konstruk�ní �ešení  objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost, 

Objekt je navržen jako klasická zd�ná technologie na betonových základových pásech 
s železobetonovou stropní konstrukcí a d�ev�ným krovem. Vnit�ní p�í�ky budou montované 
sádrokartonové. 
Základová konstrukce
 Základové pásy pod obvodovými zdmi ší�ky 450 mm a patky pod sloupy budou z 
prostého betonu C 12/15. Podkladní beton C 16/20 v tl. 100 mm bude vyztužen sva�ovanou 
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sítí 100x100 ø6 mm v celé ploše p�i spodním okraji. Podlaha objektu bude zateplena 
podlahovým polystyrénem EPS 100 S tl. 100 + 40 mm. 
Svislé nosné konstrukce
 Obvodové a vnit�ní nosné zdivo objektu bude vyzd�no z pórobetonových tvárnic 
YTONG P2-400, tl. 300 mm na tmel. Zdivo bude zatepleno z vn�jší strany fasádním 
polystyrénem EPS 70 F tl. 150 mm.  
Vodorovné nosné konstrukce
 Stropní konstrukce nad 1.NP bude železobetonová ze systému Ytong – tzv. bílý strop 
ze stropních nosník� a stropních vložek. Stropní konstrukce bude vyztužena celoplošn� KARI 
sítí  100x100 ø6 mm. Zalití bude betonem C 20/25 v tl. 50 mm na horní líc stropních vložek. 
Na stropní konstrukci bude zav�šen sádrokartonový podhled z ocelových profil� a SDK desek 
Knauf WHITE tl. 12,5 mm. Prostor nad podhledem bude sloužit pro vedení technického 
za�ízení, a bude zateplen tepelnou izolací ISOVER UNI tl. 200 + 100 mm. 
 Ztužující ŽB v�nec bude vyztužen betoná�skou ocelí 4x J ø 10 mm v rozích svázanou 
t�mínky ø 6 mm po 300 mm. Z vn�jší strany v�nce bude vložen polystyrén tl. 20 mm. 
 P�eklady nad otvory budou tvo�eny plochými p�eklady Ytong PSF IV. Pr�vlaky 
v místnostech 1.16 a 1.17 jsou navrženy ze t�í ocelových profil� I �. 160. Rozmíst�ní a délky 
p�eklad� a pr�vlak� jsou uvedeny ve výkrese - P�dorys 1.NP. 

P�í
ky a ostatní svislé konstrukce

P�í�ky budou provedeny jako montované sádrokartonové konstrukce na ocel. rošt tl. 
100, 125 mm se zvukovou izolací ISOVER AKUSTO 60, 80 v souladu s technologickými 
p�edpisy KNAUF. Jiné svislé konstrukce se nevyskytují. 
St�echa a st�ešní konstrukce
 D�ev�ný krov - sedlová st�echa se sklonem 25°. Krov je tvo�en stojatou stolicí se 
�ty�mi plnými vazbami. Pozednice 140/140 jsou uloženy na vazných trámech 180/220, které 
jsou uloženy na ŽB v�nci a pozedních zdech. Pozednice je k ŽB v�nci kotvena závitovou ty�í 
ø 12 mm, dl. 650 mm, a` 1100 – 1500 mm Vazné trámy také vynáší sloupky 140/140, které 
vynášejí st�ední vaznice 160/200. Každá plná vazba je stažena ze dvou stran  kleštinami 
40/180. Vrcholová vaznice 140/140 nesena kleštinami 40/160 slouží jako prostorov� ztužující 
prvek krovu. Krokve 80/180 jsou vynášené vrcholovou a st�ední vaznicí a pozednicí. Všechny 
prvky krovu budou ošet�eny p�ípravkem proti d�evokazným šk�dc�m a houbám. 

Výpln� otvor�

  Veškeré venkovní výpln� otvor� budou plastové, zaskleny izola�ním trojsklem se 
sou�initelem prostupu tepla celého prvku U = 0,7 W/m2.K. 

Zpevn�né plochy a oplocení

Vn�jší zpevn�né plochy budou provedeny jako rozebíratelné ze zámkové betonové 
dlažby tl. 60 mm do struskového lóže. Pod dlažbou bude provede násyp z drceného 
hutn�ného kameniva 16/30 tl. 350 mm. Zpevn�né plochy budou spádovány na pozemek 
stavebníka. Stávající oplocení, které je v dezolátním stavu, bude nahrazeno novým 
oplocením v. 1,8 m z pozinkovaného pletiva a ocelových sloupk�. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�, 
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      Stavební obalové konstrukce budovy byly komplexn� tepeln� technicky posouzeny 
programem TEPLO 2010 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a 
STN 730540. 

Sou�initelé prostupu tepla obalových konstrukcí budovy:
- Obvodová st�na z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm se zateplením polystyrénem EPS 

70F tl. 150 mm – U = 0,154 W.m-2.K-1

- Strop (Ytong bílý strop) nad nevytáp�ným prostorem s tepelnou izolací ISOVER UNI 
tl. 300 mm - U = 0,11 W.m-2.K-1

- Podlahová konstrukce p�ilehlá k zemin� s tep. izolací EPS 100S – U = 0,221 W.m-2.K-1 

- Plastové výpln� otvor� s izola�ním trojsklem – U = 1,0 W.m-2.K-1 (U celého prvku) 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického pr�zkumu, 

- Pro zám�r byl vypracován inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum 
specializovanou osobou v oboru geologie. Pr�zkumy byly provedeny pro ur�ení 
základových podmínek v míst� stavby a pro specifikaci horninového podloží v míst�
navržených hlubinných vrt� tepelného �erpadla. Protokoly o provedených pr�zkumech 
jsou p�iloženy v dokladové �ásti projektové dokumentace. 

- Hydrogeologickým pr�zkumem bylo zjišt�no, že se v úrovni základové spáry 
nevyskytuje podzemní voda. Hladina podzemní vody byla zastižena v ustáleném stavu 
v hloubce cca 3,3 m. Podzemní voda neohrozí spodní stavbu mate�ské školy. Stavba 
bude založena na plošných základových pasech v kombinaci se základovou deskou. 
Lokalita je z geologického hlediska stabilní. Proto bude technologie vrtání probíhat 
klasickým zp�sobem, bez zvláštních zajiš	ovacích a podchycovacích opat�ení vrt�. 

- Objekt je založen na plošných základech – betonových pásech.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�, 

Vlivy na p�du
- Stavba nemá nároky na zábor lesního p�dního fondu, stavební parcela 200  je pod 

ochranou zem�d�lského p�dního fondu. Pro tento pozemek není zapot�ebí souhlasu 
orgánu ochrany ZPF. Zám�r se nachází v zastav�ném území obce Štáblovice, z �ehož 
vyplývá, že zám�r nepodléhá vyn�tí p�dy se ZPF. 

Vlivy na vodu 
Splaškové vody 

- Splaškové odpadní vody budou napojeny p�es potrubí KG PVC DN 150 a novou revizní 
šachtu DN 400 do ve�ejné deš	ové kanalizace, která je svedena do obecní �OV. Šachta 
bude umíst�na na pozemku stavebníka parc. �. 200 u vjezdu. 

Deš�ové vody  

- Zachycené deš	ové vody ze st�echy budou svedeny p�es novou revizní šachtu DN 400 
do ve�ejné splaškové kanalizace, která je zaúst�na do obecní �OV. Šachta bude 
umíst�na na pozemku stavebníka parc. �. 200 u vjezdu. Zpevn�né plochy budou 
spádovány na pozemek investora. 

Technologické vody 
- Technologické vody se u této stavby nevyskytují. 
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Vlivy na ovzduší
Období výstavby 
Hlavní bodové zdroje zne
iš�ování ovzduší 

- P�i realizaci stavby se nep�edpokládá vznik žádného bodového zdroje zne�išt�ní 
ovzduší. 

Hlavní plošné zdroje zne
iš�ování ovzduší 

- Plošným zdrojem zne�iš	ování ovzduší bude celé staveništ�, zejména p�i provád�ní 
zemních prací. Zdrojem zne�išt�ní ovzduší bude polétavý prach z provád�ných prací, 
z povrchu ploch zbavených vegetace, prach zví�ených ne�istot nanesených vozidly 
na p�ístupové komunikaci z prostoru vlastní stavby. 

- Množství t�chto tuhých emisí bude závislé na �ad� vzájemn� se ovliv�ujících podmínek 
zejména na: 

- okamžitých klimatických podmínkách (sm�ru a rychlosti v�tru, teplot�, srážkách, 
vlhkosti apod.), 

- na velikosti obnažených ploch a ploch, na kterých budou probíhat zemní práce, 
- na frekvenci pr�jezdu vozidel a jejich pojezdní rychlosti, 
- na zne�išt�ní dopravních komunikací. 

Emise z tohoto zdroje budou nahodilé, do�asné a jejich množství se nedá stanovit. 
Pravidelným skráp�ním a údržbou komunikací a manipula�ních ploch se prašnost výrazn�
omezí. 

Období po uvedení stavby do provozu 
Hlavní plošné zdroje zne
iš�ování ovzduší 

- Nevyskytují se.  

Hlavní liniové zdroje zne
iš�ování ovzduší 
- Nevyskytují se.  

Odpady
1. Období provozu  

- Na základ� p�edpokladu charakteru budoucího provozu.  

- P�ehled odpad�, vzniklých p�i výstavb� a provozu stavby podle Vyhlášky MŽP �. 
381/2001 Sb., kterou stanoví katalog odpad�.  

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
Zp�sob 

likvidace 
200121 zá�ivka N odborná firma 
200303 uli�ní smetky O skládka 
200306 odpad z �ist�ní kanalizace O skládka 
200301 sm�sný komunální odpad O skládka 

- Množství vznikajících druh� odpad� bude v  minimálním rozsahu. V p�evážn� mí�e 
budou vznikat odpady kategorie ”O” Jen v malém množství odpady nebezpe�né. 
V míst� vzniku nebude žádný odpad shromaž�ován, ihned bude odvážen k  mimo 
vlastní objekt dalšímu zpracování nebo zneškodn�ní. 

- Všechny odpady budou zneškod�ovány externími firmami, které budou postupovat 
ve smyslu zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provád�cích vyhlášek 
�. 381/2001 Sb., �. 383/2001 Sb. 

Období výstavby 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kateg.
Zp�sob 

likvidace 
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Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kateg.
Zp�sob 

likvidace 
170101 stavební odpad – beton O stavební firma 
170102 stavební odpad – cihly O stavební firma 
170103 stavební odpad – keramické výrobky O stavební firma 
170201 stavební odpad – d�evo O stavební firma 
170202 stavební odpad – sklo O stavební firma 
170203 stavební odpad – plast O stavební firma 
170405 stavební odpad – železo a ocel O stavební firma 
170407 sm�sné kovy O stavební firma 
170411 kabely jinde neuvedené O stavební firma 
170504 zemina a kamení neuvedené pod 170503 O stavební firma 

170603 
jiné izola�ní materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpe�né látky 

N odborná firma 

170604 
izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 
01 a 17 06 03

O stavební firma 

170904 
Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
neuvedené pod �ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03

O stavební firma 

200121 zá�ivka N odborná firma 
200301 sm�sný komunální odpad O skládka 

- Odpady budou v míst� vzniku t�íd�ny, shromaž�ovány a odváženy k dalšímu 
zpracování nebo zneškodn�ní. Zneškod�ování odpad� bude zajiš	ovat dodavatel 
stavebních prací.  

-   Všechny odpady byly zneškod�ovány externími firmami, které postupovaly ve smyslu 
zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provád�cích vyhlášek �. 381/2001 Sb., 
�. 383/2001 Sb. 

h) Dopravní �ešení 

- Stavební pozemek parcela �. 200 bude napojen na dopravní infrastrukturu novým 
vjezdem v š. cca 4,4 m ze stávající místní komunikace parc. �. 1511/1. Pro odstavení t�í 
osobních automobil� a pro zásobování objektu budou použity nov� navržené zpevn�né 
plochy na pozemku investora. Vjezd bude proveden p�es sníženou obrubu vozovky. Obruba 
bude vyvýšena nad niveletu komunikace o 50 mm. Sjezd bude rozebíratelný ze zámkové 
dlažby do struskového lóže. 

- Pro odstavení t�í osobních automobil� a pro zásobování objektu budou použity nov�
navržené zpevn�né plochy na pozemku investora. 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení, 

- Ve smyslu §6 zákona �. 18/1997 Sb. ve zn�ní provád�cích p�edpis� byl v srpnu 2010 
specializovanou certifikovanou firmou vyhotoven protokol o zkoušce z hlediska 
požadavku radia�ní ochrany proti pronikání radonu z geologického podloží budov. 
Nam��ená hodnota 3. kvartilu stat. souboru hodnot objemové aktivity radonu cA75 = 
28,0 kBq/m3. Radonový index pozemku je ST�EDNÍ. Na základ� této nam��ené 
hodnoty není nutno v souladu s �SN 73 0601 navrhovat protiradonovou izolaci stavby. 
Za dostate�nou ochranu lze považovat kontaktní hydroizol. 2. kat. t�snosti. 

- Na základ� zpracovaného hydrogeologické pr�zkumu nebyla agresivní spodní voda 
v dané lokalit� zjišt�na. 



 - 145 -

- Stavba se nachází na území se zvýšenou seizmickou aktivitou do 6°M.C.S. podle �SN 
73 0036 – Seizmická zatížení staveb. Tato skute�nost však nemá vliv na stavebn�-
technické �ešení stavby. 

- Objekt není ohrožen poddolováním, nenachází se v oblasti t�žby nerostných surovin. 

j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu. 

- Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy a zpracovány do projektové 
dokumentace.  

- Vyhláška 
. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška 
. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe
ujících 
bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška 
. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

-

1.2. Stavebn� konstruk�ní �ást

1.2.1. Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstruk�ního a dispozi�ního systému stavby 

- Objekt je navržen jako klasická zd�ná technologie s kontaktním zateplovacím systémem 
na betonových základových pásech s železobetonovou stropní konstrukcí a d�ev�ným 
krovem. Vnit�ní p�í�ky budou montované sádrokartonové. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky 

Základová konstrukce - Základové pásy pod obvodovými zdmi ší�ky 450 mm a patky 
pod sloupy budou z prostého betonu C 12/15. Podkladní beton C 16/20 v tl. 100 mm bude 
vyztužen sva�ovanou sítí 100x100 ø6 mm v celé ploše p�i spodním okraji. Podlaha objektu 
bude zateplena podlahovým polystyrénem EPS 100 S tl. 100 + 40 mm. 

Svislé nosné konstrukce - Obvodové a vnit�ní nosné zdivo objektu bude vyzd�no z 
pórobetonových tvárnic YTONG P2-400, tl. 300 mm na tmel. Zdivo bude zatepleno z vn�jší 
strany fasádním polystyrénem EPS 70 F tl. 150 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce - Stropní konstrukce nad 1.NP bude železobetonová ze 
systému Ytong – tzv. bílý strop ze stropních nosník� a stropních vložek. Stropní konstrukce 
bude vyztužena celoplošn� KARI sítí  100x100 ø6 mm. Zalití bude betonem C 20/25 v tl. 50 
mm na horní líc stropních vložek. Na stropní konstrukci bude zav�šen sádrokartonový 
podhled z ocelových profil� a SDK desek Knauf WHITE tl. 12,5 mm. Prostor nad podhledem 
bude sloužit pro vedení technického za�ízení, a bude zateplen tepelnou izolací ISOVER UNI 
tl. 200 + 100 mm. 
 Ztužující ŽB v�nec bude vyztužen betoná�skou ocelí 4x J ø 10 mm v rozích svázanou 
t�mínky ø 6 mm po 300 mm. Z vn�jší strany v�nce bude vložen polystyrén tl. 20 mm. 

P�eklady nad otvory budou tvo�eny plochými p�eklady Ytong PSF IV. Pr�vlaky 
v místnostech 1.16 a 1.17 jsou navrženy ze t�í ocelových profil� I �. 160. Rozmíst�ní a délky 
p�eklad� a pr�vlak� jsou uvedeny ve výkrese - P�dorys 1.NP. 

P�í
ky a ostatní svislé konstrukce - P�í�ky budou provedeny jako montované 
sádrokartonové konstrukce na ocel. rošt tl. 100, 125 mm se zvukovou izolací ISOVER 
AKUSTO 60, 80 v souladu s technologickými p�edpisy KNAUF. Jiné svislé konstrukce se 
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nevyskytují.

St�echa a st�ešní konstrukce - D�ev�ný krov - sedlová st�echa se sklonem 25°. Krov je 
tvo�en stojatou stolicí se �ty�mi plnými vazbami. Pozednice 140/140 jsou uloženy na vazných 
trámech 180/220, které jsou uloženy na ŽB v�nci a pozedních zdech. Pozednice je k ŽB v�nci 
kotvena závitovou ty�í ø 12 mm, dl. 650 mm, a` 1100 – 1500 mm Vazné trámy také vynáší 
sloupky 140/140, které vynášejí st�ední vaznice 160/200. Každá plná vazba je stažena ze dvou 
stran  kleštinami 40/180. Vrcholová vaznice 140/140 nesena kleštinami 40/160 slouží jako 
prostorov� ztužující prvek krovu. Krokve 80/180 jsou vynášené vrcholovou a st�ední vaznicí a 
pozednicí. Všechny prvky krovu budou ošet�eny p�ípravkem proti d�evokazným šk�dc�m a 
houbám. 

Výpln� otvor� - Veškeré venkovní výpln� otvor� budou plastové, zaskleny izola�ním 
trojsklem se sou�initelem prostupu tepla celého prvku U = 0,7 W/m2.K. 

Zpevn�né plochy a oplocení - Vn�jší zpevn�né plochy budou provedeny jako 
rozebíratelné ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm do struskového lóže. Pod dlažbou bude 
provede násyp z drceného hutn�ného kameniva 16/30 tl. 350 mm. Zpevn�né plochy budou 
spádovány na pozemek stavebníka. Stávající oplocení, které je v dezolátním stavu, bude 
nahrazeno novým oplocením v. 1,8 m z pozinkovaného pletiva a ocelových sloupk�. 

Vnit�ní omítky - vápenocementové štukové omítky Ytong. Vnit�ní malby v celém 
objektu budou provedeny akrylové. Z venkovní strany objektu bude provedena silikátová 
fasádní omítka. 

Klempí�ské výrobky (okapy, svody a oplechování) objektu budou z materiálu TiZn bez 
nát�ru. 

Sokl objektu bude vytvo�en z venkovní st�rkové strukturované omítky s mramorovými 
zrny. 

Keramické obklady v hyg. za�ízeních budou provedeny do v. 2000 a 1300 mm. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i návrhu nosné 
konstrukce 

- výpo�tová vn�jší teplota: -15 °C, návrhová vnit�ní teplota vzduchu: 20 - 24 °C dle 
zp�sobu užívání místnosti 

- konstrukce stropy:  Normové nahodilé zatížení     1,5 kN/ m2

- konstrukce st�echy:  Normové zatížení sn�hem     1,2 kN/ m2

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních detail�, technologických 
postup�

- Nevyskytují se u daného zám�ru. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce,  p�ípadn�  sousední stavby 

- P�ed vlastní betonáží základových konstrukcí a konstrukcí ztužujících pozedních v�nc�
bude na stavbu p�izván statik, který zhodnotí základové pom�ry a p�ípadnou úrove�
spodní vody, p�evezme základovou spáru. 



 - 147 -

f) Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a zpev
ovacích 
konstrukcí �i prostup�

- Nebudou se vyskytovat u daného zám�ru. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

- P�ed vlastní betonáží základových konstrukcí bude na stavbu p�izván statik, který 
zhodnotí základové pom�ry a p�ípadnou úrove� spodní vody, p�evezme základovou 
spáru. V p�ípad� jakýchkoliv, nenadálých �i nep�edpokládaných skute�ností bude 
p�izván projektant ke zhodnocení stavu, pop�. stanovení náhradního �ešení !! 

h) Seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, odborné literatury, 
software 

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity podklady: 

-  p�íslušné harmonizované normy �SN �ady 73, �ady 01 34 

-  Vyhl.�. 499/2006 Sb., 268/2006 Sb., Vyhl. �.291/2001 Sb., Vyhl.�. 101/2005 Sb., 
309/2006 Sb., Zák.�. 258/2000 Sb., Vyhl.�. 398/2009 Sb. 

- SW – Nemetschek Allplan, Microsoft Office, TEPLO 2010, ZTRÁTY 2010, ENERGIE 
2010, UNIVERSA (návrh podlahového vytáp�ní) 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád�ní stavby, 
p�ípadn� dokumentace zajiš	ované jejím zhotovitelem 

- Na zpracování projektové dokumentace nebyly kladeny specifické požadavky. 

1.2.2. Statické posouzení 

- Statické návrhy a posouzení konstrukcí je zapracováno do projektové dokumentace 
objektu 

1.3. Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) Popis umíst�ní stavby a jejich objekt�

b) Rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�

c) Výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti

d) Stanovení požární odolnost stavebních konstrukcí

e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, po�et a umíst�ní požárních 
výtah�  

f) Vymezení požárn� nebezpe�ného prostoru, výpo�et odstupových vzdáleností 

g) Zp�sob zabezpe�ení stavby požární vodou nebo jinými hasebními  látkami 
h) Stanovení po�tu, druhu a rozmíst�ní hasicích p�ístroj�  

i) Posouzení požadavku na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními za�ízeními 

j) zhodnocení technických za�ízení stavby 

k) stanovení požadavk� pro hašení požáru a záchranné práce  

Podrobnosti požární bezpe�nosti stavby jsou uvedeny v Požárn� bezpe�nostním �ešením, 
který vypracovala specializovaná osoba v oblasti požární ochrany. PB� je p�iloženo 
v dokladové �ásti projektové dokumentace. 
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1.4. Technické prost�edí staveb 

1.4.1. Technická zpráva 

j)  vytáp�ní - bilance pot�eby tepla s udáním teplonosné látky, zp�sob napojení na 
vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regula�ního za�ízení; zd�vod
uje se 
volba systému vytáp�ní a p�ípravy teplé a užitkové vody, 

-  Jako hlavní zdroj vytáp�ní je pro mate�skou školu navrženo tepelné �erpadlo IVT 
GRENNLINE HE E14 – zem�/voda (dva zemní vrty hloubky 117 m). Vytáp�ní objektu 
bude podlahové s ekvitermní regulací. Teplonosná látka podlahového vytáp�ní bude 
voda s p�ím�sí inhibitoru. Celková výpo�tová tepelná ztráta objektu je Qc = 12,86 kW. 

- Oh�ev teplé vody bude �ešen zásobníkovým oh�íva�em o objemu 200 l, který bude 
natáp�n tepelným �erpadlem a el. energií. 

-  Dodaná energie na vytáp�ní 34,67 GJ/rok. M�rná vypo�tená ro�ní spot�eba energie 
objektu �iní 56,0 kWh/m2rok. Energetická náro�nost budovy je 55,35 GJ/rok. Objekt 
spadá do t�ídy energetické náro�nosti budovy - B - úsporná.  

-  Navržený objekt spl�uje požadavky �SN 73 05 40 a �SN EN ISO 13 790. 

k) kotelny a p�edávací stanice - bilance pot�eby tepla (hodinová a ro�ní), bilance 
pot�eby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního za�ízení (kotl�, �erpadel 
boiler�, vým�ník� apod.), dimenzování komín�, stanovení po�tu pracovních sil, 
zásady regulace a m��ení, požadavky na zajišt�ní pé�e o životní prost�edí, 
bezpe�nost práce a požární ochranu, 

- V objektu se kotelny nevyskytují. Objekt bude vytáp�n tepelným �erpadlem sastému 
zem�/voda. Oh�ev teplé vody bude �ešen zásobníkovým oh�íva�em o objemu 200 l, 
který bude natáp�n tepelným �erpadlem a el. energií.  

l) za�ízení pro ochlazování staveb - základní orienta�ní informace o jednotlivých 
vnit�ních rozvodech a za�ízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umíst�ní 
spot�ebi�� chladu a koncových element�, požadavky na stavební úpravy a �ešení 

- Nevyskytuje se u daného zám�ru. 

m) n�kterých speciálních prostor� jako strojoven chlazení, alokace venkovních 
za�ízení chladicích systém�, p�edávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, 
rozvoden a regula�ních stanic 

- Nevyskytuje se u daného zám�ru. 

n) vzduchotechnické za�ízení - základní údaje (parametry venkovního a vnit�ního 
prost�edí, stru�ná charakteristika a koncepce navrhovaného za�ízení, výchozí 
podklady pro dimenzování za�ízení), popis a funkce vzduchotechnických za�ízení a 
jejich provoz, požadavky na energie a média (elekt�ina, teplo, chlad, pára, voda), 
p�ehled navržených výkon� a bilance spot�eby energií, návrh ochrany zdraví, 
ochrany proti hluku a vibracím, �ešení požární bezpe�nosti vzduchotechnických 
za�ízení, zp�sob ochrany životního prost�edí, zajišt�ní bezpe�nosti p�i realizaci a 
následném provozu za�ízení 

- Vým�na vzduchu v prostorách mate�ské školy bude zajišt�no p�irozeným v�tráním 
okny, mikroventilací, prodyšností st�n a net�sností spar. klubovny a sociálního zázemí 
je �ešena p�irozeným v�tráním okny. 

- V sociálních prostorách – na WC a v umývárnách bude vým�na vzduchu zajišt�na 
nuceným podtlakovým v�tráním ventilátory Dekor 100 CHZ.  
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- Intenzita vým�ny vzduchu nN = 0,5 1/h je zajišt�na. V u�ebnách se požaduje vým�na 
vzduchu 20 m3/h – 30 m3/h na jednoho žáka – zajišt�no p�i správném užívání budovy. 

o) za�ízení m��ení a regulace - stru�ný popis jednotlivých okruh�, jejich funkce, 
charakteristické údaje m��ených a regulovaných médií a charakteristika provozu a 
prost�edí, výchozí parametry pro výpo�ty za�ízení m��ení a regulace 

- Na p�ípojce vody bude uvnit� objektu instalován vodom�r pro m��ení odb�ru vody. 
Plynovodní p�ípojka bude ve sk�íni HUP opat�ena plynom�rem pro m��ení spot�eby 
plynu. 

- Regulace vnit�ní teploty v jednotlivých místnostech bude �ízena ekvitermní regulací 
pomocí venkovního �ipu a regulátoru uvnit� objektu.  

p) zdravotn� technické instalace - bilance pot�eby vody, teplé vody, množství splašk�, 
provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky p�ipojování na sít� technické 
infrastruktury) 

Objekt bude p�ipojen na sít� technické infrastruktury pomocí nových p�ípojek (vodovodní, 
kanaliza�ní splašková a deš	ová). 

Pot�eba vody

Výpo�et pot�eba vody je podle vyhl.�.428/2001 Sb. P�íloha �.12 
- mate�ské školky s denním provozem – 16 m3/rok – na jednu osobu (žáka, u�itele, 
zam�stnance). Kapacita – max. 34 osob. 
Pr�m�rná denní spot�eba vody:  

( ) ( ) denldenldenlnqqQ BAP /1506/10/14963445 =+=⋅=⋅+=

Maximální denní spot�eba vody: 
denlkQQ DPMAX /4,21084,11506 =⋅=⋅=

Maximální hodinová spot�eba vody: 
( ) ( ) hodlkQQ AMAXA /85,878,124/4,210824/ =⋅=⋅=

Pr�m�rná spot�eba vody za rok pro je  544 m3/rok 

Množství deš	ových vod – st�echy, zpevn�né plochy

použité hodnoty: 
I = 150 l/s.ha p�i period� 1 
Ro
ní srážkový úhrn 630 mm/ha 
Kr st�ech  = 1,0 
Kr zpevn�ných ploch  - dlažba 0,7 

Množství deš	ových vod: 
Plocha – st�echy = 361 m2, zp. plochy = 407,9 m2  
QD = 0,015.(361.1 + 407,9.0,7)= 9,70 l/s 
Qrok = 630.( 361.1 + 407,9.0,7)= 407,31 m3/rok
množství deš	ových vod za rok - Q rok =  407,31 m3/rok 

Spln�ní požadavku vyhl. 501/2006 Sb. § 21 - Neposuzuje se u daného zám�ru.

Množství splaškových vod

Množství splaškových vod odpovídá pot�eb� vody. 

34 osob v MŠ 
QP = 1506 l/den 
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QMAX = 2108,4 l/den 
QA = 87,85 l/hod 
Pr�m�rné množství splaškových vod za rok je  544 m3/rok  

q) plynová odb�rná za�ízení - bilance spot�eby plynu, druh a tlak plynového média, 
technické hodnoty plynového za�ízení, po�ty napojených spot�ebi��, údaje o 
faktura�ním pop�. podružném m��ení odb�ru plynu, základní údaje o regula�ním a 
m��ícím za�ízení, místo a provozní podmínky p�ipojení na plynovod v�etn�
umíst�ní hlavního uzáv�ru plynu, popis technického �ešení v�etn� schémat vedení 
rozvodu plynu v budov�

- Objekt bude p�ipojen na ve�ejný plynovodní �ád pomocí nové plynovodní p�ípojky. 

- Plyn bude v objektu využíván pouze k p�íprav� pokrm�. Odb�rný spot�ebi� – plynový 
sporák bude mít spot�ebu plynu 1,35 m3/h. Ro�ní spot�eba pak bude 85 m3/rok. 

- Provozovaná soustava je NTL. HUP je umíst�n na hranici pozemku stavebníka 
v oplocení, p�ed plynom�rem bude osazen regulátor tlaku, který zreguluje tlak STL na 
NTL. 

r) za�ízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 
energetické bilance instalovaného a maximum soudobého p�íkonu, zp�sob p�ipojení 
na ve�ejný rozvod elektrické energie, druh osv�tlení s údaji o požadované intenzit�, 
popis a zd�vodn�ní koncepce �ešení; pro bleskosvody stru�ný popis za�ízení, zp�sob 
provedení s uvedením místních uzem
ovacích podmínek 

- Soustava 3+PEN 230/400V 50 Hz. Ochrana samo�inným odpojením od zdroje. 
Požadovaný p�íkon: 25 kW. Jisti� p�ed ELM 400V 32A. 

s) za�ízení slaboproudé elektroniky - popis zp�sobu technického �ešení ve smyslu 
požadavk� na zp�sob a charakter rozvod�, zp�sob uložení kabelového vedení v��i 
stavebním konstrukcím, typy navržených za�ízen 

- Objekt je centráln� chrán�n EZS, s napojením na centrální pult ochrany. 

- Slaboproudé vedení je mezi systém ekvitermní regulace (regulátor/exteriérové �idlo). 

t) za�ízení vertikální dopravy osob - druhy za�ízení (výtahy pro dopravu osob a 
náklad�, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, l�žek, 
evakua�ní, požární) s jejich základními parametry.

- Nevyskytuje se u daného zám�ru. 

2. Inženýrské objekty

2.1.  Technická zpráva 

VODOVODNÍ P	ÍPOJKA 

a) popis inženýrského objektu,  jeho funk�ního a technického �ešení, 

Vodovodní p�ípojka bude sloužit pro zásobování objektu mate�ské školy a st�ediska 
volného �asu mládeže. P�ípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 46,4 m a 
dimenze 40x3,7. Napojena bude na stávající vodovodní �ád HDPE 100 110x63, který 
je veden v místní komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude provedeno pomocí 
navrtávacího pásu, zákopové soupravy, šoupátka a spojky ISO. Vodovodní p�ípojka 
bude vedena v hloubce min. 1250 mm, uložena do pískového podsypu tl. 100 a bude 
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obsypána pískem tl. 300. Na obsyp bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude 
opat�ena signaliza�ním drátem Cu 4 mm2. 

b) požadavky na vybavení, 

Zám�r nevyžaduje zvláštní požadavky na vybavení. Výkop rýhy pro uložení potrubí 
bude provedeno strojn� s ru�ním do�išt�ním. Stavba p�ípojky bude provedena v rámci 
celého zám�ru novostavby mate�ské školy. 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 

P�ípojka bude napojena na vodovodní �ád HDPE 100 110x63, který je veden v místní 
komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího 
pásu,zákopové soupravy, šoupátka a spojky ISO. 

d) vliv na povrchové a podzemní vody v�etn� �ešení jejich zneškod
ování, 

Zám�r nemá vliv na povrchové a podzemní vody. 

e) údaje o zpracovaných technických výpo�tech a jejích d�sledcích pro navrhované 
�ešení, 

Návrh vodovodní p�ípojky vychází z �SN 75 54 11 - Vodovodní p�ípojky. Z tabulky 
11. lze vy�íst z úseku S9-S10 dimenzi potrubí, která byla navržena z materiálu HDPE 
100 SDR 11 40x3,7. Délka p�ípojky je 46,4 m. 

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 

P�ed zahájením výkopových prací se musí provést vyty�ení veškerých inženýrských 
objekt� pracovníky daných správc� sítí, které jsou zám�rem dot�eny a k�íženy. 
Výkopové práce budou provád�ny strojn� s ru�ním do�išt�ním. V míst� k�ížení 
potrubí je nutné dodržet odstupové vzdálenosti dle �SN 73 6005. P�i zásahu do 
komunikace bude místo stavebních prací �ádn� ozna�eno a pat�i�n� ohrani�eno, tak 
aby bylo zabrán�no pádu do výkopu. Po provední montážních prací, bude výkop 
zasypán nejprve pískovým obsypem potrubí s výstražnou fólií a následn� se provede 
zához výkopkem. 

g) požadavky na provoz za�ízení, údaje o materiálech, energiích, doprav�, 
skladování apod., 

Provoz p�ípojky bude zajišt�n dispozii�ním p�etlakem vodovodního �ádu pdis = 450 
kPa. Vodovodní p�ípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 46,4 m a 
dimenze 40x3,7. V míst� napojení bude p�ípojka opat�ena v p�ípad� havárie vým�ny 
apod. uzavíracím šoup�m. Vodom�rná soustava bude umíst�na uvnit� objektu 
v technické místnosti. 
Pr�m�rná denní spot�eba vody:  

( ) ( ) denldenldenlnqqQ BAP /1506/10/14963445 =+=⋅=⋅+=

h) �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 

Daný zám�r nevyžaduje �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu. P�ípojka bude vedena v p�íjezdové cest�
k objektu. 

i) d�sledky na životní prost�edí a bezpe�nost práce, 
Zám�r nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Základními právními p�edpisy 
pro požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci jsou zákon o BOZP �. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 
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nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) a jeho provád�cí p�edpisy, resp. 
na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Pracovníci musí být �ádn� proškoleni 
z hlediska BOZP a jsou povinni se tímto zákonem a na�ízením vlády �ídit a dodržovat 
je.  

PLYNOVODNÍ P	ÍPOJKA 

a) popis inženýrského objektu,  jeho funk�ního a technického �ešení, 
Plynovodní p�ípojka bude sloužit pro zásobování objektu mate�ské školy plynem. 
P�ípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 6 m a dimenze 32x3. 
P�ípojka bude napojena na plynovodní �ád HDPE 100 110x63, který je veden v místní 
komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude pomocí navrtávacího pásu, 
elektrotvarovky. Porubí bude uloženo do pískového podsypu tl. 100 mm a bude 
obsypáno pískem tl. 200 mm. Na obsyp bude položena výstražná fólie. P�ípojka bude 
opat�ena signaliza�ním drátem Cu 4 mm2. 

b) požadavky na vybavení, 

Zám�r nevyžaduje zvláštní požadavky na vybavení. Výkop rýhy pro uložení potrubí 
bude provedeno strojn� s ru�ním do�išt�ním. Stavba p�ípojky bude provedena v rámci 
celého zám�ru novostavby mate�ské školy. 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 

P�ípojka bude napojena na plynovodní �ád HDPE 100 110x63, který je veden v místní 
komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu, 
elektrotvarovky. 

d) vliv na povrchové a podzemní vody v�etn� �ešení jejich zneškod
ování, 

Zám�r nemá vliv na povrchové a podzemní vody. 

e) údaje o zpracovaných technických výpo�tech a jejích d�sledcích pro navrhované 
�ešení, 

Protože výše návrh potrubí vnit�ního plynovodu vyšel DN 20 a s p�ihlédnutím k 
p�ípadné budoucí navýšení kapacity objektu (nap�. více plynových sporák�), navrhuji 
tudíž dimenzi pro plynovodní p�ípojku 32x3 (DN 25). Standardn� se p�ípojka 
dimenzuje dle vztahu: 

D = K * 4,8�{(Q1,82*L)/ [(pz + 100)2 -(pk + 100)2]}  …..  [mm]            

P�ípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 6 m. 
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f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 

P�ed zahájením výkopových prací se musí provést vyty�ení veškerých inženýrských 
objekt� pracovníky daných správc� sítí, které jsou zám�rem dot�eny a k�íženy. 
Výkopové práce budou provád�ny strojn� s ru�ním do�išt�ním. V míst� k�ížení 
potrubí je nutné dodržet odstupové vzdálenosti dle �SN 73 6005. P�i zásahu do 
komunikace bude místo stavebních prací �ádn� ozna�eno a pat�i�n� ohrani�eno, tak 
aby bylo zabrán�no pádu do výkopu. Po provední montážních prací, bude výkop 
zasypán nejprve pískovým obsypem potrubí s výstražnou fólií a následn� se provede 
zához výkopkem. 

g) požadavky na provoz za�ízení, údaje o materiálech, energiích, doprav�, 
skladování apod., 

Provoz p�ípojky bude zajišt�n dispozii�ním p�etlakem plynovodního �ádu pdis = 300 
kPa. Plynovodní p�ípojka bude z materiálu HDPE 100 SDR 11, délky 6 m a dimenze 
32x3 (DN 25). P�ípojka bude kon�it ve sk�íni HUP, kde se bude nacházet plynom�r. 
Sk�í� je umíst�na v oplocení na hranici pozemku investora. 
Spot�eba plynu bude zajišt�na plynovým sporákem, který má spot�ebu plynu 1,35 
m3/hod. 

h) �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 

Daný zám�r nevyžaduje �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu. P�ípojka bude vedena v p�íjezdové cest�
k objektu. 

i) d�sledky na životní prost�edí a bezpe�nost práce, 
Zám�r nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Základními právními p�edpisy 
pro požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci jsou zákon o BOZP �. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) a jeho provád�cí p�edpisy, resp. 
na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Pracovníci musí být �ádn� proškoleni 
z hlediska BOZP a jsou povinni se tímto zákonem a na�ízením vlády �ídit a dodržovat 
je.  

KANALIZA�NÍ NÍ P	ÍPOJKY 

a) popis inženýrského objektu,  jeho funk�ního a technického �ešení, 
Kanaliza�ní p�ípojka splašková bude z potrubí KG PVC DN 125 (od objektu k rev. 
Šacht�) a DN 150 (od šachty k napojení), celkové délky 41,8 m. Na p�ípojce bude 
p�ed vyúst�ním z pozemku provedena revizní kanaliza�ní šachta DN 400  pojízdná 
s ocelovým poklopem. P�ípojka bude napojena na ve�ejnou splaškovou kanalizaci, 
které je vedena v místní komunikaci parc. �. 1511/1. 

Kanaliza�ní p�ípojka deš	ová - bude z potrubí KG PVC DN 125, 150, celkové délky 
potrubí 90 m. Na p�ípojce bude p�ed vyúst�ním z pozemku provedena revizní 
kanaliza�ní šachta DN 400  pojízdná s ocelovým poklopem. P�ípojka bude napojena 
na ve�ejnou deš	ovou kanalizaci, které je vedena v místní komunikaci parc. �. 1511/1. 
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b) požadavky na vybavení, 

Zám�r nevyžaduje zvláštní požadavky na vybavení. Výkop rýhy pro uložení potrubí 
bude provedeno strojn� s ru�ním do�išt�ním. Stavba p�ípojky bude provedena v rámci 
celého zám�ru novostavby mate�ské školy. 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 

P�ípojky budou napojeny na stávající kanalizace, které jsou vedeny v místní 
komunikaci parc. �. 1511/1. Napojení bude provedeno odvrtáním otvoru v horní 
polovin� kanaliza�ního potrubí. Zaúst�ní potrubí bude ut�sn�no montážní p�nou. 

d) vliv na povrchové a podzemní vody v�etn� �ešení jejich zneškod
ování, 

Zám�r nemá vliv na povrchové a podzemní vody. 

e) údaje o zpracovaných technických výpo�tech a jejích d�sledcích pro navrhované 
�ešení, 
Návrh dimenze potrubí kanaliza�ní splaškové p�ípojky byl proveden dle �SN 75 61 

01. Podle této normy se také musí postupovat p�i provedení, napojení a oprav�

kanaliza�ní p�ípojky. P�ípojka bude provedena od objektu po venkovní pojízdnou 

revizní šachtu Wavin DN 425 z PVC KG DN 125 délky 36 m. Ze šachty pak bude 

potrubí PVC KG DN 150 délky 8,5 m. Sklon kanaliza�ní p�ípojky je 5%. Krytí pod 

terénem bude min. 1 m. Výpo�et vnit�ní sv�tlosti potrubí je dle vztahu (5.2.1) a 

tabulky 18.  Sou�et všech výpo�tových odtok� celého objektu. 

Qww= 3,76 l/s    � NAVRŽENO  DN 150 

Svodná deš	ová kanalizace je navržena dle zásad �SN EN 12056-3, tedy DN 125 od 

každého st�ešního svodu. V míst� spojení dvou svodných potrubí bude potrubí 

zredukováno na dimenzi o t�ídu vyšší, tedy DN 150.

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 

P�ed zahájením výkopových prací se musí provést vyty�ení veškerých inženýrských 
objekt� pracovníky daných správc� sítí, které jsou zám�rem dot�eny a k�íženy. 
Výkopové práce budou provád�ny strojn� s ru�ním do�išt�ním. V míst� k�ížení 
potrubí je nutné dodržet odstupové vzdálenosti dle �SN 73 6005. P�i zásahu do 
komunikace bude místo stavebních prací �ádn� ozna�eno a pat�i�n� ohrani�eno, tak 
aby bylo zabrán�no pádu do výkopu. Po provední montážních prací, bude výkop 
zasypán nejprve pískovým obsypem potrubí s výstražnou fólií a následn� se provede 
zához výkopkem. 

g) požadavky na provoz za�ízení, údaje o materiálech, energiích, doprav�, 
skladování apod., 

Množství deš	ových vod – st�echy, zpevn�né plochy 

použité hodnoty: 
I = 150 l/s.ha p�i period� 1 
Ro
ní srážkový úhrn 630 mm/ha 
Kr st�ech  = 1,0 
Kr zpevn�ných ploch  - dlažba 0,7 

Množství deš	ových vod: 
Plocha – st�echy = 361 m2, zp. plochy = 407,9 m2  
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QD = 0,015.(361.1 + 407,9.0,7)= 9,70 l/s 
Qrok = 630.( 361.1 + 407,9.0,7)= 407,31 m3/rok
množství deš	ových vod za rok - Q rok =  407,31 m3/rok 

Množství splaškových vod odpovídá pot�eb� vody. 

34 osob v MŠ 
QP = 1506 l/den 
QMAX = 2108,4 l/den 
QA = 87,85 l/hod 
Pr�m�rné množství splaškových vod za rok je  544 m3/rok  

h) �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 

Daný zám�r nevyžaduje �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu. P�ípojka bude vedena v p�íjezdové cest�
k objektu. 

i) d�sledky na životní prost�edí a bezpe�nost práce, 
Zám�r nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Základními právními p�edpisy 
pro požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci jsou zákon o BOZP �. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) a jeho provád�cí p�edpisy, resp. 
na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Pracovníci musí být �ádn� proškoleni 
z hlediska BOZP a jsou povinni se tímto zákonem a na�ízením vlády �ídit a dodržovat 
je.  

POTRUBÍ TEPELNÉHO �ERPADLA 

a) popis inženýrského objektu,  jeho funk�ního a technického �ešení, 
Tepelné �erpadlo (vrty, potrubí) – Tepelná energie bude odebírána ze zem� pomocí 
dvou vrt�. V každém vrtu je 4x potrubí PE 100RC 32x2,9 , které je v zhlaví výkopu 
redukováno na 2x potrubí PE 100RC 40x3,7. Hloubka vrt� je 117 m. Vrty jsou od 
sebe vzdáleny 10 m a budou vypln�ny nemrznoucí termosm�sí Fischer GeoSolid 235. 
Délka potrubí je od vzdálen�jšího vrtu po objekt 19,5 m. Potrubí bude uloženo v hl. 
1200 mm pod terénem do pískového lóže. Potrubí bude obsypáno 300 mm tl. vrstvou 
písku a na obsyp bude položena výstražná fólie.  
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b) požadavky na vybavení, 

Zám�r nevyžaduje zvláštní požadavky na vybavení. Výkop rýhy pro uložení potrubí 
bude provedeno strojn� s ru�ním do�išt�ním. Stavba p�ípojky bude provedena v rámci 
celého zám�ru novostavby mate�ské školy. 

c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 

Nebude provedeno u daného inženýrského objektu.

d) vliv na povrchové a podzemní vody v�etn� �ešení jejich zneškod
ování, 

Zám�r nemá vliv na povrchové a podzemní vody. 

e) údaje o zpracovaných technických výpo�tech a jejích d�sledcích pro navrhované 
�ešení, 

Výpo�et hloubky vrt� h:      h = Qc/Qzeminy = 1286/55 = 234/2 = 117 m 

Vzdálenost mezi vrty bude10 m.  

f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 

P�ed zahájením výkopových prací se musí provést vyty�ení veškerých inženýrských 
objekt� pracovníky daných správc� sítí, které jsou zám�rem dot�eny a k�íženy. 
Výkopové práce budou provád�ny strojn� s ru�ním do�išt�ním. V míst� k�ížení 
potrubí je nutné dodržet odstupové vzdálenosti dle �SN 73 6005. 

g) požadavky na provoz za�ízení, údaje o materiálech, energiích, doprav�, 
skladování apod., 

Tepelnou energii budou ze zem� odebírat dva vrty. V každém vrtu je 4x potrubí PE 
100RC 32x2,9 , které je v zhlaví výkopu redukováno na 2x potrubí PE 100RC 40x3,7.

h) �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 

Daný zám�r nevyžaduje �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu. Potrubí bude vedeno pod travnatou plochou 
pod zpevn�nou plochou. 

i) d�sledky na životní prost�edí a bezpe�nost práce, 
Zám�r nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Základními právními p�edpisy 
pro požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci jsou zákon o BOZP �. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) a jeho provád�cí p�edpisy, resp. 
na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Pracovníci musí být �ádn� proškoleni 
z hlediska BOZP a jsou povinni se tímto zákonem a na�ízením vlády �ídit a dodržovat 
je.  

2.2. Výkresová �ást 

a) situace inženýrského objektu v�etn� vyvolaných p�eložek komunikací, koryt 
vodních tok�, sítí technické infrastruktury objekt� ur�ených k demolici nebo 
rekonstrukci, 

b) podélné profily a charakteristické p�í�né �ezy, 
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c) výkresy technických objekt� (�erpací stanice, trafostanice, šachty apod.) v m��ítku 
1:100, 

d) výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace v m��ítku 1:100 nebo 1:200 

e) výkresy povrchových úprav okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav, 

f) podklady pro vyty�ení, 

Výkresy jsou p�iloženy ve výkresové �ásti projektové dokumentace.  

2.3.    Statické výpo�ty a výkresy 

Zpracovávají se pouze u staveb a objekt�, které to z konstruk�ních d�vod� a z d�vod�
posouzení stability vyžadují ( mosty, tunely, podchody, jímky a nádrže apod.). 

2.4.    Ostatní výpo�ty 

Provád�jí se hydrotechnické výpo�ty, návrhy sítí v�etn� energetických objekt�, stanovení 
kapacitních pot�eb. 

3. Provozní soubory

- Nevyskytují se u daného zám�ru. 

Ve Štáblovicích, �íjen 2011                Vypracoval:   Bc. Stanislav Rippel


