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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Bc. Lumír Ondráček, Stavební inženýrství, Katedra prostředí staveb a TZB 229, VŠB – TU 

Ostrava 2011, 55 stran 

Diplomová práce, vedoucí Ing. Irena Svatošová, Ph.D., VŠB – TU Ostrava 

Diplomová práce se zabývá návrhem domu s pečovatelskou službou a řešením jeho vytápění, 

chlazení a úpravou vzduchu ve společných prostorách.  Předmětem práce bylo vytvoření 

projektu, splňujícího požadavky příslušných norem a zároveň dnešní moderní trendy v 

energeticky úsporném a komfortním bydlení. Systém vytápění je kombinací podlahových 

deskových konvektorů a otopných těles. Jako zdroj tepla a chladu bylo navrženo tepelné čerpadlo 

vzduch voda, které slouží i pro přípravu teplé vody. Pro přípravu teplé vody jsou dále navrženy 

deskové solární kolektory, které budou zajišťovat teplou vodu hlavně v letních měsících. 

Teoretická část se zabývá technologickým a materiálovým řešením stavby, řešením vytápění a 

chlazení tepelným čerpadlem, přípravu teplé vody deskovými solárními kolektory a řízené 

větrání ve  společných  prostorách. V teoretické části jsou dále popsány všechny součásti topné 

soustavy. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS  

The diploma  thesis deals with a project of a nursing house and solution of the 

heating, cooling and the exchange of air in common area. Subjekt of this thesis was designing of 

nursing house, which meets the requirements of appropriate norms and trend nowadays in energy 

saving and comfortable living. The heating system is the combination of floor convector plate 

and radiators. Air-water heat pump was proposed as a heat source which is also used for hot 

water preparation. For hot water preparation  it is also proposed using solar plate collectors, 

which will provide hot water especially in summer.  

Theoretical part of this thesis deal with technological and material solution of this construction, 

next with solution of heating and cooling by heat pump, hot water preparing by sollar plate 

collectors and controlled ventilation in common area. All components of the heating system are 

described in theoretical part. 
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1. ÚVOD 

Úkolem mé diplomové práce je návrh domu s pečovatelskou službou, který se skládá z části 

stavebně-technické a části technického zařízení budov. Hlavním vodítkem mé práce je vytvořit 

projekt, který splňuje požadavky současných norem, ale i určitého komfortu bydlení při značných 

úsporách energie.  

První část (část stavebně – technická) se zabývá materiálovým řešením stavby s ohledem na 

současně platné  normy a předpisy. Stavební dokumentace řeší daný objekt, skladby konstrukcí a 

výběr materiálů. Kreslení dokumentace vychází z [1]. Jedná se o novostavbu domu 

s pečovatelskou službou, který se nachází ve městě Břeclav v Jihomoravském kraji. Objekt je 

řešen ve tvaru písmene „L“, který se bude skládat z centrálního tubusu a dvou přilehlých křídel. 

Centrální tubus bude čtyřpodlažní a přilehlá křídla třípodlažní. Dům bude samostatně stojící a 

součástí pozemku bude příjezdová plocha, parkovací místa a za objektem bude realizovaná 

zahrada s posezením a fontánou. Spodní patro je řešeno pro ubytování osob na invalidním 

vozíku, dále se tu nachází jídelna, recepce a komerční prostory pro služby.  

Druhá část (část TZB) se zabývá návrhem a výpočtem potřeby tepla na vytápění a potřebu 

chladu na chlazení. Výsledkem je zdroj tepla, který bude současně vytápět, ohřívat teplou vodu a 

v letních měsících chladit. Jako dodatečný zdroj pro přípravu teplé vody jsou navrhnuté deskové 

solární panely. Jako zdrojem bylo zvoleno tepelné čerpadlo vzduch/voda od firmy 

MasterTherm s.r.o. Cílem je otopná soustava s minimálním dopadem na životní prostředí a ve 

výsledku úspora energií s výhledem do budoucnosti. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Dům s pečovatelskou službou 

Místo stavby:  Břeclav, par. č. 360 

Kraj:   Jihomoravský 

Katastrální území: Břeclav 

Investor:   T-PROJEKT, Národních Hrdinů 22, Břeclav 

Projektant:  Bc. Lumír Ondráček, U Jánského dvora 7, 690 03 Břeclav 

Dodavatel:   Dle výběrového řízení 

Druh stavby:  Dům s pečovatelskou službou 

Charakter stavby: Stavba pro bydlení 

Účel dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.2 Údaje o dosavadním využití 

V současné době nejsou pozemky pod hlavními objekty využívány k žádnému účelu. Leží 

na místě bývalé hospodářské usedlosti. Stavba bude umístěna na stavební parcele č. 360. 

Stavební pozemek je mírně svažitý k oběma přilehlým ulicím. Na části některých parcel jsou 

vinné sklepy, které nebudou stavbou dotčeny. V celé ploše pod hlavním stavebním objektem 

bude provedeno srovnání v rámci hrubých terénních úprav. Celková výměra pozemku je 

2820 m
2
. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a nevztahují se na něj žádné právní nároky a není 

vázaný věcným břemenem. 
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2.3 Údaje o provedených průzkumech a napojeních na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Mapové podklady 

- Katastrální mapa 1:2000 

- Výškopisné a polohopisné a zaměření 1:500 

Průzkumy a měření 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- Radonový průzkum 

Ostatní podklady 

- Požadavky investora 

Na území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen pletivem. Na dopravní infrastrukturu bude 

pozemek napojen na jihovýchodním okraji pozemku. Zde bude vytvořen nájezd, který bude 

sloužit jak pro osobní, tak nákladní automobily. Na jihozápadním okraji bude realizováno 

schodiště z úrovně chodníku. Vodovod bude napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty. 

Kanalizační přípojka bude napojena na jednotnou stoku přes revizní šachty. Objekt nebude 

napojen na plynovod. 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony České Republiky a 

dle informací dotčených orgánů. Všechny známé požadavky jsou zpracovány v projektu pro 

realizaci stavby, v případě připomínek budou doplněny na základě písemné nebo telefonické 

žádosti. Dále nebyly stanoveny žádné speciální požadavky Památkových orgánů a orgánu 

spojených s kulturními a jinými požadavky. Požadavky ze strany města a příslušného kraje byly 

taktéž splněny. 
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2.5 Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle 

vyhlášky č. 137/1998 Sb. O dodržení obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí 

Stavba splňuje podmínky regulačního plánu o zastavění pozemku dle územního 

rozhodnutí pro bytovou zástavbu a zástavbu komunální infrastruktury. 

2.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 

stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Součástí stavby bude i vybudování obslužné komunikace pro zásobování. Dále je potřeba 

odstranění případných keřů a stromů na základě příslušného povolení. V dotčeném území je třeba 

zajistit zvýšenou bezpečnost osobám pro přímo sousedící bytové domy tak i pro ostatní okolní 

zástavbu. Dále je třeba zajistit plynulost výstavby a také to, aby samotná výstavba nijak 

neomezovala funkčnost a využitelnost dotčeného území.  

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby: leden 2012 

Zahájení stavby:  duben 2012 

Ukončení stavby:  duben 2013 

Postup výstavby: 

1) odstranění křovin, výkopové práce 

2) zavedení přípojek inženýrských sítí 

3) vybetonování základů, prostupů sítí, hydroizolace stavby 
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4) svislé a vodorovné kce 

5) střecha, klempířské práce, výplně otvorů 

6) vnitřní příčky 

7) rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace, topení 

8) omítky 

9) podlahy  

10) dokončovací práce 

11) terénní úpravy 

2.9 Orientační statistické údaje 

Počet bytových jednotek celkem:   31 b.j. 

Počet bezbariérových bytových jednotek:  6 b.j. 

Celková podlahová plocha:    2602,5 m
2
 

Obestavěný prostor:     7859 m
3
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

V současné době nejsou pozemky pod hlavními objekty využívány k žádnému účelu. Leží 

na místě bývalé hospodářské usedlosti. Stavba bude umístěna na stavební parcele č. 360. 

Stavební pozemek je mírně svažitý k oběma přilehlým ulicím. Na části některých parcel jsou 

vinné sklepy, které nebudou stavbou dotčeny. V celé ploše pod hlavním stavebním objektem 

bude provedeno srovnání v rámci hrubých terénních úprav. Celková výměra pozemku je 

2820 m
2
. 

Pozemek je ve vlastnictví investora a nevztahují se na něj žádné právní nároky a není 

vázaný věcným břemenem. 

Zaměření staveniště: 

 Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu stavebního pozemku provedla firma 

SURGEO s.r.o., Plavírna 3560/1, 695 01 Hodonín. 

Radonové riziko: 

Radonové měření bylo provedeno firmou ALPGEO, RNDr. Jiří Jánský, Vrchlického 1302, 664 

34 Kuřim. Z výsledků měření vyplývá nízký radonový index. 

Inženýrsko-geologický průzkum: 

Byl proveden firmou BALUN, Kainarova 54, 616 00 Brno 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt je řešen ve tvaru písmene „L“, který se bude skládat z centrálního tubusu a dvou 

přilehlých křídel. Výškově bude stavba v obou uličních frontách nejvyšší stavbou. Obě křídla 

budou zastřešena valbovou střechou, střední tubus bude mít sedlovou střechu. Ve dvoře 

vymezením křídly hlavního objektu vznikne klidová zóna pro obyvatele domu. Pro venkovní 
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posezení bude sloužit altán, ze kterého bude pohled nejen na objekt, ale především na hlavní 

prvek zahradní architektury, kterým bude fontána moderního stylu se slunečními hodinami.  

Fasáda dvou křídel objektu bude opatřena bílou omítkou, hlavní tubus bude opatřen 

cihelným obkladem.  

3.1.3 Technické řešení 

3.1.3.1 Základy 

 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C16/20. Objekt je částečně podsklepen, hloubka základové spáry v podsklepené části je  

-3,850 m, v nepodsklepené části je hloubka základové spáry -1,450 m. V objektu se nachází 

výtah, pod výtahovou šachtou je hloubka základové spáry -4,850 m z důvodu dojezdu kabiny. 

Skládka ornice bude na staveništi. Základ pod obvodové zdivo bude tl. 765 mm. Podkladní beton 

C16/20tl. 150 mm je vyztužen ocelovou mřížovinou. Základové pasy budou tepelně zaizolovány 

tl. 80 mm, materiál EPS PERIMETR. Během betonování je nutno zajistit prostupy pro 

zdravotechnické instalace, rozmístění viz výkres 07: „Základy“  

3.1.3.2 Konstrukční systém 

Obvodové stěny jsou navrženy ze zdících prvků POROTHERM 36,5 P+D [9] tl. 365 mm 

na tepelně izolační maltu POROTHERM TM doplněné o tepelnou izolaci Rigips GreyWall 

tl. 120 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm na 

maltu vápenocementovou. Mezibytové příčky jsou navrženy z tvárnic 

POROTHERM 25 AKU tl. 250 mm na na maltu vápenocementovou, které splňují požadavky 

ČSN na zvukovou izolaci. Příčky jsou navrženy ze zdících prvků POROTHERM 11,5 P+D 

tl. 115 mm a POROTHERM 14 P+D tl. 140 mm na maltu vápenocementovou. Zateplení ostění, 

nadpraží a parapetů je provedeno v tloušťce 20 – 40 mm. 
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3.1.3.3 Stropy 

Stropní konstrukce je navržena z předpjatých dutinových panelů Spiroll o výšce 200 mm. 

Stropy jsou okamžitě únosné a pochůzné, do drážek mezi panely se vkládá výztuž a provede se 

zalití drážek betonem. Po uložení panelů se po obvodě stropu vyzdí věncové tvárnice, vyarmují 

se ztužující věnce a poté se provede betonáž věnců. K pokládce je zapotřebí jeřáb, rozmístění 

panelů viz výkresy 08, 09, 10. 

3.1.3.4  Schodiště 

Vnitřní schodiště je řešeno jako tříramenné. Nosná konstrukce schodišťového ramene bude 

provedena z montované železobetonové desky tl. 200 mm a šířky 1350 mm. Montované 

schodiště bude provedeno firmou PREFA a.s. [17], která návrh doloží statickým výpočtem. 

Schodiště je tvořeno osmi stupni v každém rameni. Schodiště bude okamžitě únosné a zmírní 

mokré procesy na stavbě. Jako obklad schodišťových stupňů je navržen dřevěný obklad. Výpočet 

viz.příloha 1. 

3.1.3.5  Střecha 

Objekt bude zastřešen dřevěnými sbíjenými vazníky. Spád střech bude 15. 

Střecha bude nad nevytápěnou půdou, takže není třeba tepelně izolovat. Střešní krytina je 

navržena jako lehká střešní krytina z ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou (šedá) 

firmy Lindab s.r.o. [10]. Krytina je profilována do tvaru klasických střešních krytin. 

3.1.3.6  Vnější plochy 

Před hlavním vstupem do objektu bude realizováno 30 parkovacích míst pro osobní 

automobily, z toho 4 místa vyhrazené pro zdravotně postižené. Kolem stávající silnice bude 

provedena pokládka nového betonového chodníku. Klidové zázemí za domovem bude zatravněno 

a budou realizovány chodníky ze zámkové dlažby, které budou spojovat objekt s venkovním 

altánem a povedou kolem fontány. Objekt bude oplocen zdí. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
9 

3.1.4 Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové a splaškové vody budou napojeny do jednotné městské kanalizační stoky 

DN 750 PP v ulici Dvorní. Kolem objektu jsou navrženy dvě revizní šachty DN 450 pro 

dešťovou kanalizaci, dvě revizní šachty DN 450 pro jednotnou kanalizaci a dvě revizní vstupní 

šachty DN 800.  

Vodovodní přípojka je napojena z uličního řádu do vodoměrné šachty ve vzdálenosti 

19 m od objektu. 

Elektrické vedení do objektu je vedeno z rozvodů, které se nachází pod chodníkem, který 

je umístěn na ulici Dvorní. 

Napojení k plynovodu nebude realizováno. 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno sjezdem na ulici Dvorní. 

3.1.5 Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Na dopravní infrastrukturu bude pozemek napojen na jihovýchodním okraji pozemku. 

Zde bude vytvořen nájezd, který bude sloužit jak pro osobní, tak nákladní automobily. Na 

jihozápadním okraji bude zrealizováno schodiště z úrovně chodníku.  

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Látky nebezpečné životnímu 

prostředí se zde nenacházejí a je zajištěna dostatečná ochrana okolí vůči odpadům. Veškeré 

instalační rozvody jsou napojeny na městské inženýrské sítě. Za odpad při výstavbě je 

zodpovědný dodavatel stavby, jakožto i za případné problémy s likvidací související. 

Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle 

příslušných předpisů – zajistí dodavatelská firma. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace 

pevného domovního odpadu v obci. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
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3.1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby 

Okolí bytového domu je řešeno s bezbariérovým přístupem jak hlavním vchodem, tak 

vchodem ze dvora. Na parkovišti před bytovým domem je vyhrazeno stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 

V 1.NP je vyřešeno 6 bytů, které odpovídají pohybu osob na vozíku, včetně osobní 

hygieny, WC a kuchyně. Veškeré dveře jsou bezprahové a osoby upoutané na vozíku budou mít 

bezproblémový pohyb po celém podlaží, včetně přístupu do jídelny, komerčních prostor a 

venkovní zahrady. Pro dopravu mezi patry bude k dispozici výtah, který umožňuje přepravu osob 

na vozíku.Veškerá bezbariérová opatření splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

3.1.8 Průzkumy a měření 

3.1.8.1 Zaměření staveniště 

Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu stavebního pozemku provedla firma 

SURGEO s.r.o. 

3.1.8.2 Radonové riziko 

Radonové měření bylo provedeno firmou ALPGEO. Z výsledků měření vyplývá nízký radonový 

index. 

3.1.8.3 Inženýrsko geologický průzkum 

Byl proveden firmou BALUN. 

3.1.9 Geodetické podklady 

Pro stavbu bude použit absolutní výškový systém B.p.v.. Výšková úroveň navrhované podlahy 

1.NP bude ± 0,000 = 272,537 m.n.m. Pevným výškovým bodem bude poklop kanalizační šachty, 

která se nachází přímo před vstupní branou do dvorní části. Souřadný systém je použit JTSK. 
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3.1.10 Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

a) Pozemní (stavební)objekty 

SO 01 – Dům pro seniory 

SO 02 – Altán 

SO 03 – Plocha pro odpad 

SO 04 – Fontána 

SO 05 – Oplocení 

SO 06 – Opěrné zdi 

SO 07 – Příprava území 

SO 08 – Sadové úpravy 

b) Inženýrské objekty  

SO 09 – Přípojka NN 

SO 10 – Kanalizační přípojka 

SO 11 – Vodovodní přípojka 

SO 12 – Parkoviště a komunikace 

SO 13 – Venkovní osvětlení 

3.1.11 Vliv stavby na okolí 

Stavba nemá žádné nepříznivé vlivy na okolní zástavbu, neohrožuje okolní stavby a ani je 

nijak neovlivňuje jak technicky, tak funkčně nevyvíjí žádné nároky na okolní stavby. Není 

narušena stabilita sousedících objektů jak při výstavbě, tak i při následném využívání stavby. 

Celkové řešení stavby i samotného pozemku bude mít kladný vliv na životní prostředí. Nebudou 

použity žádné životnímu prostředí škodící materiály. 

3.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Prostor staveniště bude jasně označen a vybaven dle plánu BOZP. Realizace stavby musí 

být provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby, technologických požadavků výrobků 

a materiálů uvedené výrobci.  
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Dělníci jsou povinni dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a 

ochran zdraví při práci. Vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhlášky ČUBP č. 192/2005 Sb. o 

základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a č. 363/2005 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. o 

technických požadavcích na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č.  362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

Dále je nutné dodržovat požadavky na způsobilost pracovníků včetně jejich vybavení. 

Speciální pracovní úkony při realizaci vyžadující zvláštní proškolení mohou provádět pouze 

osoby oprávněné tyto úkony provádět. Dodavatel musí zabezpečit odpovídající sociální 

podmínky svých zaměstnanců. 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Návrh a posudek hlavních nosných konstrukcí stavby není předmětem řešení. Dodatečně 

bude proveden výpočet statikem. 

3.2.1 Zřícení stavby nebo její části 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem.  

3.2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem.  

3.2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem.  
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3.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Není předmětem řešení. Dodatečně bude proveden výpočet statikem. 

3.3 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost v souladu s předpisy:  

ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 08 10 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 08 21 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí  

ČSN 73 08 73 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

3.3.1 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Není předmětem řešení. Posudek požární odolnosti použitých materiálů bude dodatečně 

vyhotoven odborníkem na požární bezpečnost staveb.  

3.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 

Není předmětem řešení. Dle posudku odborníka na požární bezpečnost staveb bude 

navrhnuto případné omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 

3.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

Není předmětem řešení. Posudek včetně šíření požáru bude dodatečně vyhotoven 

odborníkem na požární bezpečnost staveb.  

3.3.4 Umožnění evakuace osob 

Není předmětem řešení. Evakuaci osob vyhotoví odborník na požární bezpečnost staveb. 
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3.3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: 

Přístup požárních jednotek je umožněn ze všech stran pozemku a není limitován žádným 

stavebně-mechanickým omezením. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Příznivé mikroklimatické podmínky budou zajištěny dostatečným větráním (přirozeně 

okny) v letním období a přiměřeným vytápěním v zimním období. Osvětlení je přirozené okny 

v obvodových stěnách a umělé zářivkovými svítidly. Stavba bude osazena tepelným čerpadlem 

pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Příprava teplé vody bude dále ohřívána solárními 

kolektory. Obě zařízení nemají žádný negativní dopad na životní prostředí. 

3.4.1 Osvětlení 

Celý objekt bude po celém obvodu osvětlen přímo okny ve všech obytných místnostech a 

chodbách. Místnosti uprostřed dispozice objektu (předsíň, koupelna, sklady) budou osvětleny 

uměle elektrickými svítidly. Osvětlení všech prostorů je zajištěno umělé zářivkovými svítidly. 

Intenzita osvětlení bude odpovídat požadavku normy ČSN 73 0580 podle charakteru provozu a 

činnosti. Hlavní osvětlení musí mít dle ČSN EN 12464-1 „Umělé osvětlení vnitřních prostor“ 

intenzitu min. 300 lx, komunikační prostory a chodby Em = 100 lx a šatna, umývárny, koupelny 

Em = 200 lx. 

3.4.2 Větrání 

Větrání obytných místností a chodeb bude přirozené okny. Okna budou otevíravá a 

sklápěcí. Místnosti sociálního zařízení a odtahy digestoře budou řešeny pomocí odtahových 

ventilátorů. U místností výdeje jídla, jídelny a umývárny varnic budou odtahy řešeny pomocí 

vzduchotechniky. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
15 

3.4.3 Vytápění, chlazení 

Tepelné ztráty byly stanoveny pro oblastní teplotu Te = -13 °C. Dle potřeb provozu byl 

vypočten potřebný výkon pro vytápění 44 kW. Dále byly stanoveny tepelné zisky pouze pro 

bytové a nájemní prostory-celkové zisky činí 28 kW. 

3.4.4 Hlučnost 

Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru provozu provádět.  

3.4.5 Prašnost 

V provozu objektu domu pro seniory ani v jiných stavebních objektech se nevyskytuje 

pracoviště se zvýšenou prašností. 

3.5 Bezpečnost při užívání 

Při výstavbě i při užívání objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření 

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy 

prací a obsluh technických zařízení obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN. 

Zákonem č. 309/2006 Sb. se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo právní vztahy. 

Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady: 

- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou 

vykonávají 

- zajištění strojů a el. motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 

- dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 

- okružní pily smí obsluhovat pouze tesař jedině s ochranným krytem 

- dbát na řádné vyvěšení el. kabelů a způsobu uchycení kabelů 

- vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 
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- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu 

na pracovišti 

- pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálů musí být vybaveni 

ochrannými pomůckami 

3.6 Ochrana proti hluku 

Stavba není zdrojem nadměrného hluku. Při výstavbě budou respektovány veškeré 

požadavky dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, dle dílu 6 ochrana před 

hlukem a dále nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, především §11 nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách pro bydlení a §19 nejvyšší 

přípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení. 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován plastovými okny s trojskly firmy 

Internorm [11]. Navržený typ dimension+ má zvukovou izolaci 40 dB, dle [11].  

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 

energetické náročnosti budov 

Tepelné izolace splňují požadavky vyhlášky č. 148/2007 Sb. Vnější obálka objektu 

splňuje požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 [5] z roku 2011 dle [4].  

3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Měrná energetická spotřeba byla vypočítána dle vyhlášek MPO ČR. Veškeré výpočty 

byly vypočítány v programu ENERGIE 2010 [34] (viz. příloha 4). 
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3.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Jedná se o novostavbu pečovatelského domu pro seniory, který bude provozován jako 

bytový dům pro bydlení osob důchodového věku. Proto je nutné, aby navržené objekty 

vyhovovaly požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Okolí bytového domu je řešeno s bezbariérovým přístupem jak hlavním vchodem, tak 

vchodem ze dvora. Na parkovišti před bytovým domem je vyhrazeno stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 

V 1.NP je vyřešeno 6 bytů, které odpovídají pohybu osob na vozíku, včetně osobní 

hygieny, WC a kuchyně. Veškeré dveře jsou bezprahové a osoby upoutané na vozíku budou mít 

bezproblémový pohyb po celém podlaží, včetně přístupu do jídelny, komerčních prostor a 

venkovní zahrady. Pro dopravu mezi patry bude k dispozici výtah, který umožňuje přepravu osob 

na vozíku. 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

3.9.1 Radon 

Na základě měření bylo na staveništi zjištěno nízké radonové riziko. 

3.9.2 Agresivní spodní vody 

V daném území není zaznamenán výskyt agresivní spodní vody, ani zvýšená hladina 

spodní vody. 

3.9.3 Seismicita 

Staveniště dle ČSN 73 0036 neleží v seismické oblasti ani na oblasti seismicky citlivé.  
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3.9.4 Poddolování 

V daném území není. 

3.9.5 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma technických zařízení. Stavba se nachází mimo 

hranici ochranného pásma vodního zdroje. Při provozu nedojde k ohrožení vodních zdrojů. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie staveb: 

- shromažďování velkého počtu osob, které mohou být potencionálně ohroženy 

mimořádnými událostmi 

- staveb v záplavovém území 

- staveb v zóně havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými 

zdroji ionizujícího záření 

- staveb v zóně havarijního plánování objektů s nebezpečnými chemickými látkami 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

SO 09 – Přípojka NN 

SO 10 – Kanalizační přípojka 

SO 11 – Vodovodní přípojka 

SO 12 – Parkoviště a komunikace 

SO 13 – Venkovní osvětlení 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové a splaškové vody budou napojeny do jednotné městské kanalizační stoky 

DN 750 PP v ulici Dvorní. Kolem objektu jsou navrženy dvě revizní šachty DN 450 pro 
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dešťovou kanalizaci, dvě revizní šachty DN 450 pro jednotnou kanalizaci a dvě revizní vstupní 

šachty DN 800. 

3.11.2 Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka je napojena z uličního řádu do vodoměrné šachty ve vzdálenosti 

19 m od objektu. 

3.11.3 Zásobování energiemi 

Elektrické vedení do objektu je vedeno z rozvodů, které se nachází pod chodníkem, který 

je umístěn na ulici Dvorní. 

Napojení k plynovodu nebude realizováno. 

3.11.4 Řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno sjezdem na ulici Dvorní. 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby 

Před hlavním vstupem do objektu bude zrealizováno 30 parkovacích míst pro osobní 

automobily. Z toho budou 4 místa vyhrazené pro zdravotně postižené. Kolem stávající silnice 

bude provedena pokládka nového betonového chodníku. Klidové zázemí za domovem bude 

zatravněno a budou realizovány chodníky ze zámkové dlažby, které budou spojovat objekt 

s venkovním altánem a povedou kolem fontány. Objekt bude oplocen zdí. 
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4. SITUACE STAVBY 

4.1 Situace širších vztahů stavby a jejího okolí s napojením na 

dopravní a technickou infrastrukturu 

Není součástí této dokumentace 

4.2 Koordinační situace stavby 

Koordinační situace viz.výkres 01: „Situace“ 

4.3 Schéma rozvodů energií 

Není součástí této dokumentace 

4.4 Návrh vytyčovací sítě stavby 

Není součástí této dokumentace 
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5. DOKLADOVÁ ČÁST 

5.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování projektové dokumentace 

Není předmětem řešení.  

5.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o 

hospodaření energií 

Měrná energetická spotřeba byla vypočítána dle vyhlášek MPO ČR. Veškeré výpočty 

byly vypočítány v programu ENERGIE 2010 [34] (viz. příloha 4). 

 

 

 

 

 

 

6. ZÁSADY ORGANIZACE VÝROBY 

Není předmětem řešení.  
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7. DOKUMENTACE STAVBY 

7.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

7.1.1 Technická zpráva 

7.1.1.1 Účel objektu 

Jedná se o novostavbu pečovatelského domu pro seniory, který bude provozován jako 

bytový dům pro bydlení osob důchodového věku. Pozemky pro novostavbu jsou bez věcných 

břemen a dle územního plánu určené pro daný druh stavby. Terén je mírně svažitý k oběma 

přilehlým komunikacím. Funguje zde nedaleké MHD (autobusy), je zde dobrá pěší provázanost s 

nedalekým centrem.  

7.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke světovým stranám, orientace 

ke komunikaci, z polohy sousedních staveb, z funkčních a provozních požadavků budoucího 

uživatele. 

Zásadní vliv na objem a tvar stavby má optimalizace provozního a prostorového řešení 

vzhledem k požadovaným funkcím a podmínkám území (tvar pozemku, morfologie terénu, 

orientace ke světovým stranám apod.). Forma objemového a výtvarného řešení stavby 

programově vychází z jejího obsahu – z filozofie provozu. Kompozice je skromná, ohleduplná, 

neotřelá, hlavní objekt celé investice „Dům s pečovatelskou službou“ bude mít vyvážené členění 

– jak smysl (horizontální / vertikální akcenty), tak i měřítko (odpovídá měřítku místa). 

Hlavní objekt je řešen jako rohová stavba ve tvaru písmene „L“. Objekt se bude skládat 

z centrálního tubusu a dvou přilehlých křídel. Výškově bude stavba v obou uličních frontách 

nejvyšší stavbou. Obě křídla budou třípodlažní a zastřešené valbovou střechou, střední tubus 
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bude čtyřpodlažní, který bude mít sedlovou střechu. Ve dvoře vymezením křídly hlavního 

objektu vznikne klidová zóna pro obyvatele domu. Pro venkovní posezení bude sloužit altán, ze 

kterého bude pohled nejen na objekt, ale především na hlavní prvek zahradní architektury, kterým 

bude fontána moderního stylu se slunečními hodinami. Fasáda dvou křídel objektu bude opatřena 

bílou omítkou, hlavní tubus bude opatřen cihelným obkladem. 

Prostory 1.NP jsou řešeny jako bezbariérové, v tomto patře se nachází šest bytových 

jednotek, které splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání. V objektu bude realizovaný výtah firmy 

Liftcomp a.s. [16], typ IOTAV 630, který je zařazen dle ČSN ISO 4190-1 z roku 2005 jako výtah 

třídy I (výtah učený pro dopravu osob), klec výtahu bude mít šířku 1100 mm, hloubku 1400 mm 

a šířka vstupu bude 900 mm. Výtah vybraného typu splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

a to jak ve velikosti klece, tak v řešení ovladačů a akustických či hlasových signalizací. 

Dispozice dále nabízí společný prostor jídelny, který navazuje ihned na vstupní chodbu. 

Kuchyně je navržena jen jako prostor pro ohřívání již hotových jídel. V první nadzemní podlaží 

se nachází i prostor pro personál a komerční prostory. Z chodby, která se nachází za vstupním 

prostorem je přístup do venkovní zahrady, dále tříramenné schodiště a výtah. V 2.NP se nachází 

deset jednopokojových, dva dvoupokojové byty, sklady prádla a úklidová místnost. 3.NP má 

stejnou dispozici jako 2.NP. Ve 4.NP se nachází jeden dvoupokojový byt s vlastním balkónem. 

7.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Kapacity:    42 osob 

Obestavěný prostor:   7859 m
3
  

Celková podlahová plocha:  2602,5 m
2
 

Plocha pozemku:    2880 m
2
 

Osvětlení je přirozené okny v obvodových stěnách a umělé zářivkovými svítidly. 

Orientační cena za objekt činí 52 250 000 Kč. Cena je jen velmi přibližná a je vypočítána 

z obestavěného prostoru objektu. Cena platí dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2011. 

Podrobný rozpočet nebyl zadáním této práce. 
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7.1.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

a) Příprava území a zemní práce 

V současné době nejsou pozemky pod hlavními objekty využívány k žádnému účelu. Leží 

na místě bývalé hospodářské usedlosti. Stavba bude umístěna na stavební parcele č. 360. 

Stavební pozemek je mírně svažitý k oběma přilehlým ulicím. V celé ploše pozemku bude 

provedeno srovnání, před výkopy bude sejmuta ornice o mocnosti 20 cm, která bude deponována 

na oddělené skládce v rámci pozemku tak, že ji bude možno využít k následným rekultivacím. 

b) Základy a podkladní beton 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C16/20. Objekt je částečně podsklepen, hloubka základové spáry v podsklepené části je  

-3,850 m, v nepodsklepené části je hloubka základové spáry -1,450 m. V objektu se nachází 

výtah, pod výtahovou šachtou je hloubka základové spáry -4,850 m z důvodu dojezdu kabiny. 

Skládka ornice bude na staveništi. Základ pod obvodové zdivo bude tl. 765 mm. Podkladní beton 

C16/20tl. 150 mm je vyztužen ocelovou mřížovinou. Základové pasy budou tepelně zaizolovány 

tl. 80 mm, materiál EPS PERIMETR. Během betonování je nutno zajistit prostupy pro 

zdravotechnické instalace, rozmístění viz výkres 07: „Základy“  

c) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy ze zdících prvků POROTHERM 36,5 P+D [9] tl. 365 mm 

na tepelně izolační maltu POROTHERM TM doplněné o tepelnou izolaci Rigips GreyWall 

tl. 120 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm na 

maltu vápenocementovou. Mezibytové příčky jsou navrženy z tvárnic 

POROTHERM 25 AKU tl. 250 mm na na maltu vápenocementovou, které splňují požadavky 

ČSN na zvukovou izolaci. Příčky jsou navrženy ze zdících prvků POROTHERM 11,5 P+D 

tl. 115 mm a POROTHERM 14 P+D tl. 140 mm na maltu vápenocementovou. Zateplení ostění, 

nadpraží a parapetů je provedeno v tloušťce 20 – 40 mm. 
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Obvodová stěna: 

Omítka vápenná    15 mm 

Porotherm 36,5 P+D   365 mm 

RigipsGreyWall   120 mm 

Baumit omítka   5 mm 

Obvodová stěna suterénu přilehlá k zemině 

Omítka vápenná    15 mm 

Porotherm 36,5 P+D   365 mm 

RigipsEPS P Perimetr   80 mm  

Vnitřní nosná stěna 

Omítka vápenná   15 mm 

Porotherm 30 P+D   300 mm 

Omítka vápenná   15 mm 

Vnitřní nenosná stěna mezi-bytová 

Omítka vápenná   15 mm 

Porotherm 25 AKU SYM  300 mm 

Omítka vápenná   15 mm 

Vnitřní příčka 

Omítka vápenná   15 mm 

Porotherm 14 P+D   140 mm 

Omítka vápenná   15 mm 

Vnitřní příčka 

Omítka vápenná   15 mm 

Porotherm 11,5 P+D   115 mm 

Omítka vápenná   15 mm 
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d) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena z předpjatých dutinových panelů Spiroll o výšce 200 mm. 

Bezprostřední výhoda stropů je jejich okamžitá únosnost, porůznost a zároveň minimalizování 

mokrých procesů na stavbě. Po položení se do drážek mezi panely se vkládá výztuž a provede se 

zalití betonem. Následuje vyzdění věncové tvárnice, vyarmují se ztužující věnce a poté se 

provede betonáž věnců. K pokládce je zapotřebí jeřáb, rozmístění panelů viz výkres: 08 „Výkres 

stropu 1.PP“, 09 „Výkres stropu 1.NP“, 10 „Výkres stropu 4.NP“. Pro prostup některých 

instalačních jader v objektu je nutné realizovat ocelovou výměnu, taktéž výhraby-prostupy do 

monolitických desek. Výhraby je možné provést jen v některých případech a vždy musí 

dodržovat technologických zásad výrobce. Při montáž stropů je nutné respektovat výkresy. 

e) Schodiště 

Vnitřní schodiště je řešeno jako tříramenné. Nosná konstrukce schodišťového ramene 

bude provedena z montované železobetonové desky tl. 200 mm a šířky 1350 mm. Montované 

schodiště bude provedeno firmou PREFA a.s. [17], která návrh doloží statickým výpočtem. 

Schodiště je tvořeno osmi stupni v každém rameni. Schodiště bude okamžitě únosné a 

zmírní mokré procesy na stavbě. Jako obklad schodišťových stupňů je navržen dřevěný obklad. 

Výpočet viz.příloha 1. 

f) Střecha 

Objekt bude zastřešen dřevěnými sbíjenými vazníky. Spád střech bude 15. 

Střecha bude realizována nad nevytápěnou půdou, takže není třeba tepelně izolovat. 

Střešní krytina je navržena jako lehká střešní krytina z ocelového plechu s barevnou povrchovou 

úpravou (šedá) firmy Lindab s.r.o. [10]. Krytina je profilována do tvaru klasických střešních 

krytin.  

Střecha bude osazena hromosvodem a napojena přes jímací vedení na uzemnění. Návrh 

jímací soustavy bude proveden dle normy ČSN EN 62305-3. Tento návrh není předmětem této 

práce. 

Dle výkresu 11: „Výkres střechy“ budou provedeny prostupy pro ZTI a VZT. Napojení 

kanalizace bude ukončenou nástavcem pro odvětrání, vyústění VZT ukončenou protidešťovou 

stříškou. Střecha je odvodněna okapovou soustavou RAINLINE firmy Lindab s.r.o. [10]. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
27 

g) Komín 

V objektu není navrhnuté komínové těleso. 

h) Překlady 

Překlady jsou navrženy z cihelného systému POROTHERM [9], obvodové a středně 

nosné stěny jsou překryty překlady POROTHERM 7 rozměru 70x238xdélka. Počet a délky 

jednotlivých překladů jsou specifikovány ve výkresech jednotlivých podlaží. Při pokládce je 

nutné dbát zvýšené pozornosti, vzhledem ke způsobu vyztužení je poloha překladu při použití 

možná pouze zaoblením nahoru. Příčky jsou překryty překlady POROTHERM 11,5 nebo 14. 

i) Podhledy a opláštění 

Podhled je instalován v 1.NP, ostatní patra tvoří strop vápenná omítka 

j) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku. Specifikace 

nášlapné vrstvy v místnosti je uvedena v tabulce místností příslušného podlaží. 

Skladby podlah: 

Skladba c 

Glazovaná keramická dlažba+tmel  15 mm 

Betonová mazanina     50 mm 

Skladba d 

Barevná stěrka    1 mm 

Litý anhydrit      50 mm 

Skladba f 

Marmoleum+tmel    15 mm 

Betonová mazanina     50 mm 

Skladba g 

Keramická dlažba+tmel   15 mm 

Betonová mazanina     50 mm 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
28 

k) Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

Hydroizolace: SARNAFIL (tl. 1,5 mm) nataven bodově na podklad s penetračním 

nátěrem, izolace vytažena nad upravený terén minimálně 300 mm. 

Parozábrana: JUTAFOL N 110 

Difúzně otevřená fólie: TYVEK SOLID – jednovrstvá střešní fólie 

l) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Tepelná izolace: 

- RIGIPS GREY WALL tl. 120 mm (obvodový plášť)  

- RIGIPS EPS 200S tl. 100 mm (podlaha1.PP přilehlá k zemině) 

- RIGIPS EPS 200S tl. 150 mm (podlaha 1.NP přilehlá k zemině, terasa) 

- ISOVER UNI celk. tl. 240 mm (strop 3,4 NP) 

- RIGIPS EPS P PERIMETR tl. 80 mm (sokl) 

Kročejová izolace: 

- ISOVER TDPT tl. 35 mm (podlaha 1,2,3,4. NP) 

m) Omítky 

a) vnitřní – omítka vápenná tl. 15 mm. Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a 

přebroušeny. 

b) vnější – BAUMIT ušlechtilá omítka speciál velmi vhodná na tepelně izolační 

materiály.  

Skladba systému:  

- Baumit lepicí malta (Baumit lepicí stěrka) 

- Baumit minerální desky(Baumit EPS - F) 

- Baumit lepicí malta (Baumit lepicí stěrka) s vloženou sklotextilní síťovinou tl. 2mm 

- BaumitEdelPutz základ  

- Baumit ušlechtilá omítka speciál/extra tl. 3mm 

n) Obklady 

a) vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 

keramické obklady (poloha a rozsah viz. výkresy typických podlaží, legendy místností). Přesné 
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určení barevného řešení a typu obkladů bude určeno architektem interiérů v průběhu realizace 

stavby.  

b) vnější – po obvodu budovy od kóty ±0,000 m k upravenému terénu je navržen 

obklad v provedení křemenec od firmy VEVERKA s.r.o., která zajistí kompletní dodávku včetně 

realizace. Centrální tubus objektu bude obložen cihelným obkladem KLINKER [15] typ 

Waalformat WFP. 

o) Výplně otvorů 

Okna budou 5ti komorová plast-hliníková od firmy Internorm-okno, s.r.o. [11] typ 

dimension+. Tyto okna jsou navržena jako dvoukřídlová a jednokřídlová a podle způsobu 

otevírání jsou otvíravá a sklápěcí, všechna okna jsou vybavena mikroventilací. Zasklení je 

tepelně izolačním trojsklem, stavební hloubka činí 80 mm, použitý distanční rámeček 

THERMICO a celkové 3 roviny těsnění. Součinitel prostupu tepla činí Uw=0,78 W/m
2
K dle [11]. 

Okna jsou velmi vhodná do nízkoenergetických a pasivních domů. Okna budou dovybavena 

reflexní protisluneční fólií R 35 SR HPR firmy LLumar [12]. Fólie budou instalovány z důvodu 

minimalizování průniku tepla do objektu a tím i snížení nákladů na chlazení. Barva - stříbrná 

střední. Fólie propouští méně než 1% UV záření, odraz světla činí 44%, stínící koeficient 0,35. 

Hlavní vstupní dveře budou automatické lineární dvoukřídlé od firmy TRIDO s.r.o. [13], 

typ AL 220. Dveře budou vybaveny elektrickým pohonem a ovládacím prvkem, který umožňuje 

provozní režimy (zamknuto/zavřeno, automatický obousměrný provoz, automatický jednosměrný 

provoz a stálé otevření dveří), dále otvírání lze upravit na redukovanou šířku otevření – pro zimní 

a letní provoz. 

Vnitřní dveře jsou z masivu, dekor třešeň, osazeny do dřevěných obložkových zárubní. 

p) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Zábradlí schodiště bude kovové opatřené dřevěným obkladem dekor třešeň. Zábradlí teras 

je kovové, kotvené do obvodových zdí. Zábradlí bude opatřeno antikorozní povrchovou úpravou. 

q) Klempířské výrobky 

Střecha je odvodněna okapovou soustavou RAINLINE firmy Lindab s.r.o. [10]. 
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r) Malby a nátěry 

a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x PRIMALEX POLAR, SDK – 2x SÁDROMAL, 

nátěry výrobků viz. specifikace. Odstín bude určen architektem interiérů. 

b) vnější – na upravený podklad 2x fasádní barva BAUMIT, odstín bílá.  

7.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace splňují požadavky vyhlášky č. 148/2007 Sb. Vnější obálka objektu 

splňuje požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 z roku 2011 dle [5]. Průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou budovy Uem=0,24 W/m
2
K. 

7.1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. 

Objekt je částečně podsklepen, hloubka základové spáry v podsklepené části je  

-3,850 m, v nepodsklepené části je hloubka základové spáry -1,450 m. V objektu se nachází 

výtah, pod výtahovou šachtou je hloubka základové spáry -4,850 m z důvodu dojezdu kabiny. 

Skládka ornice bude na staveništi. Základ pod obvodové zdivo bude tl. 765 mm. Podkladní beton 

C16/20 tl. 150 mm je vyztužen ocelovou mřížovinou. 

7.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba nemá žádné nepříznivé vlivy na okolní zástavbu, neohrožuje okolní stavby a ani je 

nijak neovlivňuje jak technicky tak funkčně nevyvíjí žádné nároky na okolní stavby. Není 

narušena stabilita sousedících objektů jak při výstavbě tak i při následném využívání stavby. 

Celkové řešení stavby i samotného pozemku bude mít kladný vliv na životní prostředí. Nebudou 

použity žádné životnímu prostředí škodící materiály. 
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7.1.1.8 Dopravní řešení 

 

Na dopravní infrastrukturu bude pozemek napojen na jihovýchodním okraji pozemku. 

Zde bude vytvořen nájezd, který bude sloužit jak pro osobní, tak nákladní automobily. Na 

jihozápadním okraji bude zrealizováno schodiště z úrovně chodníku.  

7.1.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

 

Prostor staveniště bude jasně označen a vybaven dle plánu BOZP. Realizace stavby musí 

být provedena v souladu s projektovou dokumentací stavby, technologických požadavků výrobků 

a materiálů uvedené výrobci.  

Dělníci jsou povinni dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a 

ochran zdraví při práci. Vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhlášky ČUBP č. 192/2005 Sb. o 

základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a č. 363/2005 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. o 

technických požadavcích na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č.  362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

Dále je nutné dodržovat požadavky na způsobilost pracovníků včetně jejich vybavení. 

Speciální pracovní úkony při realizaci vyžadující zvláštní proškolení mohou provádět pouze 

osoby oprávněné tyto úkony provádět. Dodavatel musí zabezpečit odpovídající sociální 

podmínky svých zaměstnanců. 

Radonové měření bylo provedeno firmou ALPGEO, RNDr. Jiří Jánský, 

Vrchlického 1302, 664 34 Kuřim. Z výsledků měření vyplývá nízký radonový index. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
32 

7.1.2 Výkresová část 

7.1.2.1 Půdorysy základů 

Půdorys základů viz.výkres 07: „Základy“ 

7.1.2.2 Půdorysy jednotlivých podlaží a střechy 

Půdorysy jednotlivých podlaží viz.výkres 02: „Půdorys 1.PP“, viz.výkres 03: 

„Půdorys 1.NP“, viz.výkres 04: „Půdorys 2.NP“, viz.výkres 05: „Půdorys 3.NP“, viz.výkres 06: 

„Půdorys 4.NP“, viz.výkres 11: „Výkres střechy“ 

7.1.2.3 Řez 

Řez objektem viz.výkres 12: „ŘEZ A-A‘“ 

7.1.2.4 Stropy 

Půdorysy viz.výkres 08: „Výkres stropu 1.PP“, viz.výkres 09: „Výkres stropu 1.NP “, 

viz.výkres 10: „Výkres stropu 4.NP“ 

7.1.2.5 Pohledy 

Pohledy viz.výkres 14: „Pohledy “ 

7.1.2.6 Střecha 

Výkres střechy viz.výkres 11: „Výkres střechy “ 

7.1.2.7 Koordinační situace 

Situace viz.výkres 01: „Situace “ 
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7.1.2.8 Doplňkové výkresy 

Schéma schodišťového prostoru viz.výkres 13: „Schéma schod. prostoru“, Výtah 

viz.výkres 15: „Výtah IOTAV 650-řez šachtou“ 

7.2 Stavebně konstrukční část 

7.2.1 Technická zpráva 

7.2.1.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 

jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených 

materiálů 

Obvodové stěny jsou navrženy ze zdících prvků POROTHERM 36,5 P+D [9] tl. 365 mm 

na tepelně izolační maltu POROTHERM TM doplněné o tepelnou izolaci Rigips GreyWall 

tl. 120 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm na 

maltu vápenocementovou. Mezibytové příčky jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 25 AKU 

tl. 250 mm na na maltu vápenocementovou, které splňují požadavky ČSN na zvukovou izolaci. 

Příčky jsou navrženy ze zdících prvků POROTHERM 11,5 P+D tl. 115 mm a 

POROTHERM 14 P+D tl. 140 mm na maltu vápenocementovou. Zateplení ostění, nadpraží a 

parapetů je provedeno v tloušťce 20 – 40 mm. 

Stropní konstrukce je navržena z předpjatých dutinových panelů Spiroll o výšce 200 mm. 

Bezprostřední výhoda stropů je jejich okamžitá únosnost, porůznost a zároveň minimalizování 

mokrých procesů na stavbě. Po položení se do drážek mezi panely se vkládá výztuž a provede se 

zalití betonem. Následuje vyzdění věncové tvárnice, vyarmují se ztužující věnce a poté se 

provede betonáž věnců. K pokládce je zapotřebí jeřáb, rozmístění panelů viz výkres: 08 „Výkres 

stropu 1.PP“, 09 „Výkres stropu 1.NP“, 10 „Výkres stropu 4.NP“. Pro prostup některých 

instalačních jader v objektu je nutné realizovat ocelovou výměnu, taktéž výhraby-prostupy do 

monolitických desek. Výhraby je možné provést jen v některých případech a vždy musí 

dodržovat technologických zásad výrobce. Při montáži stropů je nutné respektovat výkresy. 
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Vnitřní schodiště je řešeno jako tříramenné. Nosná konstrukce schodišťového ramene 

bude provedena z montované železobetonové desky tl. 200 mm a šířky 1350 mm. Montované 

schodiště bude provedeno firmou PREFA a.s.[17], která návrh doloží statickým výpočtem. 

Schodiště je tvořeno osmi stupni v každém rameni. Schodiště bude okamžitě únosné a 

zmírní mokré procesy na stavbě. Jako obklad schodišťových stupňů je navržen dřevěný obklad. 

Výpočet viz.příloha 1. 

Objekt bude zastřešen dřevěnými sbíjenými vazníky. Spád střech bude 15 

Střecha bude realizována nad nevytápěnou půdou, takže není třeba tepelně izolovat. 

Střešní krytina je navržena jako lehká střešní krytina z ocelového plechu s barevnou povrchovou 

úpravou (šedá) firmy Lindab s.r.o. [10]. Krytina je profilována do tvaru klasických střešních 

krytin. 

7.2.1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy ze zdících prvků POROTHERM 36,5 P+D [9] tl. 365 mm 

na tepelně izolační maltu POROTHERM TM doplněné o tepelnou izolaci Rigips GreyWall 

tl. 120 mm.  

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena z předpjatých dutinových panelů Spiroll o výšce 200 mm. 

Schodiště 

Vnitřní schodiště je řešeno jako tříramenné. Nosná konstrukce schodišťového ramene 

bude provedena z montované železobetonové desky tl. 200 mm a šířky 1350 mm. Montované 

schodiště bude provedeno firmou PREFA a.s.[17], která návrh doloží statickým výpočtem. 

Střecha 

Objekt bude zastřešen dřevěnými sbíjenými vazníky. Spád střech bude 15. 

Střecha bude realizována nad nevytápěnou půdou, takže není třeba tepelně izolovat. 

Střešní krytina je navržena jako lehká střešní krytina z ocelového plechu s barevnou povrchovou 
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úpravou (šedá) firmy Lindab s.r.o. [10]. Krytina je profilována do tvaru klasických střešních 

krytin.  

Střecha je odvodněna okapovou soustavou RAINLINE firmy Lindab s.r.o. [10]. 

Překlady 

Překlady jsou navrženy z cihelného systému POROTHERM [9], obvodové a středně 

nosné stěny jsou překryty překlady POROTHERM 7 rozměru 70x238xdélka. Příčky jsou 

překryty překlady POROTHERM 11,5 nebo 14. 

Hydroizolace, parozábrany a geotextílie 

Hydroizolace: SARNAFIL (tl. 1,5 mm) nataven bodově na podklad s penetračním 

nátěrem, izolace vytažena nad upravený terén minimálně 300 mm. 

Parozábrana: JUTAFOL N 110 

Difúzně otevřená fólie: TYVEK SOLID – jednovrstvá střešní fólie 

Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Tepelná izolace: 

- RIGIPS GREY WALL tl. 120 mm (obvodový plášť)  

- RIGIPS EPS 200S tl. 100 mm (podlaha 1.PP přilehlá k zemině) 

- RIGIPS EPS 200S tl. 150 mm (podlaha 1.NP přilehlá k zemině, terasa) 

- ISOVER UNI celk. tl. 240 mm (strop 3,4 NP) 

- RIGIPS EPS P PERIMETR tl. 80 mm (sokl) 

Kročejová izolace: 

- ISOVER TDPT tl. 35 mm (podlaha 1,2,3,4. NP) 

Omítky 

a) vnitřní – omítka vápenná tl. 15 mm. Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a 

přebroušeny. 

b) vnější – BAUMIT ušlechtilá omítka speciál velmi vhodná na tepelně izolační 

materiály.  
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Obklady 

a) vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 

keramické obklady (poloha a rozsah viz. výkresy typických podlaží, legendy místností). Přesné 

určení barevného řešení a typu obkladů bude určeno architektem interiérů v průběhu realizace 

stavby.  

b) vnější – po obvodu budovy od kóty ±0,000 m k upravenému terénu je navržen 

obklad v provedení křemenec od firmy VEVERKA s.r.o., která zajistí kompletní dodávku včetně 

realizace. Centrální tubus objektu bude obložen cihelným obkladem KLINKER [15] typ 

Waalformat WFP. 

Výplně otvorů 

Okna budou 5-ti komorová plast-hliníková od firmy Internorm-okno, s.r.o. [11] typ 

dimension+. Hlavní vstupní dveře budou automatické lineární dvoukřídlé od firmy TRIDO s.r.o. 

[13], typ AL 220. Vnitřní dveře jsou z masivu, dekor třešeň, osazeny do dřevěných obložkových 

zárubní. 

Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Zábradlí schodiště bude kovové opatřené dřevěným obkladem dekor třešeň. Zábradlí teras 

je kovové, kotvené do obvodových zdí. Zábradlí bude opatřeno antikorozní povrchovou úpravou. 

Klempířské výrobky 

Střecha je odvodněna okapovou soustavou RAINLINE firmy Lindab s.r.o. [10]. 

Malby a nátěry 

a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x PRIMALEX POLAR, SDK – 2x SÁDROMAL, 

nátěry výrobků viz. specifikace. Odstín bude určen architektem interiérů. 

b) vnější – na upravený podklad 2x fasádní barva BAUMIT, odstín bílá.  

Zařizovací předměty: 

Volba výběru zařizovacích předmětů bude provedena dle výběrového řízení. 
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7.2.1.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Nebylo předmětem této práce 

7.2.1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

V objektu se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce ani technologické postupy 

7.2.1.5 Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

Během výstavby nebudou použity technologie, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, nebo sousedních budov. 

7.2.1.6 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či postupů 

Není zapotřebí 

7.2.1.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Tato část není součástí řešeného projektu.  

7.2.1.8 Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Seznam použitých podkladů bude dále popsán v části „seznam použité literatury“  
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7.2.2 Statické posouzení 

7.2.2.1 Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce 

Nebylo předmětem této práce 

7.2.2.2 Posouzení stability konstrukce 

Nebylo předmětem této práce 

7.2.2.3 Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 

založení 

Nebylo předmětem této práce 

7.2.2.4 Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci 

působí dynamické zatížení 

Nebylo předmětem této práce 

7.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost musí být v souladu s předpisy:  

ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 08 10 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 08 21 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí  

ČSN 73 08 73 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

Tato část není předmětem řešení. Posudek požární odolnosti použitých materiálů, posudek 

na omezení rozvoje kouře a ohně, posudek na šíření ohně a posudek na evakuaci osob bude 

dodatečně vyhotoven odborníkem na požární bezpečnost staveb. 
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7.4 Technika prostředí staveb 

7.4.1 Zařízení pro vytápění staveb 

7.4.1.1 Vstupní parametry 

 

Celková ztráta prostupem a větráním objektu dosahuje 44,232kW (viz. příloha 3) 

ve městě Břeclav s vnější návrhovou teplotou v zimním období Te -13°C (návrhová výpočtová 

venkovní teplota Te -12°C dle [33]). Stavba je navržena pro 42 osob a 31 bytových jednotek. 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu je 9,3 °C, průměrná vnitřní teplota je v 

objektu 18,1 °C (viz. příloha 3). 

Příprava teplé vody bude realizována pro navržených 42 osob. Teplota teplé vody se 

uvažuje 55°C a teplota studené vody 12°C. 

Vzhledem k co největšímu snížení ekonomických výdajů v průběhu užívání stavby bude 

soustava navržena jako nízkoteplotní. Umístění stavby na Jižní Moravě a celkem vysoká 

průměrná venkovní teplota nahrává faktu, že použitý zdroj tepla bude zvoleno tepelné čerpadlo 

vzduch/voda. Jelikož má objekt výborné tepelně technické vlastnosti ochlazovaných konstrukcí 

bude tato varianta výborné řešení, navíc v letních měsících budou částečně přispívat k ohřevu 

teplé vody deskové solární kolektory. 

7.4.1.2 Úvod 

 

Svazek „Zařízení pro vytápění staveb“ řeší vytápění a ohřev teplé vody domu 

s pečovatelskou službou. 

7.4.1.3 Tepelná bilance objektu 

Tepelná bilance celého objektu byla stanovena dle [8] pro oblastní vnější výpočtovou 

venkovní teplotu Te -12°C dle programu ZTRÁTY 2010 [33]. Celková ztráta prostupem 
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konstrukcemi a větráním činí 44,232kW (viz. příloha 3). Konstrukce, které budou ochlazovány, 

byly vypočítány programem TEPLO 2010 [32] a vyhovují dle normy [5]. 

Roční potřeba tepla na vytápění a přípravu teplé vody byla stanovena výpočtovým 

programem ENERGIE 2010 [34]. Měrná potřeba tepla na vytápění činí 47 kWh/m
2
.rok, potřeba 

tepla na vytápění činí 27,457 MWh/rok a potřeba tepla na přípravu teplé vody je 

13,108 MWh/rok (viz. příloha 4). 

7.4.1.4 Zdroj tepla 

Jako zdroj vytápění bude použito tepelné čerpadlo vzduch/voda firmy 

MASTERTHERM s.r.o. [14] v provedení AIRMASTER mini s dělenou split jednotkou, 

typ AirMaster_3090.2M-2010dle [14] o výkonu 35,7 kW. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je 

umístěna v 1.PP v místnosti 009. V této technické místností budou umístěny veškeré hlavní 

komponenty pro vytápění a ohřev teplé vody. Potrubí chladiva bude k venkovní jednotce probíhat 

pod stropem a následně stoupačkou č. 100 vyvedeno až na úroveň 2.NP. Jelikož navržené tepelné 

čerpadlo je dvoukompresorové, budou umístěné dvě venkovní jednotky nad sebou. Umístění 

venkovních jednotek viz. výkres UT/04: „Půdorys 2.NP-vytápění a chlazení“ a ÚT/05: „Půdorys 

3.NP-vytápění a chlazení“. Umístění jednotek je navrženo tak, aby byly co nejdále od obytných 

místností a nerušily zvýšeným hlukem.  

7.4.1.5 Vytápění objektu 

7.4.1.5.1. Akumulační nádoba 

V systému je navržena akumulační nádoba NAD 500 V3 od firmy DZD DRAŽICE 

(viz.příloha 11). Hlavním úkolem akumulační nádoby je zachycení a uložení topné vody. Provoz 

tepelného čerpadla je velmi náchylný na cyklování a životnost je určena počtem spuštění 

kompresoru. Pro tepelné čerpadlo je daleko výhodnější stálý provoz, než opakované vypínání a 

zapínání. Akumulační nádoba nepříznivé taktování eliminuje. 
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7.4.1.5.2. Rozdělovač a sběrač 

Za akumulační nádrží pro topnou vodu následuje rozdělovač/sběrač RS UNIVERSAL 2 

od firmy ETL EKOTHERM a.s. [18] (viz. příloha 14). Rozdělovač bude dělit vytápění v objektu 

na dva topné okruhy. První okruh povede do „bytů a nájmů“, druhý okruh budou „spol. 

prostory“. Rozdělovač je navrhnutý z důvodu rozdílných tlakových poměrů v systému a taktéž 

pro jednodušší odečet nákladu na vytápění společných prostorů. Oba okruhy budou mít stejný 

teplotní spád 50/40 °C. Okruh „byty a nájmy“ bude napojen na podlahové konvektory, desková a 

trubková tělesa, okruh „společné prostory“ bude napojen pouze na desková otopná tělesa. Oba 

okruhy budou osazeny třícestným ventilem, který v závislosti na potřebě soustavy bude otevírat a 

popř. přimíchávat vodu vratnou. 

7.4.1.5.3. Čerpadla 

Tepelné čerpadlo MASTERTHERM [14] je osazeno z výroby oběhovým čerpadlem 

Halm 25/7, které je navrhnuté jen pro překonání tlakové ztráty mezi akumulační nádrží a 

tepelným čerpadlem (zdrojem). Oběhové čerpadlo plně vyhovuje a není třeba ho zaměňovat. 

Pro okruh „byty a nájmy“ bylo navrhnuto dle programu WINCAPS [35] oběhové 

čerpadlo Grundfos Magna 25-60 (viz.příloha13). Čerpadlo bude nastaveno na proporciální tlak 

(26 kPa), políčko 3 z pěti. 

Pro okruh „spol. prostory“ bylo navrhnuto dle programu WINCAPS [35] oběhové 

čerpadlo Grundfos Alpha2 25-40-180 (viz.příloha 14). Čerpadlo bude nastaveno na proporciální 

tlak (22 kPa), políčko 2. 

7.4.1.5.4. Součásti topného systému 

Potrubí 

Rozvodné potrubí bude provedeno z měděných trubek lisovaných, bezešvých. Výpočet 

dimenze potrubí bylo navrhováno metodou daného tlakového rozdílu, veškeré výpočty 

viz.příloha 6. Potrubí je rozvedeno v 1.PP pod stropem a zavěšeno na pružných objímkách 

kotvených ke stropu, z části je vedeno stejně v 1.NP v podhledu. Stoupací potrubí budou vedeny 

dle možností v šachtách, v drážce v podlaze, v drážce ve zdi a případně volně. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
42 

Otopná tělesa 

- Desková otopná tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT od firmy KORADO [19], barva 

otopných těles bude bílá. Dimenze viz příloha 5. 

- Speciální koupelnové těleso KORALUX LINEAR COMFORT od firmy KORADO [19], 

Dimenze viz příloha 5. 

- Deskové podlahové konvektory COIL-HC4pipe od firmy MINIB [20]. Tyto konvektory 

jsou  dvouokruhové, tedy každý konvektor se skládá ze dvou registrů – jednak registr na 

vytápění a registr na chlazení. Výhoda je možnost současného vytápění a chlazení 

v objektu a hydraulicky rozdělené tlakové poměry. Velikosti konvektoru a jeho výkony 

při teplotě topné vody viz.příloha 5. Konvektor je dále vybaven vnitřním ventilátorem na 

12V, který zaručuje lepší proudění teplého (chladného) vzduchu – ventilátor lze nastavit 

ve třech stupních. 

Armatury: 

V systému jsou použity kulové uzavírací kohouty, vypouštěcí/napouštěcí kohouty, zpětné 

klapky, filtry, redukce, trojcestné směšovací ventily a vyvažovací ventily. Všechny armatury 

budou od firmy HONYEWELL [21]. 

Otopné tělesa MINIB budou osazena na každém svém registru termostatickým ventilem 

UBG a regulačním šroubením VR firmy HONYEWELL [21].  

Desková otopná tělesa RADIK jsou typu ventil kompakt, což znamená, že termostatický 

ventil je již osazen, dále je třeba osadit regulačním H-šroubením VERAFIX-VKE firmy 

HONYEWELL [21] 

Trubková otopná tělesa KORALUX budou osazena termostatickým ventilem SL a 

regulačním šroubením VR firmy HONYEWELL [21]. 

Veškeré specifikace ventilů viz. příloha 17 

Tepelná izolace 

Pro minimalizaci ztrát distribucí topné vody do otopných těles je třeba měděné potrubí 

zaizolovat. Dle [22] byly vypočítány tloušťky tepelné izolace pro potrubí topné vody. Výsledné 

tloušťky odpovídají požadavkům vyhlášky č. 193/2007. Jako vhodná tepelná izolace byla zvolena 
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izolace ROCKWOOL PIPO [23]. Dimenze jednotlivých průměrů viz.výkres ÚT/02: „Půdorys 

1.PP-vytápění a chlazení“. 

Kapalinové a parní potrubí chladiva je opatřeno tepelnou izolací ARMAFLEX nové 

generace AF-3 [24]. Dimenze jednotlivých průměrů viz.výkres ÚT/02: „Půdorys 1.PP-vytápění a 

chlazení“. 

Tepelně izolovat je potřeba i zásobník na topnou vodu. Tepelná izolace zásobníku je již 

součásti dodávky. 

7.4.1.5.5. Pojistná a expanzní zařízení 

7.4.1.5.5.1. Pojistný ventil 

Pojistný ventil byl navržen HONEYWELL SM 120 ½“ dle [21] (viz. příloha 17). 

7.4.1.5.5.2. Expanzní zařízení 

Tlaková expanzní nádoba byla navržena od firmy REFLEX [16], typ REFLEX N o 

velikosti 100 litrů (viz. příloha15). 

7.4.1.6 Příprava teplé vody 

Nedílnou součástí ekonomických úspor do budoucna, zachování určitého komfortu a 

funkčnosti, je návrh přípravy teplé vody. Jelikož bylo navrhnuto tepelné čerpadlo vzduch/voda 

pro vytápění, je výhodné ho použít i pro ohřev teplé vody. Z kapitoly 7.4.2. „Zařízení pro 

ochlazování staveb“ se dozvíme, že objekt bude v letních měsících aktivně chlazen pomocí 

tepelného čerpadla, proto pro ohřev teplé vody navrhuji kombinaci tepelného čerpadla a solárních 

panel. V horkých letních měsících bude tepelné čerpadlo pracovat v režimu chlazení a ohřev teplé 

vody nám budou zajišťovat solární panely. 
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7.4.1.6.1. Akumulační nádrž 

Teplá voda bude řešena akumulačně. Z celkové obsazenosti 42 lidí byla vypočítána 

velikost akumulačního zásobníku  viz.příloha10. Výpočtem bylo zjištěno, že akumulační 

zásobník by měl odpovídat objemu 1280 litrů. Dle [2] navrhuji zásobník teplé vody o velikosti 

2000 litrů kvůli zvýšené akumulaci. Zásobník teplé vody byl navržen od firmy 

REGULUS s.r.o. [26], typ R0BC 2000. Součástí zásobníku je navržená topná spirála o 

výkonu 12kW. Topná spirála je navržena spíše kvůli hygienickým požadavkům, ale může sloužit 

jako rezervní zdroj pro ohřev teplé vody (při poruše tepelného čerpadla a nedostatku výkonu ze 

solárních panelů). Topná jednotka bude automaticky 1x do měsíce spínána a bude zajišťovat 

ohřev teplé vody v zásobníku na teplotu 70°C. Současně s ohřevem sepne čerpadlo cirkulace na 

dobu 10 minut, které zajistí dezinfekci potrubí teplé vody od bakterie zvané LEGIONELLA.  

Technické specifikace zásobníku viz.příloha 11. Akumulační zásobník je z výroby opatřen 

tepelnou izolací.  

7.4.1.6.2. Solární kolektory 

Jak již bylo psané, teplá voda bude ohřívána v kombinaci se solárními kolektory. Dle [2] 

byla provedena bilance solárních kolektorů viz.příloha 9. Výpočtem je patrné, že bylo zvoleno 12 

kusů plochých deskových solárních panelů firmy REGULUS s.r.o. [26], typ KPS11-ALP. Solární 

kolektor má výborné technické specifikace a jednu z největších ploch apertury.  

Umístění solárních kolektorů bude na střechu 3.NP na jihozápadní stranu s odklonem od 

jihu 45°, výkres umístění solárních kolektorů na střechu bude dle výkresu ÚT/08: „Solární 

panely-střecha“. 

Jako ideální počet kolektorů bylo zvoleno 12 kusů, z grafu je jasně patrné, že solární 

panely nejsou navrhnuty na maximální potřebu teplé vody. Návrh na maximální potřebu teplé 

vody se zpravidla neprovádí u objektů této velikosti a investice by byla nevratná. Důležitý faktem 

jsou letní přebytky - je nutné promyslet, kde se přebytky uloží při opravdu horkých dnech.   
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7.4.1.6.3. Deskové výměníky 

Pro přenesení výkonu do teplé vody je nutné použít deskové výměníky. V systému 

přípravy teplé vody budou umístěny dva deskové výměníky. 

Jeden deskový výměník bude instalován na stranu přípravy teplé vody tepelným 

čerpadlem. Varianta akumulační nádrže s otopným hadem uvnitř nádrže nepřichází naprosto 

v úvahu. Dle výkonů a teplot by musel mít otopný had plochu 36 m
2
. Je patrné, že akumulační 

nádrže s tak velkou plochou se nevyrábí, proto je nutné použít deskový výměník. Pro tento okruh 

byl navrhnutý deskový výměník firmy SECESPOL [27], typ LB31-140-2 viz.příloha12. 

Druhý deskový výměník bude instalován na stranu přípravy teplé vody solárními 

kolektory. Varianta akumulační nádrže s otopným hadem taktéž nepřipadá v úvahu. Velikost 

předávací plochy by musela být 14 m
2
. Pro tento okruh byl navrhnutý deskový výměník firmy 

SECESPOL [27], typ LB47-92-2 viz.příloha12. 

7.4.1.6.4. Potrubí 

Potrubí spojující solární kolektory s výměníkem tepla bude provedeno měděné 35x1,5 Cu. 

Potrubí bude tepelně izolováno systémem ARMAFLEX AF-3 [24]. Tloušťka tepelné izolace 

viz.výkres ÚT/02: „Půdorys 1.PP-vytápění a chlazení“ 

7.4.1.6.5. Teplonosná látka 

Kapalina v solárním systému bude propylenglykol s vodou. Tato kapalina vytváří 

nemrznoucí směs a má vysokou viskozitu. 

7.4.1.6.6. Solární čerpadlová skupina 

Solární čerpadlová skupina bude od firmy REGULUS s.r.o. [26]. Typ Solar S2, č.9050 

7.4.1.6.7. Expanzní nádoba 

Expanzní nádoba byla navržena výrobcem solárních kolektorů. Její velikost stanovil na 

hodnotu 100 litrů. Navrhuji teda expanzní nádobu REFLEX [25], typ S 100. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
46 

7.4.2 Zařízení pro ochlazování staveb 

Celkové zisky objektu dosahují 28 kW (viz. příloha 7) ve městě Břeclav s vnější teplotou 

v letním období Te =32°C (venkovní teplota dle ČSN 73 0548).  

Vzhledem ke stále zvyšujícímu komfortu bydlení je navrženo aktivní chlazení obytných 

prostor a jídelny. Vzhledem k použitému tepelnému čerpadlu vzduch/voda, které umí pracovat 

v reverzním chodu, nebude zavedení systému vysoká investice. Investice navíc představuje 

samostatné potrubí chladiva, akumulační nádobu, čerpadlo a chladící tělesa. V tomto případě 

byly navržené podlahové registry, které se skládají ze dvou registrů. Výhoda je současného 

vytápění a chlazení v objektu. Velikosti konvektoru a jeho výkony při teplotě topné vody 

viz.příloha 5. Konvektor je dále vybaven vnitřním ventilátorem na 12V, který v režimu chlazení 

umožňuje nastavení otáček ve dvou stupních. 

7.4.2.1 Zdroj chladu 

Jako zdroj chladu bude použito tepelné čerpadlo vzduch/voda firmy 

MASTERTHERM s.r.o. [14] v provedení AIRMASTER mini s dělenou split jednotkou, 

typ AirMaster_3090.2M-2010dle [14] o výkonu na chlazení 28,3 kW. Vnitřní jednotka tepelného 

čerpadla je umístěna v 1.PP v místnosti 009. V této technické místností budou umístěny veškeré 

hlavní komponenty pro vytápění a ohřev teplé vody. Potrubí chladiva bude k venkovní jednotce 

probíhat pod stropem a následně stoupačkou č. 100 vyvedeno až na úroveň 2.NP. Jelikož 

navržené tepelné čerpadlo je dvoukompresorové, budou umístěné dvě venkovní jednotky nad 

sebou. Umístění venkovních jednotek viz. výkres UT/04: „Půdorys 2.NP-vytápění a chlazení“ a 

ÚT/05: „Půdorys 3.NP-vytápění a chlazení“. Umístění jednotek je navrženo tak, aby byli co 

nejdále od obytných místností a nerušily zvýšeným hlukem.  

7.4.2.2 Akumulační nádoba 

Pro systém chlazení je navržena akumulační nádoba NAD 500 V3 od firmy DZD 

DRAŽICE (viz.příloha 11). Hlavním úkolem akumulační nádoby je zachycení a uložení chladící 

vody. Vstup chladící vody do systému je buď přímo (tzv. ostrá voda) nebo přes akumulační 
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nádobu. Vstup ostré vody rovnou do systému zaručuje přímou chladnou vodu. Tepelný spád na 

chlazení je navržen 7/12 °C. 

7.4.2.3 Čerpadlo 

Pro okruh „chlazení“ bylo navrhnuto dle programu WINCAPS [35] oběhové čerpadlo 

Grundfos Magna 25-60 (viz.příloha13). Čerpadlo bude nastaveno na proporciální tlak (26 kPa), 

políčko 3 z pěti. 

7.4.2.4 Podlahové konvektory 

Pro systém chlazení jsou navrženy deskové podlahové konvektory COIL-HC4pipe od 

firmy MINIB [20]. Tyto konvektory jsou  dvouokruhové, tedy každý konvektor se skládá ze dvou 

registrů – jednak registr na vytápění registr na chlazení. Výhoda je možnost současného vytápění 

a chlazení v objektu a hydraulicky rozdělené tlakové poměry. Velikosti konvektoru a jeho 

výkony při teplotě chladící vody viz.příloha 5.  

7.4.2.5 Expanzní nádoba 

Tlaková expanzní nádoba byla navržena od firmy REFLEX [25], typ REFLEX N o 

velikosti 50 litrů (viz. příloha 15). 
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7.4.3 Řízení, regulace, ekvitermní řízení 

Systém automatizace, řízení a ovládání systému bude proveden řídící jednotkou firmy 

TERMS.CZ [28]. Firma zpracuje projekt a navrhne příslušnou řídící jednotku. 

Požadavky na řízení: 

- Řízení tepelného čerpadla, odmrazování jednotek a další. 

- Tepelné čerpadlo bude v závislosti na ročním období a ekvitermní křivce topit nebo 

chladit. Dle vstupních parametrů bude otevírat přepínací ventil umístěný hned za 

výstupem z tepelného čerpadla a bude posílat topnou vodu nebo chladící vodu do 

systému.  

- Řídící jednotka bude nadále vyhodnocovat potřebu tepla pro topení a přípravu teplé vody. 

Při potřebě topné vody sepne tepelné čerpadlo, přepínací ventil otevře na stranu topení a 

druhý přepínací ventil přepne na stranu akumulační nádrže pro topnou vodu. Topná voda 

bude řízena dle ekvitermní křivky. 

- Čerpadla jednotlivých okruhů budou spouštěna při požadavku na vytápění. 

- Potřeba teplé vody bude vždy vyhodnocena přednostně, při požadavku přepínací ventil 

přepne na stranu výměníku pro teplou vodu a teplota náběhové vody bude nastavena na 

teplotu 55 °C. Zároveň se spustí oběhové čerpadlo pro teplou vodu (pozice 15). Po 

dosažení teploty v akumulační nádrži teplé vody bude vyhodnocena teplota v akumulační 

nádrži na topnou vodu (pozice 8) a případně přepne směšovací ventil a bude dále nabíjena 

nádrž pro topnou vodu.  

- Regulace by měla pracovat s určitou hysterezí teplot kvůli minimalizování spínání a 

vypínání tepelného čerpadla. 

- Regulace bude dále spolupracovat s okruhem solárních panelů. Při zvýšení teploty 

solárních panelů a vyhodnocení teploty v akumulační nádobě teplé vody sepne čerpadlo 

v čerpadlové jednotce a zároveň čerpadlo pro nabíjení akumulační nádoby (pozice 16). 

Regulace musí dále zohlednit ochranu sol. okruhu proti zamrznutí a přehřátí, ochranu 

přehřátí akumulační nádrže, ochranu čerpadla proti zatuhnutí, noční vychlazení a další. 

- Ovládání elektrické patrony v akumulační nádobě na teplou vodu – termická desinfekce, 

sepnutí při obrovském odběru tepla a nedostatku výkonu tepelného čerpadla, automatický 

náběh při poruše tepelného čerpadla. 
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- Řízení cirkulace 

- V letních měsících odstavení topného systému 

- V zimním období odstavení systému chlazení 

- Při požadavku na chlazení a nedostatku chladu v akumulační nádrži (pozice 12) sepne 

tepelné čerpadlo a přepínací ventil otevře na stranu chlazení. 

- Oznámení o poruše 

7.4.4 Zařízení vzduchotechniky 

Větrání obytných místností a chodeb bude přirozené okny. Okna budou otevíravá a 

sklápěcí. Místnosti sociálního zařízení a odtahy digestoře budou řešeny pomocí odtahových 

ventilátorů. U místností výdeje jídla, jídelny a umývárny varnic budou odtahy řešeny pomocí 

vzduchotechniky. 

7.4.4.1 Návrh 

Jelikož se nebude jednat o kuchyni, ale pouze o prostor k přípravě již hotového jídla, 

nevztahuje se postup pro návrh vzduchotechniky kuchyň. 

Dle [4] se běžná výměna vzduchu pro střední restaurace pohybuje mezi 15-20 m
3
/h. 

Množství větracího vzduchu bylo stanoveno ze zatížení prostoru jídelny a objemové výměny 

výdeje jídla (5x h
-1

), příjmu jídla (2x h
-1

) a mytí várnic (4xh
-1

). 

Maximální počet osob: 36 

Množství větracího vzduchu pro kombinované větrání – jídelna:  

Dávka na osobu hodnota mezi 15-20 m
3
/hod /osoba 

Celkový nucený přívod čerstvého vzduchu   900 m
3
/hod 

Celkový nucený odvod vzduchu    900 m
3
/hod 

 

Nucený přívod čerstvého vzduchu (jídelna)    670 m
3
/hod 

Nucený přívod čerstvého vzduchu (výdej jídla)   155 m
3
/hod 

Nucený přívod čerstvého vzduchu (umývárna várnic) 75 m
3
/hod 
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Nucený odvod vzduchu (jídelna)    475 m
3
/hod 

Nucený odvod vzduchu (výdej jídla)    300 m
3
/hod 

Nucený odvod vzduchu (umývárna várnic)    125 m
3
/hod 

7.4.4.2 Vzduchotechnická jednotka 

Dle množství větracího vzduchu byla navržena programem AeroCad [36] podstropní 

vzduchotechnická jednotka REMAK VENTO [29] viz. příloha 16. Vzduchotechnická jednotka 

bude zajišťovat pouze řízené větrání prostorů včetně rekuperace. Nebude osazena ohřívačem ani 

chladičem. Jednotka bude zavěšena pod stropem místnosti 124 (Výdej jídla) v 1.NP. Přívod 

čerstvého vzduchu a odtah znečištěného vzduchu je řešen čtyřhranným přívodním a odvodním 

potrubím 400x200 mm z venkovního prostoru přes fasádu domu. Sání bude umístěné na jižní 

fasádě objektu, výfuk na severní straně směrem do zahrady. 

7.4.4.3 Výbava vzduchotechnické jednotky 

VZT jednotka je vybavena přívodním a odtahovým ventilátorem, filtrací, rekuperací tepla 

a uzavíracími klapkami. Napojení jednotky na vzduchotechnická potrubí bude provedeno pomocí 

pružných manžet a přechodových kusů. Na přívodním a vratném potrubí z venkovního prostředí 

a na přívodním a vratném potrubí z vnitřního prostředí budou osazeny tlumiče hluku.  

7.4.4.4 Dimenze potrubí vzduchotechniky 

Výpočet potrubí viz. příloha 16 

7.4.4.5 Trasa 

Upravený vzduch je veden čtyřhranným potrubím přes místnost. 123 (umývárna várnic) a 

124 (výdej jídla) do prostoru jídelny (118). Čerstvý vzduch je v jednotlivých 

místnostech distribuován pomocí přívodních obdélníkových vyústek. Odpadní vzduch bude 

odváděn čtyřhranným potrubím přes obdélníkové vyústky zpět do VZT jednotky. Z umývárny 

várnic a částečně z výdeje jídla bude vzduch odváděn přes zákryt umístěný nad dřezem a el. 
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sporákem. Veškerá potrubí jdoucí z venkovního prostoru budou zaizolována tepelnou izolací 

s hliníkovým polepem tl. 20 mm. Přívodní a odvodní potrubí bude z pozinkovaného plechu a 

bude vedeno pod stropem místnosti. Jednotka bude řízena ovladačem umístěným v prostoru 

umývárny varnic. Přesné umístění bude dohodnuto při realizaci stavby. 

7.4.4.6 Koncové elementy 

- Do prostoru jídelny byly navrhnuty čtyři anemostaty pro přívod čerstvého vzduchu, 

odpadní vzduch bude odcházet do vzduchotechnického potrubí vyústkami. Elementy jsou 

od firmy Mandík a.s. [30] a byly vypočítány programem AirCad [37]. 

- Prostory umývárna várnic a výdej jídla budou osazeny vyústkami, v obou místnostech 

jsou nadále navrhnuty odsávací digestoře firmy ATREA [31] 

- Veškeré výpočty viz. příloha 16 

7.4.4.7 Pracovní režimy 

Vzduchotechnická jednotka pracuje dle ročního období, nebo momentální potřeby ve 

dvou základních režimech: 

- rovnotlaké větrání  

- větrání bez rekuperace přes by-pass  
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8. ZÁVĚR 

 

Výsledkem mé diplomové práce je projekt nízkoenergetického domu s pečovatelskou 

službou, který splňuje dle průkazu energetické náročnosti energetickou třídu A – velmi úsporná 

(viz. příloha 4). Stavba je navržena v konstrukčním systému POROTHERM, který je následně 

opatřena tepelnou izolací pro minimalizaci tepelných mostů. Tvar budovy je standardní a 

jednoduchý, není architektonicky příliš náročný. Mým úkolem bylo, aby se dům stal ekonomicky 

příznivým a velmi komfortním z hlediska tepelné pohody. 

Projektová dokumentace stavební části je provedena v souladu s normami [6], [7] a 

knihy [1]. Projektová dokumentace vytápění odpovídá snaze sjednotit výkresovou dokumentaci 

pro TZB dle [3]. 

Vytápění a chlazení objektu bude realizováno tepelným čerpadlem vzduch/voda od firmy 

MASTERTHERM ve variantě split. Přípava teplé vody bude realizována kombinovaně - 

tepelným čerpadlem a deskovými solárními panely. V jídelně a v místnosti přípravy jídla je 

navržena vzduchotechnická jednotka pro řízené větrání. 

Jako otopné plochy jsem v objektu zvolik kombinaci deskových otopných těles, trubkových 

otopných těles a podlahových konvektorů 

 

Vzhledem k použití kombinací vytápění, chlazení, přípravy teplé vody pomocí solárních 

panelů a vzduchotechniky byla pro mě tato práce velmi zajímavá a jistě bude mým velkým 

přínosem v mé budoucí profesi.  
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