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Anotace 

Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem malé pasivní administrativní budovy. Byla 

navržena nepodsklepená dvoupatrová budova obdélníkového p�dorysu s pultovou st�echou. 

Na jižní stranu je orientovaná nejvíce prosklená fasáda s okny kancelá�í. Na sever bylo 

soust�ed�no zázemí budovy. Sou�ástí práce je stavební dokumentace pro provád�ní stavby, 

návrh vhodných stavebních konstrukcí a jejich tepeln� technické posouzení v�etn� stanovení 

celkové energetické spot�eby stavby. Dále se práce zabývá návrhem otopné soustavy, vnit�ního 

vodovodu a kanalizace budovy. Požadovaného pasivního standardu bylo dosaženo díky dob�e 

tepeln� izolovaným konstrukcím a nucenému v�trání s ú�inným zp�tným získáváním tepla.  

Textová �ást diplomové práce obsahuje 67 stran. 

Annotation 

This master thesis is about the comprehensive proposal of a small administration building 

in a passive standard. The building was proposed as the cellarless two-storied building with 

a square ground plan and a lectern rooftop. The most glassed front with windows of the offices 

is situated on the south. On the nord there is foul territory of the building. The master thesis 

contains of the building documentation for erection, the proposal of suitable engineering 

contruction and the technical assesment of their heat properties including the assesment 

of general energy demand of the building. There is proposal of the heating system too, 

and proposal of the water pipes and the plumbing. Because of good heat-insulated 

of the contructions and the compulsory ventilation with effective backward obtaining of the heat 

the building passed norms for passive standard. 

The master thesis consists of the 67 pages. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA�ENÍ 

Bpv  Balt po vyrovnání 

�.   �íslo 

DN  jmenovitá sv�tlost 

EPA  m�rná spot�eba energie [kWh/m2.a] 

fRsi  teplotní faktor vnit�ního povrchu [-] 

HUP  hlavní uzáv�r plynu 

Mc,a  ro�ní množství zkondenzované vodní páry uvnit� konstrukce 

NV  na�ízení vlády 

ø  pr�m�r 

PE  polyethylen 

PVC  polyvinylchlorid 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 

SMVaK Severomoravské vodovody a kanalizace 

STL  st�edn�tlaký 

tl.  tlouš�ka 

U  sou�initel prostupu tepla [W/m2.K] 

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

VK  ventil kompakt 

VKL  ventil kompakt levý 

θai  návrhová teplota vnit�ního vzduchu [°C] 

θe   výpo�tová venkovní teplota [°C] 

θsi vnit�ní povrchová teplota [°C] 

	θ10  pokles dotykové teploty podlahy 

	
ai,max  nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu [°C] 




ai,max  nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti [°C] 

�e  relativní vlhkost vn�jšího vzduchu [%] 

�i  relativní vlhkost vnit�ního vzduchu [%] 

�   lineární �initel prostupu tepla tepelných vazeb [W/m.K] 
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ÚVOD 

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout malou administrativní budovu v pasivním 

standardu.  

Pro tuto budovu byl zvolen pozemek v katastru obce Jerlochovice na hranici s Fulnekem. 

Pozemek byl vybrán s ohledem na vhodnost pro pasivní budovu. Pro tento typ staveb jsou 

d�ležité solární zisky b�hem topného období. Proto byl zvolen pozemek, který není z jihu 

ni�ím stín�n a díky ohrani�ení silnicí a potokem se ani v budoucnu nedá p�edpokládat 

výstavba, která by mohla solární zisky snížit.  

Administrativní budova je navržena jako nepodsklepená se dv�ma nadzemními podlažími 

a pultovou st�echou.  

P�dorys budovy je obdélníkový s podélnou osou ve sm�ru východ – západ. Na jižní stranu je 

orientovaná nejvíce prosklená fasáda s okny kancelá�í umož�ující solární zisky b�hem 

topného období. Aby v lét� nedocházelo k p�eh�ívání budovy, jsou navrženy vn�jší žaluzie. 

Sou�ástí práce je stavební dokumentace pro provád�ní stavby, návrh vhodných stavebních 

konstrukcí a jejich tepeln� technické posouzení v�etn� stanovení celkové energetické spot�eby 

stavby. Dále se práce zabývá návrhem otopné soustavy, vnit�ního vodovodu a kanalizace 

budovy.  
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1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1.1 Zhodnocení staveništ�

Pozemky v katastrálním území Jerlochovice �. 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14 

a 304/2 o celkové vým��e 2234 m2 byly pro stavbu vybrány s ohledem na vhodné podmínky 

pro pasivní stavby. Nejsou z jižní strany ni�ím stín�ny a ani v budoucnu nehrozí zastín�ní 

novou výstavbou, vzhledem k tomu, že na jižní stran� pozemky navazují na silnici a ta 

na potok. Jsou rovinné, zatravn�né a v sou�asnosti jsou využívány jako odstavná 

a manipula�ní plocha a jsou majetkem investora. Vjezd na staveništ� je možný z východní 

strany z místní asfaltové komunikace, která navazuje na silnici �. 647. P�edpokládá se, že 

základová p�da je tvo�ena propustnou št�rkovou zeminou. V území se nep�edpokládá riziko 

pronikání radonu ani vysoká hladina podzemní vody. Objekt bude napojen na ve�ejný 

vodovod, jednotnou kanalizaci, plynovod. P�ípojky t�chto sítí jsou znázorn�ny ve výkresu 

situace. P�ipojení na elektrickou sí� nízkého nap�tí bude provedeno ve zd�ném pilí�ku 

u vjezdu na pozemek. 

1.1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Objekt pasivní administrativní budovy je situován v okrajové �ásti obce Jerlochovice, která 

bezprost�edn� navazuje na Fulnek. Jižní �ást pozemk� je ohrani�ena silnicí �. 647. Objekt je 

obdélníkového p�dorysu, svou delší stranou je rovnob�žný s osou východ – západ. Do ulice 

sm��uje jižní nejvíce prosklená fasáda budovy s okny kancelá�í. 

Na vjezd na východní stran� pozemku navazuje parkovišt� s živi�ným povrchem s 10 místy 

ke stání, v�etn� jednoho parkovacího místa pro t�žce pohybov� postižené. P�ístup pro p�ší je 

zajišt�n po zpevn�né komunikaci podél severní strany parkovišt� a budovy.  

Hmotu objektu tvo�í kvádr s pultovou st�echou, která se zvedá sm�rem k jihu, do ulice. 

Budova je nepodsklepená, dvoupodlažní. Vstup je bezbariérový a nachází se p�ibližn�

uprost�ed objektu na jeho severní stran�.  
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Na vstupní prostor navazuje chodba situovaná v podélné ose budovy. V jižní �ásti p�ízemí 

jsou umíst�ny kancelá�e a archiv, v severní �ásti vpravo se nachází kuchy�ka a zasedací 

místnost, vlevo schodišt�, sklad, wc a technická místnost. Patra jsou spojená dvouramenným 

schodišt�m. Kancelá�e ve druhém pat�e se nacházejí v celé jižní �ásti budovy a vpravo od 

schodišt�, vlevo je umíst�na kuchy�ka, wc a úklidová místnost.  

Hmotové �ešení budovy s pultovou st�echou je v souladu s charakterem okolní zástavby. 

Nedílnou sou�ástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 

1.1.3 Technické �ešení 

Základy 

P�edpokládají se jednoduché základové podmínky. Objekt je založen na základových pásech 

z prostého betonu t�ídy C12/15. Do základ� budou vloženy zemnící pásky hromosvodu. 

Hloubka základové spáry je 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony t�ídy C12/15 

tl. 100 mm jsou navrženy na tepelnou izolaci Dekperimeter tl. 200 mm, která bude uložena 

do 50 mm št�rkopískového podsypu.  

Konstruk�ní systém 

Celý objekt je navržen ze st�nového systému vápenopískových cihel Sendwix. Sou�ástí 

systému jsou dopl�kové cihly polovi�ní. Obvodové st�ny stejn� jako vnit�ní nosné jsou zd�ny 

z tvárnic Sendwix 16DF – LD o tl. 240 mm na lepidlo Flex SX-L. Jsou použity p�eklady 

Sendwix 8DF. P�í�ky budou vyzd�ny z tvárnic 4DF-LD o tl. 115 mm na lepidlo Flex SX-L.  

Stropy 

Stropní konstrukce je tvo�ena dutinovými p�edpjatými dílci spiroll o tl. 160 mm. Zálivka spár 

bude provedena po vložení výztuže z oceli V 10425 betonem t�ídy C20/25. Železobetonový 

monolitický v�nec stop� obsahuje výztuž 4 ø 12 s t�mínky ø 6 po cca 200 mm. 

Schodišt�

Vertikální komunikace v objektu je �ešena dvojramenným levoto�ivým schodišt�m. 

Mezipodestu bude tvo�it dutinový p�edpjatý dílec spiroll o tl. 160 mm, který je uložen 

v nosných schodiš�ových zdech. Schodiš�ová ramena jsou prefabrikovaná z vyztuženého 
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betonu t�ídy C30/37. Schodišt� bude obloženo keramickou dlažbou. Je použito d�ev�né madlo 

profilu 40 mm. 

Zast�ešení 

St�echa je pultová ve sklonu 7° sm�rem z jižní k severní stran� objektu. Je tvo�ena krokvemi 

s profilem 100 x 160 mm ukotvených do pozednic na obvodových st�nách a vnit�ní nosné zdi. 

St�ešní krytinu tvo�í lištový systém Rheinzink Klick z pozinkovaného plechu tl. 1 mm.  

Obvodový pláš�

Obvodový pláš� objektu bude kontaktn� zateplen tepelnou izolací Baumit open reflect 

tl. 250 mm a opat�en strukturovanou omítkou Baumit open. Sokl bude do výšky 400 mm 

zateplen tepelnou izolací Dekperimeter a opat�en mozaikovou omítkou.  

Vnit�ní povrchy 

Všechny vnit�ní st�ny budou opat�eny omítkou, aby byla zajišt�na co nejv�tší vzduchot�snost 

obálky budovy. V kuchy�kách, úklidové místnosti, technické místnosti a na wc budou navíc 

provedeny keramické obklady. 

Vn�jší plochy 

Na vjezd na pozemek bezprost�edn� navazuje parkovišt� s živi�ným povrchem. P�ístup 

pro p�ší je zajišt�n po komunikaci z plošné betonové dlažby vedoucí podél severní strany 

parkovišt� a budovy. Nedílnou sou�ástí stavby je zahradní úprava s oplocením. Celé okolí 

stavby bude osázeno p�dokryvnou nízkou zelení.  

1.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na silnici �. 647 je provedeno p�es místní asfaltovou komunikaci.  

Bude provedeno napojení k ve�ejnému vodovodnímu �adu DN 80 PE v majetku SMVaK. 

Vodovodní �ád je uložen podél silnice. P�ipojení vnit�ní i deš�ové kanalizace bude provedeno 

na jednotnou ve�ejnou kanalizaci DN 150 PVC v kolmém sm�ru. Napojení na elektrickou sí�

NN bude provedeno podzemním vedením. Napojení k STL plynovodu PE DN 63 bude 

provedeno na hranici pozemku, kde bude také umíst�n HUP.  



16 

1.1.5 �ešení dopravní infrastruktury v�etn� dopravy v klidu 

Napojení na silnici �. 647 je provedeno p�es místní asfaltovou komunikaci. Vjezd na pozemek 

bezprost�edn� navazuje na parkovišt� s živi�ným povrchem s 10 místy ke stání, v�etn�

jednoho parkovacího místa pro t�žce pohybov� postižené. Minimální po�et parkovacích míst 

byl stanoven pro administrativní budovu s malou návšt�vností na jednotku 35 m2 kancelá�ské 

plochy. 

1.1.6 Vliv stavby na životní prost�edí 

Vytáp�ní objektu je navrženo plynovým kondenza�ním kotlem s jmenovitým výkonem 

1,1–9,3 kW. Odkou�ení bude vyvedeno nad st�echu. Splaškové a deš�ové vody budou 

odvedeny do ve�ejné jednotné kanalizace. Stavební su�, stavební materiály apod. budou 

odvezeny na nejbližší �ízenou skládku dle p�íslušných p�edpis� – zajistí dodavatelská stavební 

firma. 

P�i dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací, nebude 

stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prost�edí. 

1.1.7 Bezbariérové �ešení okolí stavby 

Bezbariérový p�ístup ke stavb� je zajišt�n parkovacím místem pro t�žce pohybov� postižené. 

Toto parkovací místo bezbariérov� navazuje na zpevn�nou komunikaci pro p�ší vedoucí 

k budov�. P�ístup do stavby je zajišt�n nájezdovou rampou ve sklonu 1:8.  

1.1.8 Pr�zkumy a m��ení 

P�ed provedením stavby byla provedena fotodokumentace a zam��ení stavby.  

1.1.9 Geodetické podklady 

Podkladem pro projekt byla katastrální mapa v m��ítku 1:2000, výškopisné a polohopisné 

geodetické body. Je uvažován výškový systém Bpv a geodetický referen�ní polohový systém 

S-JTSK. 
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1.1.10 �len�ní na stavební a inženýrské objekty 

Stavba je �len�na na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba objektu 

SO 02 – Zpevn�né plochy 

SO 03 – Kanalizace 

SO 04 – P�ípojka vody 

SO 05 – P�ípojka plynu 

SO 06 – P�ípojka NN 

1.1.11  Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

1.1.12  Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, zákon �. 309/2006 o bezpe�nosti a ochran�

zdraví p�i práci v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy udávané výrobci 

jednotlivých výrobk� a materiál�. V pr�b�hu stavby budou provád�t speciální pracovní úkony 

vyžadující zvláštní proškolení pouze osoby zp�sobilé pro tuto �innost. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti 

práce dle �SN EN 1050 (83 3010), �SN ISO 3864 (01 8010) a �SN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona �.22/1997 Sb. v platném zn�ní a na n�j 

navazující ustanovení vlády. 

1.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby byla zajišt�na jejich bezpe�nost p�i provád�ní 

i b�hem užívání po dobu životnosti objektu. Nosné konstrukce jsou navrženy s ohledem 

na statické požadavky. Statické posudky budou obsahem samostatné dokumentace. 
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1.3 Požární bezpe�nost 

Požární bezpe�nost stavby bude posouzena požárním specialistou a bude obsahem samostatné 

dokumentace. 

1.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

V návrhu jsou spln�ny požadavky na minimální vým�nu vzduchu v kancelá�ích a zasedacích 

místnostech podle �SN EN 12831.  

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb� budou použity 

b�žné technologie, které životní prost�edí neohrožují. Se vzniklými odpady bude nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech �. 185/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením 

na povolenou skládku, pop�ípad� p�edat k likvidaci odborné firm�. 

Zásady pro nakládání s odpady p�i provozu stavby: 

• minimalizovat vznikání odpad�, 

• separovat jednotlivé druhy odpad�, 

• uplat�ovat zásady maximální recyklace, 

• minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. 

1.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavební úpravy bezpe�nost p�i užívání negativn� neovlivní. Provede se provizorní oplocení 

staveništ�. Bezpe�nost p�i užívání nebude ohrožena. 

1.6 Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostate�n� eliminován novými okny s trojskly a dostate�ným 

odstupem stavby od silnice.  
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1.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Vn�jší obálka objektu bude spl�ovat požadavky a doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu 

tepla podle normy �SN 73 0540-2 platné v dob� zadání této práce [16]. Dále jsou spln�ny 

požadavky pro navrhování budov s velmi nízkou energetickou náro�ností, tj. pro pasivní 

objekty ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní do 15 kWh/(m2.a). Této hodnoty bylo dosaženo 

navržením zp�tného získávání tepla pomocí rekupera�ní jednotky. Je spln�n také požadavek 

na celkové množství primární energie pro provoz budovy do 120 kWh/(m2.a).  

Budova spl�uje požadavek vyhlášky �. 148/2007 na m�rnou spot�ebu energie pro t�ídu 

energetické náro�nosti A, mimo�ádn� úsporné budovy. Pro administrativní budovy je to 

spot�eba menší než 62 kWh/(m2.a).  

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky vyhlášky �. 151/2001, kterou se stanoví 

podrobnosti ú�innosti užití energie p�i rozvodu tepelné energie a vnit�ním rozvodu tepelné 

energie. Rozvody teplé vody a topení budou opat�eny tepelnou izolací. Tlouš�ky jednotlivých 

izolací viz p�íloha �. 1.

1.8 Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace 

Bezbariérový p�ístup ke stavb� je zajišt�n parkovacím místem pro t�žce pohybov� postižené. 

Toto parkovací místo bezbariérov� navazuje na zpevn�nou komunikaci pro p�ší vedoucí 

k budov�. P�ístup do stavby je zajišt�n nájezdovou rampou ve sklonu 1:8. �ešení 1NP budovy 

umož�uje její bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

v�etn� samostatných bezbariérových wc pro ženy a pro muže. 

1.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy 

V dané lokalit� nevznikají zásadn�jší vn�jší vlivy omezující �ešenou stavbu. 
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1.10  Ochrana obyvatelstva 

V dob� realizace objektu bude staveništ� oploceno. Tím bude zamezen p�ístup neoprávn�ným 

osobám na staveništ�. Po dokon�ení stavby bude oplocení odstran�no. 

1.11  Inženýrské objekty 

1.11.1  Odvodn�ní území v�etn� zneškod	ování odpadních vod 

P�ipojení na vnit�ní i deš�ové kanalizace bude provedeno na jednotnou ve�ejnou kanalizaci 

DN 150 PVC v kolmém sm�ru. Kanaliza�ní p�ípojka odvádí deš�ové vody z objektu, 

p�ilehlých zpevn�ných a parkovacích ploch spole�n� se splaškovými vodami z objektu. 

Splašková i deš�ová kanalizace bude svedena do �isti�ky odpadních vod.  

1.11.2  Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude provedeno napojením k ve�ejnému vodovodnímu �adu DN 80 PE 

v majetku SMVaK. Vodovodní �ád je uložen podél silnice hrani�ící s pozemkem. Vodovodní 

p�ípojka bude ukon�ena vodom�rnou sestavou umíst�nou v technické místnosti v 1NP.  

1.11.3  Zásobování energiemi 

Napojení na elektrickou sí� NN bude provedeno podzemním vedením. Napojení k STL 

plynovodu PE DN 63 bude provedeno na hranici pozemku, kde bude také umíst�n HUP.  

1.11.4 �ešení dopravy 

Napojení na silnici �. 647 je provedeno p�es místní asfaltovou komunikaci.  

1.11.5  Povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevn�né plochy pro p�ší budou provedeny z betonové plošné dlažby do št�rkového podloží, 

parkovišt� je navrženo s živi�ným povrchem. 



21 

1.11.6  Elektronické komunikace 

P�ipojení na elektronické komunikace není sou�ástí této dokumentace. 
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2 STAVEBNÍ �ÁST 

2.1 Technická zpráva 

2.1.1 Ú�el a popis objektu 

Ú�elem objektu je administrativní �innost. Budova byla navržena pro 29 zam�stnanc�

a p�edpokládá se, že nebude p�ístupná ve�ejnosti. Parkovišt� proto bylo navrženo s ohledem 

na po�et zam�stnanc�.  

Budova je nepodsklepená, dvoupodlažní. Vstup je bezbariérový a nachází se p�ibližn�

uprost�ed objektu na jeho severní stran�. Na vstupní prostor navazuje chodba situovaná 

v podélné ose budovy. V jižní polovin� p�ízemí jsou umíst�ny kanclá�e, v�etn� kancelá�e 

vedoucího, a archiv, v severní �ásti vpravo se nachází kuchy�ka a zasedací místnost, vlevo 

schodišt�, sklad, wc a technická místnost. Celé p�ízemí je �ešeno bezbariérov� a umož�uje 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Patra jsou spojená dvouramenným schodišt�m. Kancelá�e ve druhém pat�e se nacházejí v celé 

jižní �ásti budovy a vpravo od schodišt�, v severní polovin� vlevo je umíst�na kuchy�ka, wc 

a úklidová místnost. 

Pozemky v katastrálním území Jerlochovice �. 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14 

a 304/25 o celkové vým��e 2234 m2 byly pro stavbu vybrány s ohledem na polohu v blízkosti 

hlavní silnice a také centra m�sta Fulnek, možnost p�ipojení na inženýrské sít� a díky 

podmínkám vhodným pro stavbu pasivní budovy. Tyto pozemky nejsou z jižní strany ni�ím 

stín�ny a ani v budoucnu nehrozí zastín�ní novou výstavbou, vzhledem k tomu, že na jižní 

stran� je ohrani�uje silnice a ta navazuje na potok. Jsou rovinné, zatravn�né a v sou�asnosti 

jsou využívány jako odstavná a manipula�ní plocha. Jejich majitelem je investor proejktu. 

Vjezd na staveništ� je možný z východní strany z místní asfaltové komunikace, která 

navazuje na silnicí �. 647.  
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2.1.2 Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení 

Architektonické �ešení objektu vychází z konceptu pasivních staveb, který vyžaduje 

co nejkompaktn�jší tvar budovy. Proto byl navržen objekt obdélníkového p�dorysu, který 

je svou delší stranou rovnob�žný s osou východ – západ. Pultová st�echa se sklonem 7° 

se zvedá sm�rem k jižní stran� objektu.  

Nejv�tší plochu má tedy jižní fasáda s okny kancelá�í, která umož�ují solární zisky. V zim�

tyto zisky díky regulované otopné soustav� snižují pot�ebu tepla na vytáp�ní, v letním období 

je tepelná stabilita zajišt�na vn�jšími žaluziemi instalovanými na oknech jižní a západní 

fasády. Aby bylo možné dosáhnout pasivního standardu, bude v objektu instalována jednotka 

nuceného v�trání s rekuperací o ú�innosti 87%. Její sou�ástí je zabudovaný teplovodní 

oh�íva�, kterým je možné p�edeh�ívat p�ivád�ný vzduch p�i extrémn� nízkých venkovních 

teplotách.  

Funk�n� je budova �len�na do dvou zón. První zónu tvo�í pobytové prostory kancelá�í 

a zasedací místnost. Tato zóna je v topném období vytáp�ná na 20 °C a je do ní p�ivád�n 

�erstvý vzduch p�es rekuperaci. P�ívodní kanály nuceného v�trání jsou vedeny v tepelné 

izolaci podlahy. Druhou zónu budovy tvo�í její zázemí – kuchy�ky, sklad, archiv, wc, 

úklidová a technická místnost a chodby. V této zón� tvo�ené tzv. špinavými místnostmi je 

vzduch nuceným v�tráním odvád�n odsávacím potrubím v podhledech. Nucené v�trání je 

rovnotlaké, objem vzduchu p�ivedeného do první zóny je stejný jako objem odvád�ný ze zóny 

druhé.  

Na vjezd na východní stran� pozemku navazuje parkovišt� s živi�ným povrchem s 10 místy 

ke stání, v�etn� jednoho parkovacího místa pro t�žce pohybov� postižené. Minimální po�et 

parkovacích míst byl stanoven pro administrativní budovu s malou návšt�vností na jednotku 

35 m2 kancelá�ské plochy. 

P�ístup pro p�ší je zajišt�n po zpevn�né komunikaci podél severní strany parkovišt� a budovy. 

Nezpevn�né plochy v okolí stavby budou zatravn�ny.  
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2.1.3 Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Administrativní budova 

Zastav�ná plocha celkem: 

Obestav�ný prostor:  

Podlahová plocha kancelá�í: 

Podlahová plocha celkem: 

Pozemek: 

Zpevn�né plochy: 

Zatravn�na plocha: 

Celkové náklady stavby: 

271,8 m2

2 122,4 m3

284,2 m2 

473,2 m2 

437,5 m2

1 796,5 m2 

13 200 tis. K�

Náklady stavby jsou stanoveny podle cenových ukazatel� pouze p�edb�žn�. 

2.1.4 Technické a konstruk�ní �ešení objektu 

Objekt je tvo�en st�novým nosným systémem z vápenopískových tvárnic Sendwix 

tenkovrstv� zd�ných na lepidlo Flex SL-X. St�echa je pultová s d�ev�ným krovem (soustava 

krokevní). Strop je vyskládán z p�edpjatých betonových panel� Spiroll. Schodišt� je navrženo 

jako prefabrikované železobetonové.  

Sou�ástí realizace objektu pasivní administrativní budovy je zahradní úprava, komunikace, 

parkovací plochy a oplocení. 

Materiály a technologie použité p�i realizaci mají p�íslušné atesty, které budou doloženy 

ke kolaudaci stavby. 

P�íprava území a zemní práce 

P�ed zahájením výkop� bude na pozemku sejmuta ornice v mocnosti 0,2 m, která bude 

deponována na odd�lené skládce tak, že ji bude možno využít k následným rekultivacím. 

P�ed zahájením výkop� je nutné vyzna�it nebo provést sondy pro zjišt�ní polohy stávajících 

podzemních inženýrských sítí.  
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Základy a podkladní betony 

P�edpokládá se št�rková základová p�da a jednoduché základové podmínky. Objekt 

je založen na základových pásech z prostého betonu t�ídy C12/15. Hloubka základové spáry 

je v nezámrzné hloubce 1 m od upraveného terénu. Do základ� budou vloženy zemnící pásky 

hromosvodu. Podkladní betony t�ídy C12/15 tl. 100 mm jsou navrženy na tepelnou izolaci 

Dekperimeter tl. 200 mm, která bude uložena do 50 mm št�rkopískového podsypu.  

Svislé nosné konstrukce 

Celý objekt je navržen ze st�nového systému vápenopískových cihel pro tenkovrstvé zd�ní 

Sendwix. Sou�ástí systému jsou dopl�kové cihly polovi�ní. Obvodové nosné st�ny i vnit�ní 

nosné st�ny jsou zd�ny z tvárnic Sendwix 16DF – LD o tl. 240 mm na lepidlo Flex SX-L. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je tvo�ena dutinovými p�edpjatými dílci spiroll o tl. 160 mm. Zálivka spár 

bude provedena po vložení výztuže z oceli V 10425 betonem t�ídy C20/25. Železobetonový 

monolitický v�nec stop� obsahuje výztuž 4 ø 12 s t�mínky ø 6 po cca 200 mm. Prostupy 

stropem budou vy�ezány diamantovými nástroji.  

Schodišt�

Vertikální komunikace v objektu je �ešena dvojramenným levoto�ivým schodišt�m. 

Mezipodestu stvo�í dutinový p�edpjatý dílec spiroll o tl. 160 mm, který je uložen v nosných 

schodiš�ových zdech. Schodiš�ová ramena jsou prefabrikovaná z vyztuženého betonu t�ídy 

C30/37. Schodišt� bude obloženo keramickou dlažbou. Je použito d�ev�né madlo 

profilu 40 mm. 

Krov 

Krov pultové st�echy ve sklonu 7° je tvo�en krokevní soustavou. Krokve jsou kotveny 

do pozednic na obvodových st�nách a vnit�ní nosné zdi. Podélné zav�trování zajiš�ují d�ev�ná 

prkna a lat�. Bylo použito smrkové �ezivo. Všechny d�ev�né prvky krovu budou 2x opat�eny 

ochranným nást�ikem Bochemit proti d�evokazným houbám, hmyzu a plísním. 

St�echa 

St�echa je pultová s d�ev�ným krovem. Pláš� st�echy je navržen s prov�trávanou vzduchovou 



26 

mezerou ve skladb� (od interiéru): parozábrana Dekfol N 170 A, krokve 100x160mm 

s tepelnou izolací mezi krokvemi Ursa SF 32 tl. 160 mm, d�ev�ná prkna tl. 20 mm, lat�

60 x 160 mm s tepelnou izolací Ursa SF 160 mm a difuzní fólie Dekten. St�ešní krytinu tvo�í 

lištový systém Rheinzink Klick z pozinkovaného plechu tl. 1 mm upevn�ný pomocí kontralatí 

40 x 40 mm. V dvojitých stojatých drážkách st�ešní krytiny je nutné použít t�snící pásky.  

Komín 

Komín od plynového kondenza�ního kotle se nachází v technické místnosti. Byl navržen 

komín Schiedel Absolut s vnit�ním pr�m�rem 140 mm. Komín je sestaven z komínových 

tvárnic a keramické trouby. Odvod kondenzátu je realizován do kanalizace. Komín bude 

vyveden do výšky 1 m nad st�echou. Nadst�ešní �ást komína bude osazena prefabrikovaným 

komínovým pláš��m Schiedel s omítkovou strukturou.  

P�í�ky 

P�í�ky budou vyzd�ny z tvárnic pro tenkovrstvé zd�ní Sendwix 4DF-LD o tl. 115 mm 

na lepidlo Flex SX-L.  

P�eklady 

Jsou použity p�eklady systému Sendwix 8DF tl. 240 mm pro nosné zdi a 2DF tl. 115 mm 

pro otvory v p�í�kách. 

Podhledy a oplášt�ní 

Zav�šené podhledy jsou provedeny v místnostech �. 101, 109, 111, 112, 201, 204–208. Byl 

navržen sádrokartonový kazetový podhled Casoprano na záv�sném systému Rigips Qick 

Lock.  

V ostatních místnostech 2NP je sádrokartonový podhled p�ipevn�n na nosnou kontrukci 

st�echy pomocí d�ev�ných profil�. Použity jsou sádrokartonové desky Rigips RB (A). 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Jednotlivé 

nášlapné povrchy podlah (koberec a keramická dlažba) jsou uvedeny v tabulce místností 

(viz p�dorysy podlaží). U všech podlah je v celé jejich tlouš�ce po obvodu st�n izola�ní pásek 
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tl. 10 mm. Dilata�ní spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3 x 3 m. 

P�ed provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí.  

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Izolace proti zemní vlhkosti bude realizována asfaltovým modifikovaným pásem 

Elastek 40 Special tl. 4 mm, který bude bodov� natavený na podklad s dvojitým penetra�ním 

nát�rem. Hydroizolace bude vytažena 400 mm nad upravený terén. 

Hydroizolace podlah na wc, v technické a úklidové místnosti je tvo�ena hydroizola�ní 

elastickou st�rkou Saniflex s izola�ní rohoží a koutovým dilata�ním profilem. Izolace bude 

na st�nách vytažena minimáln� do výšky 200 mm.  

Bude použita separa�ní vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou (zvukovou) 

izolací podlah. Ve skladb� st�ešního plášt� je navržena parozábrana Dekfol N 170 A. 

Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace 

Podlaha 1NP je z exteriéru opat�ena tepelnou izolací Dekperimeter tl. 200 mm. Z interiéru je 

vložena izolace EPS 100 S, která zajiš�uje prostor pro rozvod p�ívodních kanál�

vzduchotechniky.  

V podlaze 2NP se nachází zvuková izolace Steprock ND tl. 100 mm, která zárove� slouží 

jako vrstva pro rozvod vzduchotechniky. 

Obvodový pláš� objektu bude kontaktn� zateplen tepelnou izolací Baumit open reflect 

tl. 250 mm. Sokl bude do výšky 400 mm zateplen tepelnou izolací Dekperimeter. 

Pod zaomítacím boxem vn�jších žaluzií je umíst�na tepelná izolace z fenolické p�ny 

Kingspan Kooltherm K5 tl. 150 mm, která zabra�uje vzniku tepelného mostu snížením 

tlouš�ky tepelné izolace. 

Ve skladb� st�echy je použita tepelná izolace URSA SF tl. 160 mm mezi krokvemi a 160 mm 

nad krokvemi.  
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Omítky 

Všechny st�ny budou omítnuty oboustrann�, aby se zajistila co nejv�tší nepr�vzdušnot 

objektu. V interiérech bude použita vápenocementová omítka tl. 10 mm a štuková omítka 

tl. 2 mm. Na st�nách, které od sebe odd�lují vytáp�nou a �áste�n� vytáp�nou zónu, byla 

použita tepeln� izola�ní omítka Baumit thermo tl. 20 mm. Obvodový pláš� bude opat�en 

strukturovanou omítkou Baumit open a sokl fasádní mozaikovou omítkou.  

Obklady 

Keramické obkladky budou provedeny v technické místnosti, úklidové místnosti a na wc 

do výšky 2000 mm. V kuchy�kách bude obklad proveden za kuchy�skou linkou ve výšce 

850–1500 mm. 

Výpln� otvor�

Okna budovy jsou navržena plastová, zasklená izola�ním trojsklem v barevném odstínu 

Douglas. V objektu se vyskytují okna s pevným zasklením, otevíravá i sklopná. Na okna na 

jižní, východní a západní fasád� jsou instalovány zaomítací boxy s vn�jší žaluzií. Pod boxem 

je umíst�na tepelná izolace z fenolické p�ny Kingspan Kooltherm K5 tl. 150 mm, která 

zabra�uje vzniku tepelného mostu snížením tlouš�ky tepelné izolace obvodového plášt�. 

Sou�ásti dodávky oken jsou i vnit�ní parapety z laminované d�evot�ísky a venkovní z 

titanzinku. Bližší specifikace viz p�íloha �.14.  

Vstupní dve�e budou plastové, prosklené ze 2/3 izola�ním trojsklem, v odstínu Douglas. 

Nad dve�mi je osazen nadsv�tlík. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, hladké, dýhované 

do rámových zárubní, povrch dýhy v barv� dubu. Bližší specifikace viz p�íloha �.14.  

P�esné rozm�ry otvor� je nutné zam��it p�ímo na míst� stavby. P�ipojovací spáry mezi 

obvodovým plášt�m a rámy nov� osazovaných výplní se ut�sní PUR p�nou a následn�

interiérovým a exteriérovým t�sn�ním. Rám oken a vstupních dve�í bude z exteriéru p�etažen 

40 mm tepelné izolace obvodového plášt�.  

Klempí�ské výrobky 

Klempí�ské výrobky budou provedeny z titanzinku tl. 0,7 mm firmy Rheinzink. Jedná 

se o oplechování parapet�, st�ešní žlaby a svody. St�ešní krytinu tvo�í lištový systém 
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Rheinzink Klick z pozinkovaného plechu tl. 1 mm.  

Malby a nát�ry 

Vnit�ní malby st�n a strop� budou provedeny dvojtým nát�rem Primalex Plus. Odstín bude 

ur�en architektem interiér�.

V�trání místností 

Pro dosažení pasivního standardu bylo navrženo nucené v�trání s rekuperací. Nucené v�tráni 

je zajišt�no v�trací jednotkou DUPLEX-S-BT 1400 firmy Atrea. Jednotka má vestav�ný 

vodní oh�íva�, by-passovou klapku a protiproudý rekuperátor s ú�inností 87 %. 

V návrhu jsou spln�ny požadavky na minimální vým�nu vzduchu podle �SN EN 12831. 

Kancelá�e jsou v�trány jednonásobkem svého objemu za hodinu, zasedací místnost v provozu 

dvojnásobkem objemu.  

V systému nuceného v�trání je budova �len�na do dvou zón. První zónu tvo�í pobytové 

prostory kancelá�í a zasedací místnost, do kterých je kanály v podlaze p�ivád�n �erstvý 

vzduch. Vývody budou umíst�ny pod okny. Druhou zónu budovy tvo�í místnosti, ze kterých 

je vzduch odvád�n. Pat�í zde kuchy�ky, chodby, p�edsí�ky wc a úklidová místnost. Odsávací 

potrubí je vedeno v podhledu chodeb. Nucené v�trání je rovnotlaké, objem vzduchu 

p�ivedeného do první zóny je stejný jako objem odvád�ný ze zóny druhé.  

V každé kancelá�i, zasedací místnosti a chodb� je aspo� jedno okno otevíravé.  

Venkovní úpravy 

Podél objektu (mimo navazující nájezdovou rampu a p�ilehlé komunikace) je navržen 

okapový chodník z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm s betonovým obrubníkem – bude 

�ešeno v samostatném projektu komunikace a terénní úpravy. 

P�ístupový chodník je vydlážd�n plošnou betonovou dlažbou tl. 80 mm uloženou do kamenné 

drt� frakce 4–8 mm tlouš�ky 30 mm. Podkladem pak bude zhutn�ná št�rkodr�. Chodník 

je lemován zahradním obrubníkem. 
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2.1.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvor�

Vn�jší obálka objektu a výpln� otvor� spl�ují požadavky a doporu�ené hodnoty sou�initele 

prostupu tepla normy �SN 73 0540-2 platné v dob� zadání této práce [16]. Dále jsou spln�ny 

požadavky pro navrhování budov s velmi nízkou energetickou náro�ností, tj. pro pasivní 

objekty ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní do 15 kWh/(m2.a). Je spln�n také požadavek 

na celkové množství primární energie pro provoz budovy do 120 kWh/(m2.a).  

Budova spl�uje požadavek vyhlášky �. 148/2007 na m�rnou spot�ebu energie pro t�ídu 

energetické náro�nosti A, mimo�ádn� úsporné budovy. Pro administrativní budovy je to 

spot�eba menší než 62 kWh/(m2.a). Podrobn� viz �ást 4 této práce Stavební tepelná technika. 

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky vyhlášky �. 151/2001, která stanovuje podrobnosti 

ú�innosti užití energie p�i rozvodu tepelné energie a vnit�ním rozvodu tepelné energie. 

Rozvody teplé vody a topení budou opat�eny tepelnou izolací. Tlouš�ky jednotlivých izolací 

viz p�íloha �. 1.

2.1.6 Zp�sob založení objektu 

P�edpokládají se jednoduché základové podmínky. Objekt je založen na základových pásech 

z prostého betonu t�ídy C12/15. Hloubka základové spáry je v nezámrzné hloubce 1 m 

od upraveného terénu. Do základ� budou vloženy zemnící pásky hromosvodu. Podkladní 

betony t�ídy C12/15 tl. 100 mm jsou navrženy na tepelnou izolaci Dekperimeter tl. 200 mm, 

která bude uložena do 50 mm št�rkopískového podsypu.  

2.1.7 Vliv stavby na životní prost�edí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb� budou použity 

b�žné technologie, které neohrožují životní prost�edí. Se vzniklými odpady bude nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech �. 185/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením 

na povolenou skládku, pop�ípad� p�edat k likvidaci odborné firm�.  
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Zásady pro nakládání s odpady p�i provozu stavby: 

• minimalizovat vznikání odpad�, 

• separovat jednotlivé druhy odpad�, 

• uplat�ovat zásady maximální recyklace, 

• minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. 

Vytáp�ní objektu je navrženo plynovým kondenza�ním kotlem se jmenovitým výkonem  

1,1–9,3 kW. Odkou�ení bude vyvedeno nad st�echu. Splaškové a deš�ové vody budou 

odvedeny do ve�ejné jednotné kanalizace.  

2.1.8 Dopravní �ešení 

Napojení na silnici �. 647 je provedeno p�es místní asfaltovou komunikaci. Vjezd na pozemek 

bezprost�edn� navazuje na parkovišt� s živi�ným povrchem se 10 místy ke stání, v�etn�

jednoho parkovacího místa pro t�žce pohybov� postižené. Minimální po�et parkovacích míst 

byl stanoven pro administrativní budovu s malou návšt�vností na jednotku 35 m2 kancelá�ské 

plochy. 

2.1.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

V dané lokalit� nevznikají zásadn�jší vn�jší vlivy omezující �ešenou stavbu. 

2.1.10  Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV �. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 

pádu z výšky nebo do hloubky, zákon �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a NV �. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Všichni zú�astn�ní pracovníci musí 

být s p�edpisy seznámeni p�ed zahájením prací a jsou dále povinni používat p�i práci 

p�edepsané osobní ochranné pom�cky podle výše uvedených p�edpis�. 

Bude zamezeno p�ístupu nepovolaných osob na staveništ�. 
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2.2 Výkresová �ást 

Výkresová �ást stavební �ásti je v p�íloze �. 16, konkrétn� jde o tyto výkresy:  

• 2.2.1 P�dorys 1NP 

• 2.2.2 P�dorys 2NP 

• 2.2.3 �ez A-A´ 

• 2.2.4 �ez B-B´ 

• 2.2.5 Pohled jižní a západní 

• 2.2.6 Pohled severní a východní 

• 2.2.7 Základy 

• 2.2.8 Výkres sestavy stropních dílc�

• 2.2.9 P�dorys krovu 

• 2.2.10 P�dorys st�echy 

• 2.2.11 Detail soklu. 
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3 SITUACE 

3.1 Výkresová �ást 

Situace je sou�ástí p�ílohy �. 16, konkrétn� se jedná o výkres 3.1.1 Situace. 
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4 STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

Tepeln� technické vlastnosti konstrukcí byly hodnoceny s následujícími okrajovými 

podmínkami: 

exteriér (oblast Nový Ji�ín)    θe= -15°C, �e= 84% 

zemina        θe= 5°C, �e= 100% 

interiér:  vytáp�né místnosti    θai= 20°C, �i= 50% 

  �áste�n� vytáp�né místnosti  θai= 15°C, �i= 50% 

P�irážka 	θai byla uvažovaná nulová, zhledem k tomu, že se jedná o nízkoenergetickou 

výstavbu.  

4.1 Požadavky na ochlazované konstrukce 

Norma �SN 73 0540 z roku 2007 ve své �ásti 2: Požadavky vyžaduje spln�ní následujících 

porovnávacích ukazatel�: 

• sou�initel prostupu tepla U, 

• teplotní faktor vnit�ního povrchu fRsi, 

• ro�ní množství zkondenzované vodní páry uvnit� konstrukce Mc,a, 

• pokles dotykové teploty podlahy 	θ10, 

• lineární �initel prostupu tepla tepelných vazeb � (byl posouzen pro vybrané detaily viz 

kapitola 4.2) 

• nejvyšší denní vzestup teploty vzduchu 	
ai,max nebo nejvyšší denní teplotu vzduchu 

v místnosti 
ai,max. 

Hodnoty požadovaných veli�in byly vypo�teny pomocí softwarového balíku Tepelná technika 

2010.  
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4.1.1 Sou�initel prostupu tepla, teplotní faktor vnit�ního povrchu 

a ro�ní množství zkondenzované vodní páry uvnit�

konstrukce 

Byly hodnoceny všechny ochlazované konstrukce, tedy konstrukce na hranici s exteriérem 

i konstrukce odd�lující od sebe zóny objektu vytáp�né na 15°C a 20°C. Vzhledem k tomu, že 

budova je v pasivním standardu, byly vypo�tené hodnoty porovnávány s hodnotami 

sou�initele prostupu tepla dle �SN 73 0540-2 doporu�enými [16].  

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnit�ního povrchu byla stanovena pro návrhové 

parametry θai = 20 °C, �i =50 %, θe = -15 °C a pro p�erušované vytáp�ní s poklesem teplot 

2–5°C.  
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Obvodová st�na 0,12 0,25 0,971 0,804 �� vyhovuje 

Obvodová st�na 

v míst� vn�jší žaluzie 

0,18 0,25 0,957 0,804 0 vyhovuje 

Podlaha s dlažbou 

na terénu 

0,10 0,25 0,976 0,532 0 vyhovuje 

Podlaha s kobercem 

na terénu 

0,10 0,25 0,976 0,532 0 vyhovuje 

St�echa 0,24 0,16 0,974 0,819 0 vyhovuje 

Vnit�ní nosná st�na 1,36 1,80 0,744 -0,461 0 vyhovuje 

P�í�ka 1,72 1,80 0,696 -0,366 0 vyhovuje 

Podlaha 2NP s dlažbou 0,25 1,45 0,940 -0,461 0 vyhovuje 

Podlaha 2NP 

s kobercem 

0,24 1,45 0,942 -0,461 0 vyhovuje 

Tabulka 1  Tepeln� technické vlastnosti ochlazovaných konstrukcí
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Všechny vypo�tené hodnoty sledovaných veli�in požadavk�m vyhov�ly. Protokoly výpo�t�

z programu Teplo 2010 viz p�íloha �. 2. 

4.1.2 Pokles dotykové teploty podlahy 

Pro ob�anské budovy požaduje norma kategorii podlah III s maximálním poklesem teploty 

do 6,9 °C. Tento požadavek není nutné ov��ovat v místnostech s celoplošnou trvalou 

nášlapnou vrstvou z textilní podlahoviny. V p�ípad� této budovy se jedná o kancelá�e 

a zasedací místnost, kde je navržen celoplošný koberec. V p�ípad� podlah s dlažbou byly 

hodnoceny nejmén� p�íznivé p�ípady – podlaha na terénu a podlaha druhého podlaží, která 

od sebe odd�luje dv� prost�edí o teplot� 15 °C.  

Typ konstrukce Pokles dotykové teploty 


θθθθ10 [˚C] 

Požadovaná 

hodnota 
θθθθ10,N [˚C] 

Vyhodnocení 

Podlaha s dlažbou na 

terénu 
8,05 6,9 nevyhovuje 

Podlaha 2NP s dlažbou 10,94 6,9 nevyhovuje 

Tabulka 2  Pokles dotykové teploty podlahy 

Podlaha požadavk�m nevyhoví kv�li zvolené nášlapné vrstv�. Dlažba je v budov� navržena 

na chodbách, v kuchy�kách, na wc, v technické a úklidové místnosti. Vzhledem k charakteru 

budovy se nep�edpokládá pohyb lidí bez obuvi, navíc v žádné z místností s dlažbou 

se nebudou osoby zdržovat dlouhodob�. Protokoly výpo�t� z programu Teplo 2010 viz 

p�íloha �. 3. 

4.1.3 Nejvyšší denní vzestup teploty 

Nejvyšší denní vzestup teploty byl posouzen v kritické místnosti objektu. Jako nejvíce tepeln�

namáhaná místnost byla vybrána kancelá� �. 207. Tato místnost má nejv�tší plochu prosklení 

(2 okna o ploše 1,95 m2 a jedno s plochou 1,2 m2), která je orientována na jižní stranu a navíc 

ji zat�žují vnit�ní zisky z výpo�etní techniky. Vnit�ní zisky z výpo�etní techniky byly 

po�ítány pro 4 pracovní místa s produkcí tepla 160 W, celkový zisk je 640 W. 

Aby se zabránilo p�eh�ívání kancelá�e v letním období, jsou navrženy vn�jší žaluzie.  
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Hodnocený 

prostor 

Nejvyšší denní 

vzestup teploty 

vzduchu 
�ai,max [°°°°C] 

Požadovaná hodnota 


�ai,max,N [°°°°C] 

Vyhodnocení 

kancelá� �. 207 4,29 5,0 vyhovuje 

Tabulka 3  Letní tepelná stabilita kritické místnosti 

Vypo�tená hodnota vzestupu denní teploty vzduchu vyhov�la požadavku normy. Protokol 

výpo�tu z programu Stabilita 2010 viz p�íloha �. 4.

4.2 Posouzení vybraných detail�

U vybraných kritických detail� byl hodnocen teplotní faktor vnit�ního povrchu a lineární 

�initel prostupu tepla tepelných vazeb. Byly hodnoceny tyto detaily: styk obvodových st�n, 

styk obvodové st�ny a podlahy na terénu, styk st�ny a st�echy a styk stropu s obvodovou 

st�nou. Styk obvodové st�ny se stropem byl hodnocen dv�ma p�ípady. V prvním strop 

odd�luje prost�edí o stejných teplotách, ve druhé variant� jsou teploty odd�lených prost�edí 

15 a 20°C. 

Délkové rozm�ry jednotlivých detail� byly stanoveny jako v�tší rozm�r z dvojice 1 m 

a trojnásobek tlouš�ky konstrukce. Skladby jednotlivých konstrukcí viz p�íloha �. 14. 

Styk obvodové st�ny a podlahy na terénu tvo�í obvodová st�na 1NP a podlaha na terénu, 

jejíž nášlapnou vrstvou je dlažba. Detail styku obvodové st�ny 2NP se st�echou byl vzhledem 

k malému sklonu st�echy zjednodušen do pravoúhlé podoby. V detailu styku stropu 

a obvodové st�ny je jako nášlapná vrstva podlahy 2NP uvažována mén� p�íznivá možnost – 

dlažba.  

Vzhledem k tomu, že program Area 2010 umož�uje zakreslit detail o maximální rozm�rech 

30 x 30 m, byl pro výpo�et lineárního �initele prostupu tepla styku podlahy na terénu 

a obvodové st�ny stanoven charakteristický rozm�r podlahy: 

m
P

A
B 99,7

)48,2173,12(25,0

48,2173,12

5,0
´ =

+⋅⋅

⋅
=

⋅
= �
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Typ detailu Nejnižší vnit�ní 

povrchová 

teplota θθθθsi [°C]

Teplotní faktor 

vnit�ního povrchu 

fRsi [-]

Požadovaný 

nejnižší fRsi,N [-]

Vyhodnocení 

Styk 

obvodových 

st�n 

17.66 0,925 0,805 vyhovuje 

Styk obvodové 

st�ny a 

podlahy 

na terénu 

14,13 0,825 0,805 vyhovuje 

Styk obvodové 

st�ny a st�echy 

17,87 0.931 0,805 vyhovuje 

Styk stropu a 

obvodové 

st�ny (stejná 

teplota) 

18,92 0,961 0,805 vyhovuje 

Styk stropu a 

obvodové 

st�ny (rozdíl 

teplot 5°C) 

13,94 0,965 0,778 vyhovuje 

Tabulka 4  Nejnižší povrchová teplota a teplotní faktor vnit�ního povrchu 

Protokoly výpo�t� z programu Area 2010 viz p�íloha �. 5. 

Vzhledem k tomu, že budova je v pasivním standardu, byly vypo�tené hodnoty porovnávány 

s hodnotami lineárního �initele prostupu tepla dle �SN 73 0540-2 doporu�enými [16].  
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Typ detailu Lineární �initel 

prostupu tepla

ψψψψ [W/(m.K)] 

Doporu�ený 

ψψψψN [W/(m.K)] 

Vyhodnocení 

Styk obvodových st�n -0,06 0,20 vyhovuje 

Styk obvodové st�ny a 

podlahy na terénu 

-0,062 0,20 vyhovuje 

Styk obvodové st�ny a st�echy -0,048 0,20 vyhovuje 

Styk stropu a obvodové st�ny 

(stejná teplota) 

-0,007 0,20 vyhovuje 

Styk stropu a obvodové st�ny 

(rozdíl teplot 5°C) 

-0,077 0,20 vyhovuje 

Tabulka 5  Lineární �initel prostupu tepla 

Protokoly výpo�t� z programu Area 2010 viz p�íloha �. 6. 

4.3 Stanovení celkové energetické náro�nosti stavby 

Energetická náro�nost stavby byla posuzována podle vyhlášky �. 148/2007 o energetické 

náro�nosti budov. Spln�ní porovnávacích požadavk� bylo prokázáno v p�edchozích 

kapitolách oddílu 4 Tepelná technika. 

Celkovou energetickou náro�nost budovy získáme z energií dodaných do objektu p�i jeho 

b�žném užívání. Zohled�uje se energie pro vytáp�ní, chlazení, v�trání, klimatizaci, p�ípravu 

teplé vody a osv�tlení budovy. Energetická náro�nost budovy se prokazuje Pr�kazem 

energetické náro�nosti, který graficky znázor�uje m�rnou ro�ní spot�ebu energie v pom�ru 

k podlahové ploše. Hodnota se udává v kWh/m2.rok, zaokrouhluje se na celé �íslo a slouží 

k vzájemnému porovnávání r�zných objekt�. Podle výše m�rné ro�ní spot�eby energie 

rozd�luje vyhláška budovy do sedmi t�íd energetické náro�nosti od mimo�ádn� úsporných 

po mimo�ádn� nehospodárné. Hrani�ní hodnoty t�íd jsou stanoveny podle ú�elu budovy. 

Požadavky na jednotlivé t�ídy energetické náro�nosti pro administrativní budovy jsou 

uvedeny v následující tabulce.  
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T�ída energetické náro�nosti M�rná spot�eba energie [kWh/m2.rok] 

A < 62 

B 62–123 

C 124–179 

D 180–236 

E 237–293 

F 294–345 

G > 345 

Tabulka 6  T�ídy energetické náro�nosti 

P�i výpo�tu energetické náro�nosti byla navrhovaná administrativní budova rozd�lena 

do dvou zón. Zóna �. 1 zahrnuje kancelá�ské prostory s návrhovou teplotou 20 °C. Všechny 

ostatní prostory vytáp�né na 15 °C jsou za�azeny do zóny �. 2.  

Vzhledem k charakteru první zóny jsou zapo�ítány tepelné zisky z výpo�etní techniky ve výši 

160 W na jedno pracovní místo. V�trání zóny je nucené, do místností zóny �. 1 je vzduch 

p�ivád�n. Výpo�et je proveden na stranu bezpe�nou, proto byla ú�innost zp�tného získávání 

tepla snížena na 80 %. Ve druhé zón� jsou místnosti, ze kterých se vzduch odvádí, 

a je zapo�ítána spot�eba energie pro p�ípravu teplé vody v budov�. Chlazení objektu není 

navrženo.  

Výpo�tem byla stanovena hodnota pr�m�rného sou�initele prostupu tepla Uem 0,15 W/m2.K a 

m�rná spot�eba energie EPA 61 kWh/m2.a. Navržená administrativní budova tedy pat�í 

do t�ídy energetické náro�nosti A a spl�uje požadovaný pasivní standard. Graficky je t�ída 

energetické náro�nost znázorn�na na obrázku 1.
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Obrázek 1  Grafické znázorn�ní pr�kazu energetické náro�nosti 

Výpo�et byl proveden pomocí programu Energie 2010. Podrobný protokol výpo�tu a pr�kaz 

energetické náro�nosti viz p�íloha �. 7. 
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5 ZA�ÍZENÍ PRO VYTÁP�NÍ S NÁVRHEM ZDROJE TEPLA 

5.1 Technická zpráva 

5.1.1 Typ zdroje tepla, za�ízení zp�tného získávání tepla 

Jako zdroj tepla pro pasivní administrativní budovu byl zvolen záv�sný kondenza�ní plynový 

kotel firmy Geminox THRi 1-10C s jmenovitým výkonem 1,1–9,3 kW. Palivo je zemní plyn. 

Pohyb teplonosné látky zajiš�uje ob�hové �erpadlo Grundfos Uper 15-50. Kotel obsahuje 

p�ípravu pro p�ipojení externího zásobníku teplé vody. Uvnit� kotle je instalována expanzní 

nádoba o objemu 8 l. Zdroj tepla je umíst�n v technické místnosti �. 110. Odvod spalin 

je realizován komínem vyvedeným nad st�echu. 

Pro nucené v�trání a zp�tné získávání tepla byla navržena vzduchotechnická jednotka 

od firmy Atrea DUPLEX-S-BT 1400 firmy Atrea, která bude také umíst�na v technické 

místnosti. Jednotka má vestav�ný vodní oh�íva�, by-passovou klapku a protiproudý 

rekuperátor s ú�inností 87 %. Vestav�ný vodní oh�íva� je navržen jako rezerva 

pro nejchladn�jší dny roku, kdy by vzduch p�ivád�ný do interiéru p�es rekuperátor uživatelé 

poci�ovali jako p�íliš chladný. �ešení vzduchotechniky není sou�ástí této práce. Návrhový 

výkon oh�íva�e ani jeho p�ipojení ke zdroji tepla není �ešeno. 

5.1.2 Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky 

Navrhovaná administrativní budova je umíst�na v okrese Nový Ji�ín v katastru obce 

Jerlochovice. Nadmo�ská výška je p�ibližn� 284 m n. m. Výpo�tová venkovní teplota pro tuto 

oblast je -15 °C, pr�m�rná denní venkovní teplota v otopném období 3,8 °C. Otopné období 

trvá 242 dní. Novoji�ínsko je oblast se zvýšeným zatížením v�trem. V tomto projektu nebyla 

zvýšená zát�ž v�trem uvažovaná, nebo� obec leží v údolí kolem Husího potoka a chrání ji 

okolní krajina.  

Provoz budovy se p�edpokládá denn� od 6 do 18 hodin, všechny pracovní dny v týdnu. 

Vytáp�ní je p�erušeno o víkendech – od pátku 18 hodin do pond�lí 4 hodin. Tato p�estávka 

tvo�í 35 % týdne a p�edstavuje významnou energetickou úsporu. Pr�m�rná vnit�ní výpo�tová 

teplota v budov� je 20 °C. Provoz zdroje tepla je pln� automatický.  
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5.1.3 P�ehled navrhovaných a p�edpokládaných hodnot tepeln�

technických vlastností stavebních konstrukcí 

Všechny ochlazované stavební konstrukce spl�ují doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu 

tepla podle normy �SN 730540-2/2007. Vý�et konstrukcí je uveden v následující tabulce. 

Typ konstrukce Sou�initel prostupu tepla 

U [W/(m2.K)] 

Obvodová st�na 0,12 

Obvodová st�na v míst� vn�jší žaluzie 0,18 

Podlaha s dlažbou na terénu 0,10 

Podlaha s kobercem na terénu 0,10 

St�echa 0,24 

Vnit�ní nosná st�na 1,36 

P�í�ka 1,72 

Podlaha 2NP s dlažbou 0,25 

Podlaha 2NP s kobercem 0,24 

Okna 0,74 

Vstupní dve�e 0,80 

Vnit�ní dve�e 1,60 

Tabulka 7  Sou�initel prostupu tepla 

5.1.4 P�ehled tepelných ztrát budovy po místnostech, p�ehled 

trvalých a prom�nných tepelných zisk� budovy 

Tepelné ztráty administrativní budovy byly vypo�teny pomocí programu Ztráty 2010. 

Jednotlivé místnosti objektu jsou vytáp�ny na 15 a 20 °C. V�trání je nucené s rekuperací. 

Výpo�et je proveden na stranu bezpe�nou, proto byla ú�innost zp�tného získávání tepla 

snížena na 80 %. Podrobný protokol výpo�tu viz p�íloha �. 8. Tepelné ztráty prostupem, 

v�tráním a celkové tepelné ztráty jsou uvedeny v tabulce.  
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�. místnost 
návrhová 

teplota [°C] 

ztráta [W] 

prostupem v�tráním celková 

101 vstup 15 162 5 167 

102 kuchy�ka 15 183 0 183 

103 zasedací místnost 20 315 560 875 

104 kancelá� 20 182 247 -211 

105 kancelá� 20 180 174 194 

106 kancelá� 20 177 174 191 

107 kancelá� 20 705 247 312 

108 archiv 15 -64 0 -64 

109 chodba 15 -269 19 -250 

110 technická místnost 15 -77 8 -69 

111 wc muži 15 3 0 3 

113 wc ženy 15 1 0 1 

117 schodišt� 15 44 8 52 

201 schodišt� 15 4 10 14 

202 kancelá� 20 700 256 475 

203 kancelá� 20 438 250 367 

204 kancelá� 20 563 399 322 

205 kancelá� 20 517 337 374 

206 kancelá� 20 517 326 363 

207 kancelá� 20 823 399 582 

208 chodba 15 -264 28 -236 

209 wc muži 15 98 0 98 

211 úklidová místnost 15 65 0 65 

212 wc ženy 15 59 0 59 

215 kuchy�ka 15 105 0 105 

CELKEM 4 523 

Tabulka 8  Tepelné ztráty 

Vzhledem k charakteru provozu administrativní budovy jsou zapo�ítány tepelné zisky 

z výpo�etní techniky ve výši 160 W na jedno pracovní místo.  
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�. místnost po�et pracovních míst celkový zisk [W] 

104

kancelá�

4 640 

105 1 160 

106 1 160 

107 4 640 

202 3 480 

203 2 320 

204 4 640 

205 3 480 

206 3 480 

207 4 640 
Tabulka 9  Tepelné zisky 

5.1.5 P�ehled jednotlivých vzduchotechnických za�ízení 

Pro nucené v�trání a zp�tné získávání tepla byla navržena vzduchotechnická jednotka 

od firmy Atrea DUPLEX-S-BT 1400 firmy Atrea, která bude také umíst�na v technické 

místnosti. Jednotka má vestav�ný vodní oh�íva�, by-passovou klapku a protiproudý 

rekuperátor s ú�inností 87 %. Vestav�ný vodní oh�íva� je navržen jako rezerva 

pro nejchladn�jší dny roku, kdy by vzduch p�ivád�ný do interiéru p�es rekuperátor uživatelé 

poci�ovali jako p�íliš chladný. �ešení vzduchotechniky není sou�ástí této práce. Návrhový 

výkon oh�íva�e ani jeho p�ipojení ke zdroji tepla není �ešeno. 

5.1.6 Výpo�et tepelného výkonu pro oh�ev teplé vody 

Výkon pot�ebný pro oh�ev vody byl výpo�tem stanoven na 1,26 kW. Výpo�et je 

v p�íloze �. 9.  

5.1.7 Stanovení pot�ebného výkonu zdroje tepla 

Zdroj tepla musí mít dostate�ný výkon na pokrytí tepelných ztrát objektu a pro oh�ev teplé 

vody. Celkové ztráty objektu byly stanoveny na 4,523 kW. Pro oh�ev teplé vody je pot�eba 

výkon 1,26 kW. Celkový výkon zdroje tepla musí být minimáln� 5,783 kW. Byl zvolen 

kondenza�ní plynový kotel firmy Geminox THRi 1-10C s jmenovitým výkonem 1,1–9,3 kW. 
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5.1.8 P�ehled ro�ní pot�eby tepla pro vytáp�ní, vzduchotechniku 

a p�ípravu teplé vody, celková ro�ní pot�eba tepla 

Ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní byla stanovena na 1,282 MWh (4,617 GJ), ro�ní pot�eba tepla 

pro p�ípravu teplé vody na 5,681 MWh (20,452 GJ) a ro�ní pot�eba energie pro nucené 

v�trání na 3,349 MWh (12,057 GJ). Výpo�et byl proveden pomocí programu Energie 2010, 

podrobný protokol viz p�íloha �. 7.

5.1.9 Popis p�ípojky primárního média  

Jako primární médium pro vytáp�ní slouží zemní plyn. �ešení p�ípojky není sou�ástí této 

práce. 

5.1.10Umíst�ní zdroje tepla, zabezpe�ovací a regula�ní systém, 

požadavky na dispozici a stavební �ešení 

Zdroj tepla je umíst�n v technické místnosti �. 110 v p�ízemí budovy. V technické místnosti 

se nachází podlahová vpus�, v�trání stejn� jako v celém objektu zajiš�uje vzduchotechnické 

za�ízení. V p�ípad� jeho poruchy je možné technickou místnost v�trat oknem. Odvod 

kondenzátu z kotle a z komínu je proveden pevným napojením na kanalizaci p�es zápachovou 

uzáv�rku.  

Pot�ebný objem expanzní nádoby otopné soustavy byl stanoven na 2,3 l. Sou�ástí kotle 

je expanzní nádoba o objemu 8 l, která je pro soustavu dosta�ující. Výpo�et expanzní nádoby 

viz p�íloha �. 10. 

�ešení regula�ního systému není sou�ástí této práce. 

5.1.11V�trání kotelny, �ešení p�ívodu a odvodu vzduchu, stavební 

a technické �ešení 

V�trání technické místnosti je nucené a zajiš�uje ho, stejn� jako v celém objektu, 

vzduchotechnická jednotka se zp�tným získáváním tepla. V p�ípad� jeho poruchy je možné 
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technickou místnost v�trat oknem. Odvod spalin je realizován komínem vyvedeným do výšky 

1 m nad st�echou. �ešení vzduchotechniky není sou�ástí této práce.  

5.1.12Výpo�et pr��ezu kou�ovod� a komín�

Odvod spalin je realizován vložkou v komínovém t�lese, vzduch pro spalování je získáván 

z technické místnosti. Pro tento zp�sob doporu�uje výrobce kotle pr�m�r kou�ovodu 80 mm. 

Kou�ovod bude instalován ve sklonu 3° sm�rem ke kotli. Pro vyvedení spalin nad st�echu 

byl navržen komín Schiedel Absolut s vnit�ním pr�m�rem 140 mm. Pr�m�r komínové vložky 

byl stanoven podle diagramu Schiedel pro kondenza�ní kotle a teplotu spalin 30°C.  

5.1.13�ešení požární bezpe�nosti kotelny 

�ešení požární bezpe�nosti není sou�ástí této práce. 

5.1.14Popis uvažovaného otopného systému  

Byl navržen vodní otopný systém. S ohledem na zdroj tepla, který je kondenza�ní, byl zvolen 

teplotní spád 55/45°C. Rozvod tepla je realizován jako dvoutrubkový pomocí systému Wavin 

K-press. Byla zvolena otopná t�lesa Radik Ventil Kompakt firmy Korado.  

5.1.15Rozd�lení otopného systému na okruhy 

Rozd�lení na okruhy nebylo navrženo vzhledem k malému po�tu otopných t�les v soustav�

a stejnému charakteru místností, ve kterých jsou otopná t�lesa umíst�na.  

5.1.16Tlaková ztráta, zp�sob regulace, parametry ob�hových 

�erpadel 

Maximální tlaková ztráta soustavy byla zjišt�na na v�tvi s otopným t�lesem nejvzdálen�jším 

od zdoje. Hodnota této tlakové ztráty je 10,73 kPa. Na tuto tlakovou ztrátu bylo dimenzováno 

�erpadlo. Nutná výtla�ná výška je 1,09 m. T�mto parametr�m vyhovuje ob�hové �erpadlo 

instalované ve zdroji tepla. Výpo�et objemu expanzní nádoby viz p�íloha �. 10. 
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Je uvažována ekvitermní regulace a termostatické hlavice Heimeirr typ DX doporu�ené 

výrobcem otopných t�les. Bližší �ešení regulace otopné soustavy není sou�ástí této práce. 

5.1.17Popis páte�ních a podružných rozvod�, vedení a umíst�ní 

Páte�ní rozvod dimenze 20 x 2,25 je veden v tepeln� izola�ní vrstv� podlahy chodby p�ízemí. 

Díl�í rozvody jsou vedeny v podlaze nebo jako stupa�ky a jejich dimenze je 16 x 2 mm. 

Rozvod do druhého patra objektu je �ešen stupa�kami od otopných t�les v p�ízemí. Rozvody 

jsou provedeny ze systému Wavin K-press. Tento systém tvo�í vícevrstvé trubky typu 

PE-Xc/Al/PE-HD. Spoje budou provedeny tvarovkami z polyfenylsulfonu opat�enými 

nerezovým límcem, které jsou sou�ástí systému. Výpo�et dimenzí rozvod� viz p�íloha �. 10. 

Všechny rozvody vedené v podlaze budou opat�eny ochrannou tepelnou izolací Rockwool 

Pipo. Výpo�et tlouš�ky izolace byl proveden pomocí internetových stránek 

http://www.tzb-info.cz/ [26], viz p�íloha �. 1.

5.1.18Zp�sob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 

Je uvažována ekvitermní regulace a termostatické hlavice Heimeirr typ DX doporu�ené 

výrobcem otopných t�les. Bližší �ešení regulace otopné soustavy není sou�ástí této práce. 

5.1.19Dopl	ování otopné soustavy vodou, úprava dopl	ovací vody 

Pro dopln�ní otopné vody je navržena dopl�ovací sestava tvo�ena kulovými kohouty 

s p�ipojením na hadici.  

„K pasivní ochran� topného systému p�ed aktivní korozí, tvorbou vodního kamene, 

okysli�ováním, kaly a bakteriemi musí být aplikován do systému ÚT p�ípravek Bionibal 

v požadovaném pom�ru. Balení 0,5 l je sou�ástí kotle.“1 Pro systém s otopnými t�lesy se 

požaduje pom�r 1:100. Pokud není p�ípravek do systému aplikován, zaniká záruka 

garantovaná výrobcem kotle.  

                                                
1 THRi Návod k instalaci, dostupný online na http://www.geminox.cz/. 
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5.1.20Tlakové pom�ry p�i vychladlé soustav�

Maximální provozní tlak soustavy je 300 kPa.  

5.1.21Výpo�et pojistného ventilu 

Návrh pojistného ventilu není sou�ástí této práce. Je uvažován pojistný ventil, který 

je sou�ástí zdroje tepla.  

5.1.22Popis zp�sobu vytáp�ní jednotlivých typ� prostor�

Otopná t�lesa jsou instalována v kancelá�ích a zasedací místnosti. Tyto prostory jsou 

vytáp�ny na 20°C. V ostatních prostorách stavby není vzhledem k malým tepelným ztrátám 

vytáp�ní nutné. P�edpokládá se, že místnosti, kde otopná t�lesa instalována nejsou se vytopí 

p�ebyte�ným teplem z místností s otopnými t�lesy, protože výkon otopných t�les pokrývá 

celou tepelnou ztrátu objektu. 

5.1.23Popis otopných ploch, zp�sob p�ipojení na tepelnou soustavu 

Byla navržena desková otopná t�lesa Radik Ventil Kompakt firmy Korado. Jsou použity 

druhy VK a VKL typu 21 a 22. T�lesa jsou dodávána s bo�ními kryty a horní m�ížkou. 

Všechna t�lesa jsou vybavena odvzduš�ovacími ventily. Ve vnit�ním rozvodu t�lesa 

je zabudovaný ventil pro nastavení hmotnostního pr�toku teplonosné látky. P�ipojení k otopné 

soustav� je provedeno spodní. Všechna otopná t�lesa mají stejnou výšku 600 mm. Délka 

otopných t�les se pohybuje od 600 mm do 1100 mm. T�lesa budou instalována ve výšce 150 

mm nad podlahou.  

5.1.24Popis p�ipojení vzduchotechnických za�ízení 

�ešení vzduchotechniky není sou�ástí této práce. 

5.1.25Parametry ob�hových �erpadel, regula�ních ventil�

Výpo�et parametr� ob�hového �erpadla je sou�ástí p�ílohy �. 10 Dimenzování otopné 

soustavy. Z výpo�tu vyplývá, že �erpadlo Grundfos UPER 15-50 instalované výrobcem ve 

zdroji tepla je dosta�ující.  
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5.1.26M��ení spot�eby tepla, umíst�ní, vyhodnocení 

M��i� spot�eby tepla pro celou budovu bude instalován v technické místnosti �. 110.  

5.1.27P�íprava teplé vody, p�ipojení na otopnou soustavu, tepelný 

výkon 

Teplá voda je p�ipravována ve stacionárním zásobníkovém oh�íva�i Geminox BS 200 

o objemu 200 l, který je p�ipojen ke zdroji tepla. Bude použita originální propojovací sada 

THRi/BS dodávaná výrobcem. Tepelný výkon pro p�ípravu teplé vody byl stanoven 

na 1,26 kW. Výpo�et je doložen v p�íloze �. 9.  

5.1.28Zp�sob regulace p�ípravy teplé vody 

P�ípravu teplé vody reguluje trojcestný ventil integrovaný v kotli a �idlo teploty vody 

v zásobníku, které je propojeno se svorkovnicí �ídící jednotky kotle. P�ipojení zásobníku 

ke kotli bude provedeno originální p�ipojovací sadou výrobce W07.31709. Trojcestný ventil 

ve spojení s elektronickou regulací zajiš�uje p�ednostní p�ípravu teplé vody.  

5.1.29Typy navržených za�ízení 

Byla navržena tato za�ízení: 

• záv�sný plynový kotel THRi 1-10C 

• stacionární zásobník teplé vody BS 200. 

5.1.30Potrubí, nát�ry, izolace, zav�šení, uložení, kompenzace 

Rozvody jsou provedeny ze systému Wavin K-press. Tento systém tvo�í vícevrstvé trubky 

typu PE-Xc/Al/PE-HD. Spoje budou provedeny tvarovkami z polyfenylsulfonu opat�enými 

nerezovým límcem, které jsou sou�ástí systému. Všechny rozvody vedené v podlaze budou 

opat�eny ochrannou tepelnou izolací Rockwool Pipo. Výpo�et tlouš�ky izolace byl proveden 

pomocí internetových stránek http://www.tzb-info.cz/ [26], viz p�íloha �. 1. 

Kotel bude zav�šen na nosnou st�nu pomocí montážní lišty dodávané výrobcem.  
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5.1.31Výpis materiál� potrubí, definice nát�r�, tepelných izolací, 

popis zp�sobu zav�šení potrubí, uložení a kompenzace 

Rozvody jsou provedeny ze systému Wavin K-press. Tento systém tvo�í vícevrstvé trubky 

typu PE-Xc/Al/PE-HD. Všechny rozvody vedené v podlaze budou opat�eny ochrannou 

tepelnou izolací Rockwool Pipo. Nát�ry nejsou navrženy. Kompenzace délkové teplotní 

roztažnosti a uchycení potrubí bude provedena podle montážního návodu výrobce.  

5.2 Výpo�et tepelného výkonu objektu 

Celkový tepelný výkon objektu se skládá z výkonu na pokrytí tepelných ztrát budovy 

a výkonu pot�ebného pro oh�ev teplé vody.  

5.2.1 Výpo�et tepelných ztrát objektu 

Celkové tepelné ztráty objektu se skládají ze ztrát prostupem a ztrát v�tráním. Výpo�et byl 

realizován pomocí programu Ztráty 2010 a byl proveden na stranu bezpe�nou, proto byla 

ú�innost zp�tného získávání tepla snížena na 80 %. Celkové ztráty objektu byly stanoveny 

na 4,523 kW. Podrobný protokol výpo�tu pro jednotlivé místnosti viz p�íloha �. 8. 

5.2.2 Výpo�et pot�eby tepla pro oh�ev teplé vody 

Výkon pot�ebný pro oh�ev vody byl výpo�tem stanoven na 1,26 kW. Výpo�et je 

v p�íloze �. 9.  

5.2.3 Návrh zdroje tepla a otopné soustavy 

Celkový výkon zdroje tepla pro �ešený objekt musí být minimáln� 5,783 kW. Byl zvolen 

záv�sný kondenza�ní plynový kotel firmy Geminox THRi 1-10C s jmenovitým výkonem  

1,1–9,3 kW a stacionární zásobník teplé vody BS 200 o objemu 200 l. 

S ohledem na zdroj tepla, kterým je kondenza�ní kotel, byl pro vytáp�cí soustavu zvolen 

teplotní spád 55/45 °C. 
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Pro vytáp�ní objektu byla navržena otopná t�lesa Radik Ventil Kompakt. Budou instalována 

v kancelá�ích a zasedací místnosti administrativní budovy. V ostatních prostorech stavby není 

vzhledem k malým tepelným ztrátám vytáp�ní nutné. P�edpokládá se, že místnosti, 

kde otopná t�lesa instalována nejsou se vytopí p�ebyte�ným teplem z místností s otopnými 

t�lesy, protože výkon otopných t�les pokrývá celou tepelnou ztrátu objektu. Umíst�ní t�les 

do jednotlivých místností budovy a jejich výkon je uveden v následující tabulce. 

�. místnost otopné t�leso výkon t�lesa [W] 

103 zasedací místnost VK 22 – 1100 x 600 934 

105

kancelá�

VK 21 – 600 x 600 391 

107 VK 21 – 600 x 600 391 

202 VKL 22 – 600 x 600 509 

203 VK 21 – 600 x 600 391 

204 VKL 21 – 600 x 600 391 

205 VK 21 – 700 x 600 457 

206 VKL 21 – 700 x 600 457 

207 VK 22 – 700 x 600 594 
Tabulka 10  Výkony otopných t�les 

5.3 Výkresová �ást 

Výkresová �ást kapitoly 5 Za�ízení pro vytáp�ní s návrhem zdroje tepla je sou�ástí p�ílohy 

�. 16, konkrétn� jde o tyto výkresy: 

• 5.3.1 Vytáp�ní – p�dorys 1NP 

• 5.3.2 Vytáp�ní – p�dorys 2NP 

• 5.3.3 Vytáp�ní – rozvinutý �ez 
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6 DOKUMENTACE ZA�ÍZENÍ PRO ZDRAVOTN�

TECHNICKÉ INSTALACE 

6.1 Technická zpráva 

6.1.1 Bilance pot�eby vody studené, teplé a povrchové, popis m��ení 

odb�ru vody a její požadované úpravy 

M��ení odb�ru vody probíhá na vodom�rné sestav� umíst�né v technické místnosti v p�ízemí 

objektu. Proti zne�išt�ní zp�tným pr�tokem bude vodovod chrán�n dle �SN EN 1717. 

Aby se zabránilo výskytu bakterií legionella, bude rozvod teplé vody v soustav� jednou týdn�

oh�íván na 70 °C.  

Celková pot�eba studené vody vychází ze sm�rných �ísel podle vyhlášky �. 120/2011, která 

pro kancelá�ské budovy bez stravování udává na osobu p�i pr�m�ru 250 pracovních dní za rok 

spot�ebu 8 m3. Pro uvažovaných 29 zam�stnanc� v administrativní budov� je tedy pot�eba 

232 m3 studené vody ro�n�, tj. 0,928 m3 za den.  

Celková pot�eba teplé vody byla vypo�ítána na 0,386 m3 denn�. Výpo�et je doložen 

v p�íloze �. 11. Objem zásobníku teplé vody byl stanoven na minimáln� 173 l (viz 

p�íloha �. 9). Byl navržen zásobník Geminox BS 200 o objemu 200 l. Oh�ev teplé vody bude 

zajišt�n p�ipojením zásobníku na kotel.  

6.1.2 Popis tlakových pom�r� vodovodu, popis �erpacích 

a posilovacích za�ízení 

P�etlak ve vodovodní p�ípojce je podle údaj� provozovatele 450 kPa. Tlakové ztráty 

v rozvodu vody v budov� jsou menší, než daný p�etlak, posilovací za�ízení proto není nutné.  

Hydraulické posouzení viz p�íloha �. 12. 

6.1.3 Popis technického �ešení vodovodu, popis použitých materiál�, 

popis a podmínky p�ipojení na ve�ejné sít�

Napojení vnit�ního vodovodu na p�ípojku je provedeno v technické místnosti v p�ízemí 

budovy. V této místnosti probíhá také oh�ev teplé vody pomocí zásobníku BS 200 napojeného 
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na kotel. Rozvod vody v objektu probíhá p�evážn� potrubím v instala�ních p�edst�nách. 

Je navrženo potrubí studené vody, teplé vody a cirkula�ní potrubí. Cirkulace zajiš�uje 

dostate�nou teplotu na výtoku i u armatur ve v�tší vzdálenosti od zásobníku.  

Potrubní rozvod studené vody, teplé vody i cirkulace budou opat�eny tepelnou izolací. 

Pro potrubí studené vody je navržena návleková izolace Mirelon tl. 3 mm. Potrubí teplé vody 

a cirkulace bude izolováno tepelnou izolací Rockwooll Pipe. Jednotlivé tlouš�ky jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci. Výpo�et byl proveden pomocí internetových stránek 

http://www.tzb-info.cz/ [26] a nachází se v p�íloze �. 1.  

Ležatá potrubí budou vedena ve spádu 0,05 %. Rozvod pitné vody byl navržen ze systému 

Wavin Ekoplastik PPR. Systém je vyroben z polypropylenu typu 3 (statický random 

kopolymer). Rozvody jsou navrženy z PPR tlakové t�ídy PN 16.  

6.1.4 Popis technického �ešení kanalizace, použitých materiál�

s ur�enými parametry a technologickými postupy 

Návrh kanalizace je proveden podle �SN 75 6760 v systému I. Výpo�et dimenzování 

p�ipojovacího, odpadního a svodného potrubí viz p�íloha �. 13. Veškeré odpadní vody budou 

kanalizací vyvedeny mimo objekt a napojeny do jednotné ve�ejné kanalizace. P�ipojovací 

a odpadní potrubí jsou navrženy ze systému Osma HT z polypropylenu. Svodná potrubí 

budou realizována v systému Osma KG z PVC. Deš�ové vody budou z pultové st�echy 

odvád�ny ocelovými pozinkovanými žlaby a svody DN 125. V míst� propojení vnit�ní 

a deš�ové kanalizace bude osazena revizní šachta Wavin DN 315/160, typ III. V�trací potrubí 

jsou vyvedena 500 mm nad úrove� st�echy a osazena v�tracími hlavicemi Wavin HL 807.  

P�ipojovací potrubí jsou navržena v minimálním spádu 3 % a jsou vedena p�evážn�

v sádrokartonových instala�ních p�edst�nách. Každý za�izovací p�edm�t je osazen 

zápachovou uzáv�rkou. Dimenze jednotlivých potrubí je ozna�ena ve výkresové 

dokumentaci.  

Odpadní potrubí je vedeno v instala�ních p�edst�nách, dimenze je ozna�ena ve výkresové 

dokumentaci. Ve výšce 1 m nad podlahou 1NP jsou v instala�ních p�edst�nách na potrubí 
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instalovány �istící kusy. Spojení s p�ipojovacím potrubím se realizováno systémovými 

tvarovkami.  

Svodné potrubí je vedeno v zemin� ve spádu minimáln� 2 %. 

Deš�ová voda je z pultové st�echy odvád�na ocelovými pozinkovanými žlaby a svody 

Rheinzink DN 125. V úrovni upraveného terénu jsou osazeny lapa�e st�ešních splavenin 

s nezámrznou pachonepropustnou klapkou. V zemi je deš�ová kanalizace provedena 

systémem Osma KG.  

Instalace potrubí bude provedena podle montážních návod� výrobce. Svodné potrubí bude 

uloženo do pískového lože tl. 100 mm a do výšky 300 mm nad jeho povrch bude obsypáno 

pískem. P�echod odpadní kanalizace ve svodnou bude podbetonován betonem C12/15 

tl. 100 mm. P�ed provád�ním zemních prací je nutné zajistit vyzna�ení všech stávajících 

inženýrských sítí. P�i k�ížení nebo soub�hu s jinými sít�mi budou dodržena na�ízení 

�SN 73 6005. 

6.1.5 Výpo�tové množství vypoušt�ných splaškových a deš�ových 

odpadních vod a jejich úprava 

Úprava odpadních vod není nutná. Návrh a výpo�et splaškových a deš�ových odpadních vod 

viz p�íloha �. 13. 

6.1.6 Popis a podmínky p�ipojení na ve�ejné �i místní vn�jší sít�

technické infrastruktury, popis strojního vybavení 

Administrativní budova je zásobována pitnou vodou z ve�ejného vodovodního �ádu DN 80 

vedeného na okraji silnice �. 647. P�ípojka na ve�ejný vodovodní �ád je napojena navrtávkou 

a navrtávacím pásem Hawle s uzáv�rem, zemní soustavou a poklopem. Délka vodovodní 

p�ípojky je 26,2 m, p�ípojka bude vedena v nezámrzné hloubce minimáln� 1 m pod povrchem. 

Svodné kanaliza�ní potrubí je napojeno na jednotnou ve�ejnou kanalizaci DN 150 p�es vložku 

pod úhlem 45°. Kanaliza�ní p�ípojka je provedena potrubím KG DN 125. P�ípojka bude 
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provedena s dodržením požadavk� norem �SN 73 6005 – Prostorové uspo�ádání stokových 

sítí a kanaliza�ních p�ípojek, �SN 75 6101 – Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky, 

�SN EN 1610 – Provád�ní stok, kanaliza�ních p�ípojek a jejich zkoušení a �SN 75 909 – 

Zkoušky vodot�snosti stok. Kanaliza�ní p�ípojka je dlouhá 23,9 m. Napojení na ve�ejnou 

kanalizaci je provedeno ve vzdálenosti 3,2 m od hranice pozemku investora v hloubce -2,7 m. 

P�ípojka je vedena v konstantním spádu 3 %. Potrubí bude v celé své délce uloženo 

do zhutn�ného pískového lože tl. 100 mm. Po položení potrubí a provedení zkoušek t�snosti 

se provede zásyp pískem v tl. 300 mm nad vrcholem potrubí a zához výkopu vyt�ženou 

zeminou. Hutn�ní po vrstvách je nutné provád�t po stranách potrubí.  

Odtokové armatury kanalizace 

název ks ozna�ení 

Zápachová uzáv�rka pro d�ezy 2 HL100G/50 

Zápachová uzáv�rka pro wc, výlevku 6 HL201/110 

Zápachová uzáv�rka pro umyvadla 4 HL132/50 

Zápachová uzáv�rka pro pisoáry 2 HL430/50 

Zápachová uzáv�rka pro podlahovou vpus� 1 HL310NPr-3000

Tabulka 11  Odtokové armatury kanalizace 

Za�izovací p�edm�ty 

název ks výrobce 

D�ez Lay on 80 x 60 cm s rámem 2 Reginox 

Umyvadlo Nova Top 55 cm 

s otvrorem a polosloupem 

2 Kolo Simple 

Umyvadlo Nova Top 55 cm 

s otvrorem a sloupem 

2 Kolo Simple 

Záv�sný WC set Nova Top Pico 4 Kolo Simple 

Pisoár Felix s termickým 

splachova�em 

2 Kolo Simple 

Výlevka záv�sná Mira 2 Jika 

Tabulka 12  Za�izovací p�edm�ty 
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6.1.7 P�ípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky 

pro realizaci díla 

Po dokon�ení montáže vnit�ního vodovodu p�ed napojením na ve�ejný vodovod je nutná jeho 

prohlídka a tlaková zkouška. Prohlídkou se zjiš�uje, zda je vše provedeno podle projektové 

dokumentace, norem a hygienických p�edpis�. Dále je nutné zjistit, jestli je provedení 

v souladu s podmínkami stanovenými p�i povolení stavby. P�ípadné závady je nutné odstranit 

p�ed napojením na ve�ejný vodovod. P�ed provedením tlakové zkoušky se musí všechny 

úseky vnit�ního vodovodu propláchnout vodou, všechny armatury pro odkalení mají být 

otev�eny. Vnit�ní vodovod se zkouší na tlak 1,5 MPa. Po napušt�ní a ustálení tlaku nesmí tlak 

poklesnout b�hem 900 s o více než 0,02 MPa. P�i v�tším poklesu je zkouška nevyhovující. 

Pokud zkouška nebyla vyhovující, je nutné závady odstranit a zkoušení provést znova. Poté 

se provádí propláchnutí a dezinfekce vodovodu.  

P�ed zásypem bude kanaliza�ní potrubí odzkoušeno v souladu s �SN EN 1610, �SN 75 6101 

a �SN 75 6909 s cílem prokázat kvalitu a p�ipravenost na provoz z hlediska vodot�snosti 

a pevnosti soustavy.  

6.1.8 Popis za�izovacích p�edm�t� zajiš�ujících užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Budova je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb.  

V p�ízemí je navrženo bezbariérové wc zvláš� pro muže a zvláš� pro ženy. Vedle wc mísy 

je volný prostor. Po obou stranách mísy budou osazena sklopná madla ve výšce 780 mm 

ve vzájemné rozte�i 600 mm. Ovládání splachovacího za�ízení bude instalováno vedle mísy 

ve výšce 1000 mm. Umyvadlo je osazeno výtokovou baterií s pákovým ovládáním, výška 

horního povrchu umyvadla je 800 mm, podjezd 650 mm, p�ední hrana 600 mm od zdi. Vedle 

umyvadla je osazeno vodorovné madlo umož�ující op�ení. Nad umyvadlem je navrženo 

zrcadlo naklon�né o 10° od zdi.  
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Odtokové armatury kanalizace bezbariérových prostor

název ks ozna�ení 

Zápachová uzáv�rka pro wc 2 HL201/110 

Zápachová uzáv�rka do zdi pro umyvadla 2 HL134.2/50 

Tabulka 13  Odtokové armatury kanalizace berbariérových prostor 

Za�izovací p�edm�ty bezbariérových prostor 

název ks výrobce 

Záv�sný WC set Nova Top Pico 

bez bariér 

2 Kolo Simple 

Umyvadlo Nova Top bez bariér 65 cm 

s otvorem, bez p�epadu 

2 Kolo Simple 

Tabulka 14  Za�izovací p�edm�ty bezbariérových prostor 

6.2 Bilance pot�eby vody 

Celková pot�eba studené vody vychází ze sm�rných �ísel podle vyhlášky �. 120/2011, která 

pro kancelá�ské budovy bez stravování udává na osobu p�i pr�m�ru 250 pracovních dní za rok 

spot�ebu 8 m3. Pro uvažovaných 29 zam�stnanc� v administrativní budov� je tedy pot�eba 

studené vody 232 m3 ro�n�, tj. 0,928 m3 za den.  

Celková pot�eba teplé vody byla vypo�ítána na 0,386 m3 denn�. Výpo�et je doložen 

v p�íloze �. 11. Objem zásobníku teplé vody byl stanoven na minimáln� 173 l (viz 

p�íloha �. 9). Byl navržen zásobník Geminox BS 200 o objemu 200 l. Oh�ev teplé vody bude 

zajišt�n p�ipojením zásobníku na kotel.  

6.3 Dimenzování rozvod� vnit�ního vodovodu 

Rozvod pitné vody byl navržen ze systému Wavin Ekoplastik PPR. Systém je vyroben 

z polypropylenu typu 3 (statický random kopolymer). Rozvody jsou navrženy z PPR tlakové 

t�ídy PN 16. Ležatá potrubí budou vedena ve spádu 0,05 %.  

Potrubní rozvody studené vody, teplé vody i cirkulace budou opat�eny tepelnou izolací. 

Pro potrubí studené vody je navržena návleková izolace Mirelon tl. 3 mm. Potrubí teplé vody 
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a cirkulace bude izolováno tepelnou izolací Rockwooll Pipe. Jednotlivé tlouš�ky jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci. Výpo�et byl proveden pomocí internetových stránek 

http://www.tzb-info.cz/ [26] a nachází se v p�íloze �. 1.  

Dimenzování jednotlivých �ástí vnit�ního vodovodu viz p�íloha �. 12. 

6.4 Bilance splaškových a deš�ových vod, dimenzování 

rozvod� vnit�ní kanalizace 

P�ipojovací odpadní potrubí kanalizace jsou navrženy ze systému Osma HT z PPR. Svodná 

potrubí budou realizována v systému Osma KG z PVC. Deš�ové vody budou z pultové 

st�echy odvád�ny ocelovými pozinkovanými žlaby a svody DN 125. V zemi je deš�ová 

kanalizace provedena systémem Osma KG.  

Bilance splaškových a deš�ových odpadních vod a výpo�et dimenzí kanaliza�ního potrubí 

viz p�íloha �. 13. 

6.5 Výkresová �ást 

Výkresová �ást kapitoly 6 Dokumentace za�ízení pro zdravotn� technické instalace je sou�ástí 

p�ílohy �. 16, konkrétn� jde o tyto výkresy: 

• 6.5.1 Vodovod – p�dorys 1NP 

• 6.5.2 Vodovod – p�dorys 2NP 

• 6.5.3 Vodovod - axonometrie 

• 6.5.4 Kanalizace – p�dorys 1NP 

• 6.5.5 Kanalizace – p�dorys 2NP 

• 6.5.6 Kanalizace – rozvinutý �ez 

• 6.5.7 Kanalizace – základy 
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• 6.5.8 Kanalizace – hlavní svodná 

• 6.5.9 Kanalizace – vedlejší svodná 

• 6.5.10 Kanalizace – pohled na st�echu 
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ZÁV�R 

Tato diplomová práce obsahuje stavební dokumentaci provedenou v rozsahu nezbytném 

pro provád�ní stavby, návrh stavebních konstrukcí a jejich tepeln� technické posouzení 

a stanovení celkové energetické spot�eby stavby. V práci je �ešen také návrh otopné soustavy 

s vhodným zdrojem tepla a obsahuje dokumentaci vnit�ního vodovodu a kanalizace. 

P�i vypracování posudku energetické spot�eby stavby, bylo zjišt�no, že budova spl�uje 

požadavky na energeticky nejúsporn�jší t�ídu A. 

Budova vyhovuje požadavk�m pasivního standardu budov. Toho bylo docíleno zejména díky 

dob�e tepeln� izolovaným konstrukcím, vhodnou orientací budovy vzhledem ke sv�tovým 

stranám a nucenému v�trání se zp�tným získáváním tepla.  
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