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ANOTACE 
 
   

Cílem diplomové práce je navržení a posouzení domu v pasivním standardu. Jedná se                 

o dvoupodlažní rodinný dům, navržený jako dřevostavba s pultovou střechou.  

V této práci se věnujeme dokumentaci pro provádění stavby, stavební tepelné 

technice (tzn. splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích 

ukazatelů), navržení zařízení pro vytápění s využitím alternativních zdrojů energie  (tepelné 

čerpadlo, solární panely), zařízení pro nucené větrání (rekuperace). Návrh zdravotně 

technické instalace – návrh okruhu TV a ekonomické zhodnocení stavby. 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

The aim of the thesis is the design and assemssment houe in pasive standard. This                 

i  a two – storey house, designed as wooden structure with a shed roof. 

In this work we dokument for the implementation of construction, building thermal 

technology (ie.Fulfilment ot the energy demands of the building and eeting the komparative 

indicators), design equipment for rating with using alternative sources   of energy (rating pum, 

solar panels), equipment for mechanical ventilation (recovery). Design sanitky iquipment 

installation – TV circuit design a and economic evaluation of the building. 
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1. ÚVOD 

 

 

V dnešní době má lidská činnosti negativní vliv na naši planetu. Dochází k velké 

spotřebě neobnovitelných zdrojů energií, tím vzniká velká produkce CO2, prachových částic                  

a jiných nežádoucích produktů. Tento jev má za následek nejen oteplování naší planety, ale                  

i negativní dopad na lidi a přírodu.  

 

Využívání neobnovitelných energií nemá jen ekologický dopad, ale i ekonomický. 

Stoupající ceny nás ženou k hledání jiných, alternativních, zdrojů a snížení potřeby energií na 

chod domácnosti.  

  

Cílem této diplomové práce je navrhnout rodinný dům v pasivním standardu, který má  

nízkou spotřebu energií a tím pádem i nízkou produkci negativních odpadních látek. V návrhu 

budou využity nejmodernější technologie, jako je vytápění pomocí jednotky Duplex, 

tepelného čerpadla a solárních systémů pro ohřev teplé vody. Dále se obálka budovy zateplí, 

aby se součinitel prostupu tepla dostal pod 2/3 doporučených hodnot dle normy ČSN 730540 

-2 [13]. 

 

Součástí diplomové práce je také prováděcí projekt, projekt na teplovzdušné vytápění 

a zařízení pro zdravotně technické instalace - návrh okruhu TV.  

 

V přílohách diplomové práce budou přiloženy výstupy z programů tepelně 

technického posouzení, výstup z programu AREA - návrhu teplovzdušného vytápění. Dále 

výpočty návrhu okruhu teplé vody. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  

 

2.1 Identifikační údaje a charakteristika stavby 

 

Název stavby:  Dům v pasivním standardu 

Místo stavby:  Bystré, obec   Janovice, parc. č. 1099/1 

Stavební úřad:  Frýdlant nad Ostravicí 

Stupeň PD:   Prováděcí projekt 

Investor:  VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 

   Ludvíka Podeště 1875, 708 33  Ostrava - Poruba 

Způsob stavby: dodavatelský 

Projektant:  Bc. Andrea Milatová 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu investora VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

stavební, na parcele č. 1099/1 v katastrálním území Janovice, obec Janovice. Jedná se                  

o dům v pasivním standardu s prvním a druhým nadzemním podlažím s pultovou střechou. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází technická místnost, koupelna, chodba, zádveří, 

schodiště do druhého nadzemního podlaží, šatna, komora, kuchyň s  obývacím pokojem, 

pracovna a garáž. V druhém nadzemním podlaží pak  koupelna, WC, chodba                          

+ schodišťový prostor, šatna, ložnice a 2 x pokoj.  

 

Obvodové konstrukce jsou navrženy jako difúzně otevřené. Budou zhotoveny 

z dřevěné nosné konstrukce ( typ I-nosníky od firmy PALCO s.r.o., technický list viz.příloha 

č.11.1) vyplněné minerální tepelnou izolací Isover Multimax 30 ( součinitel tepelné vodivosti 

0,03 W/m2K, technický list v příloze č.11.6). Z vnější strany  budou osazeny dřevovláknité 

desky Hofatex Kombi tl. 100mm ( od firmy Hofatex s.r.o., technický list viz.příloha č.11.7). 

Na prvním nadzemním podlaží budou dřevovláknité desky opatřeny omítkou (Thermo Plus), 

v druhém nadzemním podlaží budou tyto desky opatřeny dřevěným roštěm (který vytvoří 

provětrávanou vzduchovou mezeru tl.50mm)  obložen latěmi.  Z vnitřní strany budou osazeny 
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OSB desky typu Superfinisch ECO,tl. 15mm.  Tyto OSB desky mají v sobě zabudovanou 

parobrzdu,  která vyrovnává vlhkost v konstrukcích.  Dále bude vytvořena instalační 

předstěna  o tl. 40mm, vyplněná minerální izolací Isover UNI (součinitel tepelné vodivosti  

0,035 W/m2K).  Tato instalační předstěna bude sloužit pro rozvod elektrických instalací                    

a vody. Ukončena bude sádrokartonem tl. 15 mm, osazen na CD profilech. Střešní krytina 

bude zřízena z titanzinkového falcovaného plechu s dvojitou stojatou drážkou. 

 

Podlaha bude zrealizovaná na základovou desku z betonu C16/20 tl. 100 mm, 

zateplená tepelnou izolací tl. 200 mm (Isover EPS Grey 100), ve které povedou 

vzduchotechnické kanály pro rozvod čerstvého a cirkulačního vzduchu na vytápění. 

 

Základní parametry objektu 

  Maximální rozměry:  16,762 x 12,562 m 

  Zastavěna plocha:  210,564 m2 

  Celková užitná plocha:  232,4 m2 

 

 

2.2 Údaje o pozemku  

 

Pozemek, kde má být vystavěn rodinný dům je v územním plánu veden jako stavební, 

který není zastavěn žádnou stavbou, pozemek má parcelní č. 1099/1 v katastrálním území 

Janovice. Jedná se o území s povolením pro výstavbu rodinného domu. 

 

 

2.3 Průzkumy 

 

Průzkumy nebyly prováděny, kromě měření radonu. Dům bude umístěn na pozemku, 

kde k hranicím parcely jsou vedeny inženýrské sítě: vodovodní řád a elektřina.  Plyn se 

nenachází.  
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Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád vedoucí podél pozemku 

investora, vodoměr bude umístěn v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. 

Přípojka NN bude zřízena ze sloupu investice SME. Elektroměrový pilíř bude umístěn 

v pravém horním okraji pozemku. Z tohoto pilíře bude napojena přípojka vedoucí do 

rozvaděče umístěného v chodbě. Dále vyskytující se odpadní vody budou svedeny do 

kanalizace. Splaškové vody do vsakovací jímky, umístěné na pozemku. Příjezd ke stavbě 

bude zřízen účelové komunikace.  

 

 

2.4 Požadavky dotčených orgánů  

 

Veškeré požadavky budou splněny. 

 

 

2.5 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Při zpracování projektu byly tyto požadavky zohledněny. 

 

 

2.6 Podmínky regulačních plánu, územního rozhodnutí  

 

Jedná se o území určené pro výstavbu rodinného domu určeného pro obytné účely. 

Novostavba je v souladu s územním plánem. Ostatní požadavky budou splněny. 

 

 

2.7 Věcné a časové vazby stavby související a podmiňující stavby  

 

Související stavbou bude zřízení přípojky pro elektrifikaci stavby a zřízení přípojky 

pitné vody pro stavbu. Dále vybudování vsakovací jímky pro odvádění splaškových vod. 

V souvislosti se zřízením přípojky NN bude zřízen elektroměrový pilíř.  
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2.8 Přepokládána lhůta výstavby 

 

Přepokládané zahájení: 03/2012 

Předpokládané ukončení: 12/2012 

h výstavby:  03/2012 – vytýčení inženýrských sítí, zaměření stavby, zaměření a provedení 

výkopů 

  04/2012 – zhotovení základů 

  04/2012 – 05/2012 – montáž dřevěných konstrukcí a montáž pultové střechy 

05/2012 - 06/2012 – zateplování, pokrývačské práce, práce v interiéru -                     

- montáž sádrokartonů 

  07/2012 – omítky, dřevěný obklad 

  08/2012 – dokončující práce (terénní úpravy, nátěry vnitřních omítek, …) 

2.9 Statistické údaje 

 

Hodnota stavby – 3,3 mil  

 

Základní parametry objektu 

   Maximální rozměry:  16,762 x 12,562 m 

   Zastavěna plocha:  210,564 m2 

   Celková užitná plocha:  232,4 m2 

Výška střechy horná částí pultu  6,9 m 

Počet bytu 1 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

 

  Staveniště je vhodné pro výstavbu rodinného domu. Rovinatý pozemek bude zčásti 

upraven. Základy pro dům budou založeny na upraveném rostlém terénu. 

 

 

3.1.2   Urbanistické a architektonické řešení stavby  

 

Projektový dům je uvažován jako dvoupodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou.  

 

 

3.1.3 Technické řešení 

 

Rodinný dům je projektován jako pasivní dřevostavba. Základová půda je 

z jílovotopísčitých zemin nesedavých a jedná se o původní rostlý terén bez navážek. 

Základové pásy budou z betonu C12/15. První a druhé nadzemní podlaží je projektováno jako 

dřevostavba. Vnější i vnitřní nosné stěny budou montovány z dřevěné nosné konstrukce            

(I-nosníky). Zateplení obvodových konstrukcí bude provedeno z minerální vlny Isover 

Multimax 30 tl. 300 mm, z vnější strany uzavřené dřevovláknitou deskou tl. 100, z vnitřní 

strany uzavřené OSB deskou Superfinisch ECO tl. 15 mm a sádrokartonem tl. 15mm, osazený 

na CD profilech vytvářející instalační předstěnu pro vedení elektroinstalace a vody. Vnitřní 

nosná stěna bude vyplněna tepelnou izolací tl. 120 mm, zvukovou izolací tl. 50 mm, obložena 

sádrokartonem tl. 15 mm. Vnitřní nenosné příčky budou provedeny ze sádrokartonů tl. 12 mm 

na ocelový rošt, vyplněné zvukovou izolací tl. 75 mm.  
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Střecha rodinného domu bude zhotovena pultového tvaru z dřevěných stropnic                     

160 x 60 cm dl. 3 250 mm, 160 x 60 cm dl. 5 200mm. Na krytinu se použije titanzinkový 

falcovaný plech. 

 

 

3.1.4   Napojení na technickou infrastrukturu  

 

Vodovodní přípojka se napojí na vodovodní řád položen podél pozemku investora ve 

vzdálenosti cca 4,5 m a vodoměr se umístí v technické místnosti v 1.NP. Přípojka elektřiny 

bude provedena napojením ze sloupu, v horním pravém kraji pozemku se umístí 

elektroměrový pilíř. Z tohoto pilíře povede domovní přípojka do rozvaděče umístěného 

v chodbě, délka vnitřní části přípojky bude cca 6m. Plynovodní přípojka nebude. Dále 

vyskytující se odpadní vody budou svedeny do kanalizace, splaškové vody budou svedeny do 

vsakovací jímky umístěné na pozemku. Vsakovací jímka bude v dolní části pozemku za 

domem.  Příjezd ke stavbě se zřídí z účelové komunikace, parkování vozidla se zajistí 

v garáži. 

 

 

3.1.5 Poddolované a svážné území 

 

Nevyskytuje se 

 

 

3.1.6  Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

Stavba bude mít minimální vliv na životní prostředí. Ovlivnění spočívá pouze 

v produkci odpadních vod, ty jsou svedeny do kanalizace. 
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3.1.7  Bezbariérové řešení  

 

Není řešeno 

 

 

3.1.8  Průzkumy a měření 

 

Radonový průzkum – výskyt žádný, ostatní průzkumy – nebyly provedeny 

 

 

3.1.9  Podklady pro vytýčení 

 

Při návrhu domu byl zvolen místní relativní výškový systém. Nulová hodnota byla 

zvolena v úrovni podlahy v prvním nadzemním podlaží. Před realizaci bude návrhová stavba 

prostorově zaměřena a vytýčena.  

 

 

3.1.10  Členění stavby na objekty  

 

Stavba má jeden stavební objekt, přípojka vody, přípojka NN a vsak. 

 

 

3.1.11  Vliv stavby na okolí  

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Terénní úpravy budou ukončeny 

před užíváním stavby a tak bude zkrácena doba případného splavování výkopu k plotu 

sousední parcely.  
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3.1.12  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

 

Pracovníci provádějící práce budou proškolení a budou se řídit příslušnými 

technologickými postupy výrobců. Všichni pracovníci musí být vybavení patřičnými 

ochrannými prostředky. 

 

 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

 

3.2.1 Zřícení stavby nebo její části  

 

Stabilita stavby je dokladována statickým výpočtem – není předmětem řešení tohoto 

projektu. 

 

 

3.2.2 Větší stupeň přetvoření  

 

Nehodnoceno 

 

 

3.2.3 Poškození jiných části  

 

Nehodnoceno 

 

 

3.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině  

 

Nehodnoceno 
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3.3 Požární bezpečnost 

 

Objekt je brán jako samostatný požární úsek. Navrhované konstrukce vyhovují 

z hlediska požární odolnosti (výrobce, dodavatel doloží příslušné prohlášení o shodě). 

Detailně řešeno v samostatné části dokumentace (není předmětem této práce). 

 

 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Všechny použité materiály ke stavbě jsou nezávadné a neohrožují zdraví pracovníků 

stavby ani obyvatelé domu. Všechny materiály budou dokladovány prohlášení o shodě. 

Novostavba bude mít minimální negativní vliv na životní prostřední. Vyprodukované odpadní 

vody budou svedeny do kanalizace. Dále nebudou produkovány spaliny. Vytápění bude 

zajišťováno teplovzdušnou jednotkou.  

 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 

Nejsou stanoveny žádné požadavky na užívání domu, kromě bezpečného zacházení  

s elektrorozvody, elektrickými spotřebiči, pro které jsou stanoveny návody v obsluze a opravy 

prováděné oprávněnými osobami.   V technické místnosti se musí dbát zvýšené opatrnosti, 

případné opravy provádět jen oprávněnými osobami. 

 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 

Konstrukce střechy a obvodových stěn bude zajišťovat normovaný útlum hluku. 

Útlum ve vnějších i vnitřních  konstrukcích je zajištěn minerální izolací.  
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 

 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 

 

Objekt je navržen v pasivním standardu. Součinitel prostupů tepla obvodových 

konstrukcí včetně konstrukce ve styku se zeminou splňují  2/3 doporučených hodnot                     

dle normy ČSN 73 0540 - 2 [13], viz tab. 3.1. Kompletní tepelně technické zhodnocení je 

v kap.5 

 

Po posouzení objekt splňuje požadavky RD v pasivním standardu. Celková 

energetická spotřeba objektu nepřekračuje hodnoty uvedené v ČSN 73 0540 – 2 [13], 

viz.tab.3.1. 

 

 

 Tab. 3.1 Součinitel prostupu tepla 

Typ konstrukce Součinitel 

prostupu 

tepla 

Požadovaná 

hodnota 

součinitele 

prostupu tepla  

Doporučená 

hodnota 

součinitele 

prostupu tepla 

pro pasivní 

domy 

Vyhodnocení 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

 U 

[W/(m2 .K)] 

UN 

[W/(m2 .K)] 

UN 

[W/(m2 .K)] 

 

Obvodová stěna  -1.NP 0,09 0,30 0,15 vyhovuje 

Obvodová stěna – 2.NP 0,09 0,30 0,15 vyhovuje 

Obvodová stěna - garáž 0,09 0,60 0,15 vyhovuje 

Podlaha 1.NP – pokoj 0,14 0,45 0,26 vyhovuje 

Podlaha 1.NP – koupelna 0,16 0,38 0,26 vyhovuje 

Strop 2.NP 0,07 0,24 0,12 vyhovuje 
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3.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Celková energetická spotřeba stavby splňuje požadavky domu v pasivním standardu. 

Přehled hodnot je uveden v tab.3.2. Kompletní vyhodnocení objektu je v kap.5. 

           

          Tab.3.2 Stanovení celkové energetické spotřeby: 

Měrná potřeba tepla na vytápění 16 kWh/(m2.a) 

Měrná spotřeba energie budovy 25 kWh/(m2.a) 

Celková roční dodaná energie 21,308 GJ 

Celková spotřeba primární energie za rok 56kWh/m2 

 

 

 

3.8 Řešení přístupu užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace 

 

Není řešeno 

 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Radonový výskyt se při měření nepotvrdil. 

 

 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je navržena dle požadavků zákonů 183/2006 Sb. 

 a 500/2006 Sb.  
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3.11   Inženýrské objekty 

 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

 

 Odvodnění pozemku bude zajištěno vsakem umístěným na pozemku. Vsakovací 

jímka bude umístěna v dolním pravém okraji pozemku za domem.  

 

3.11.2 Zásobování pitnou vodou 

   

 Dům bude zásobován pitnou vodou z veřejného řádu, vodoměr bude umístěn 

v objektu v technické místnosti. 

 

 

3.11.3 Zásobování energiemi  

 

NN bude napojen na elektroměrový pilíř na kraji pozemku. Měření elektřiny bude 

taktéž v pilíři, domovní rozvaděč bude umístěn v přízemí. Rozvody v domě budou vedeny 

v kabelech CYKY 2,5 a 1,5 mm2. 

 

 

3.11.4 Řešení dopravy  

 

Příjezd na stavební pozemek bude z účelové komunikace, spádování se provede od 

domu k této komunikaci. 

 

 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

  

V rámci stavby se sejme ornice a bude uložena na pozemku pro pozdější využití. Při 

výkopech základů a osazení domu do terénu bude vykopaná zemina zpětně využita                                      
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k zásypům, přebytek zeminy bude odvezen. Po zpětném roztažení ornice se provede osetí 

travou, případně okrasnou výsadbou. 

 

 

3.11.6 Elektronické komunikace  

 

V rámci stavby budou řešeny technologie: internet, televize (bezkabelová) 

 

 

3.12   Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveniště 

 

Nevyskytují se 
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4 STAVEBNÍ ČÁST 

 

 

4.1   Technická zpráva 

 

 

4.1.1  Účel objektu 

 

Objekt je určen k bydlení – rodinný dům v pasivním standardu. 

 

 

4.1.2  Zásady architektonického  řešení: 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu. Projektový dům je uvažován jako 

dvoupodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou.  

 

 

4.1.3 Kapacity, užitkové plochy: 

 

Maximální rozměry:  16,762 x 12,562 m 

Zastavěna plocha:  210,564 m2 

Celková užitná plocha:  232,4 m2 

 Výška střechy horná částí pultu  6,9 m 

  Počet bytu 1 

 

 

4.1.4 Technické a konstrukční řešení objektu: 

 

Rodinný dům je projektován jako pasivní dřevostavba. Základová půda je 

z jílovotopísčitých zemin nesedavých a jedná se o původní rostlý terén bez navážek. 

Základové pásy budou z betonu C12/15. Obvodové konstrukce jsou navrženy jako difúzně 
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otevřené. Budou zhotoveny z dřevěné nosné konstrukce ( typ I-nosníky od firmy PALCO 

s.r.o., technický list viz.příloha č.11.1) vyplněné minerální tepelnou izolací Isover Multimax 

30 ( součinitel tepelné vodivosti 0,03 W/m2K, technický list v příloze č.11.6). Z vnější strany  

jsou osazeny dřevovláknité desky Hofatex Kombi tl. 100mm ( od firmy Hofatex s.r.o., 

technický list viz.příloha č.11.7). Na prvním nadzemním podlaží budou dřevovláknité desky 

opatřeny omítkou (Thermo Plus), v druhém nadzemním podlaží budou tyto desky opatřeny 

dřevěným roštěm (který vytvoří provětrávanou vzduchovou mezeru tl. 50mm)  obložen 

latěmi.  Z vnitřní strany budou osazeny OSB desky typu Superfinisch ECO,tl. 15mm.  Tyto 

OSB desky mají v sobě zabudovanou parobrzdu, která vyrovnává vlhkost v konstrukcích. 

Dále bude vytvořena instalační předstěna  o tl. 40mm, vyplněná minerální izolací Isover UNI 

(součinitel tepelné vodivosti  0,035 W/m2K).  Tato instalační předstěna bude sloužit pro 

rozvod elektriky a vody. Ukončena bude sádrokartonem tl. 15 mm, osazen na CD profilech. 

Střešní krytina se zřídí z titanzinkového falcovaného plechu s dvojitou stojatou drážkou. 

 

Podlaha bude zrealizovaná na základovou desku z betonu C16/20 tl. 100 mm, 

zateplená tepelnou izolací tl. 200 mm (Isover EPS Grey 100), ve které povedou 

vzduchotechnické kanály pro rozvod čerstvého a cirkulačního vzduchu na vytápění. 

 

 

4.1.5 Tepelně technické vlastnosti: 

 

Všechny konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0540 [13]; [14]. Jednotlivé 

posouzení je v kap.5. 

 

 

4.1.6  Způsob založení objektu: 

 

Geologické sondy prováděny nebyly, stavba je založena na jedné základové úrovni. 

Terén je rovinatý. Před založením objektu je sejmuta ornice. 
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4.1.7  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí: 

 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou 

zlikvidovány odvozem na skládku. Možné odpady vznikající při výstavbě: 

tř. 1702 Dřevo, sklo, plasty – 0,05 t 

tř. 1708 Stavební materiály na bázi sádry – 0,1 t 

tř. 1706 Izolační materiály 0,02 t 

 

 

4.1.8  Dopravní řešení: 

 

Příjezd na stavební pozemek bude zřízen z účelové komunikace.  

 

 

4.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

 

Radonový výskyt nebyl zjištěn 

 

 

4.1.0 Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

Jsou splněny. 

 

 

4.2 Stavebně konstrukční část 

 

 

4.2.1 Popis navrženého konstrukčního systému: 

 

Základové konstrukce -  budou založeny na základové půdě, která je 

z jílovitopisčitých zemin nesedavých a jedná se o původní rostlý terén bez navážek. 
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Základové pásy budou z betonu C12/15. Zásyp bude proveden hutněným štěrkopískem po 

vrstvách. Základová deska bude z betonu C 16/20 v tl. 100 mm  i pod garáží. Soklová část se 

upraví zateplením z extrudovaného polystyrénu XPS Glascofoam tl. 60 mm a následně 

omítkovým systémem Marmolit. 

 

Tepelná izolace bude provedena z Isover EPS Grey 100 v tl. 200 mm v pokojích, 

kterými povede potrubí pro teplovzdušné vytápění  o rozměrech 50 x 200 mm. Na tepelné 

izolaci bude osazena 2 x OSB deska tl. 22 mm do kříže, následně podkladní izolace Mirelon 

tl. 3 mm a nášlapná vrstva linoleum tl. 2 mm. V koupelnách bude  na tepelnou izolaci                

tl. 180  mm zřízena separační vrstva, na kterou se provede betonová mazanina v tl. 50 mm, 

samonivelační vrstva tl. 18 mm, lepidlo a nášlapná vrstva - dlažba. 

 

Při zřizovaní základové konstrukce nutno osadit chráničky pro vodovodní                    

a kanalizační přípojku. 

  

Svislé nosné konstrukce - obvodové konstrukce budou zřízeny z dřevěných                       

I-nosníků. V prvním nadzemním podlaží budou použity I-nosníky o rozměrech 60/60 výšky 

300 mm, osově osazeny 625 mm, v druhém nadzemním podlaží budou použity o rozměrech 

40/60 výšky 300 mm, opět osově uloženy 625 mm. I-nosníky budou osazeny na fošnách 

kotvených do základové konstrukce. Pod fošnami bude osazena hydroizolace. Prostor mezi               

I-nosníky bude vyplněn tepelnou minerální izolací Isover Multimax 30 tl. 300 mm. Z vnitřní 

strany budou osazeny dřevovláknité desky tl. 100 mm Hofatex Kombi, z interiéru OSB desky 

Superfinich ECO, které mají v sobě zabudovanou parobrzdu, v tl. 15 mm. Ze sádrokartonu 

tl.15 mm bude zřízena instalační předstěna tl. 40 mm pro vedení elektroinstalace a vody, 

vyplněná izolaci Isover UNI. První nadzemní podlaží bude z exteriéru upraveno omítkovým 

systémem Thermo Plus, druhé nadzemní podlaží bude obloženo dřevěným latěmi na dřevěný 

rošt, který vytvoří odvětrávanou vzduchovou mezeru v tl. 50 mm. 

 

Příčky – vnitřní nosná konstrukce bude provedena z dřevěných hranolů 120 x 60 mm, 

osově osazených 625 mm. Z obou stran bude opláštěná sádrokartonem na CD profily                   

a vyplněná tepelnou a zvukovou izolaci Isover UNI.  
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Vnitřní nenosné konstrukce budou zřízeny ze sádrokartonu tl. 15 mm na                  

CW profily vyplněny zvukovou izolaci Isover UNI. Celková tloušťka příčky bude 100 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce – stropní konstrukce na prvním nadzemním podlaží 

bude zřízena ze stropnic profilu 160 x 60 mm osově vzdálených 500 mm. Záklop bude 

proveden z dřevěných latí tl. 32mm, na kterých bude provedena kročejová izolace Isover EPS 

Grey 100 v tl. 30 mm. Roznášecí vrstva bude zřízena z OSB desek tl. 2x 15 mm, osazených 

do kříže. Na toto se osadí podkladní izolace Mirelon tl. 3 mm a nášlapná vrstva linoleum               

tl. 2 mm. V koupelně bude záklop z dřevěných desek, na které se osadí vyrovnávací zásyp 

Liapor                   v   tl. 17 mm, dále podkladní dílce Vidiflor v tl. 45 mm, kde se spáry 

přetmelí systémem Knauf nivellierspachter.  Na toto se zřídí hydroizolační nátěr Flachendich, 

flexibilní lepidlo                a nášlapná vrstva - dlažba.  Podhled   u obou skladeb bude 

vytvořen ze sádrokartonu tl. 15 mm na CD profilech. 

 

Stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlažím bude provedena ze stropnic 

profilu 60 x 200 mm, osově osazených 1 000 mm. Mezi stropnicemi bude umístěna tepelná 

izolace Isover Multimax 30 v tl. 400 mm Izolace budou přesahovat přes stropnice, z důvodů 

dokonalého utěsnění vznikajících tepelných mostů. Nad tepelnou izolaci bude vytvořena 

vzduchová odvětraná mezera v rozdílné vrstvě. Podhled bude vytvořen ze sádrokartonu                 

tl. 15 mm, vyplněný tepelnou izolaci Isover UNI tl. 40 mm.  

 

V rámci prostorového ztužení stavby bude proveden v úrovni všech stropních 

konstrukcí  tzv. věnec z fošni profilu 300 x 40 mm, které budou na sebe uloženy ve třech 

vrstvách, v rozích kříženy. 

 

Překlady nad okny a dveřmi budou realizovány z fošni profilu odpovídají nosné 

konstrukci. 

 

Schodiště – je navrženo z ocelové nosné konstrukce tvaru U. Schodišťové stupně 

budou dřevěné. Osazené zábradlím bude kotveno do nosné stěny tl. 150 mm. Madla budou 

dřevěná z tvrdého bukového dřeva. 
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Návrh schodiště:  

 
k.v. = 2 890 mm 

ns(min) = 2 890/180 = 16,05 mm 

ns(max) = 2 890/150 = 19,26 mm 

 

ns = 17 mm  

 

Výška stupně 

h = k.v./ns 

h = 2 890/17 = 170 mm 

 

Šířka stupně 

2h + b = 630 

 b = 630 – 2h 

 b = 630 – 2x170 

 b = 290 mm 

 

 

Výška stupně  170 mm, šířka stupně 290 mm. 

 

Podchodná výška 

h1 ≥ 1 500 + 750/cos 33,3 

h1 ≥ 1 500 + 750/0,8358 

h1 ≥ 2 397 

h1 ≥ 2 100 

 

Průchodná výška 

 

h2 ≥ 750 + 1 500 x cos 33,3 
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h2 ≥ 750 + 1500 x 0,8358 

h2 ≥ 2 003,7 

 

 

Střešní konstrukce – je navržena pultová střecha se sklonem 5°. Nosnou konstrukci 

krovu budou tvořit dřevěné stojiny a vaznice. Mezi tepelnou izolací stropní konstrukce 2.NP                            

a střešní konstrukci vznikne provětrávána vzduchová mezera. Jako nosný prvek střešní 

krytiny budou použity krokve o profilech 60 x 200 mm, osově osazené 625 mm. Dále se zřídí 

plné bednění tl. 23 mm, pojistná hydroizolace a jako krytina bude použit falcovaný 

titanzinkový plech „Rheizink“ tl. 1 mm na dvojitou stojatou drážku. Odtok dešťové vody 

bude okapním žlabem z titanzinku. Veškeré oplechování střechy bude provedeno z titanzinku 

plechu tl. 0,8 mm.  

 

Výplně otvorů – okna budou plastová.  Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem. 

Budou použita okna, které nepřesánou celkový součinitel prostupu tepla  0,74 W/m2K.  

 

Vstupní dveře do rodinného domu budou osazeny do dřevěných zárubní. Dveře budou 

dřevěné s celkovým součinitelem prostupu tepla 1,1 W/m2K. Vstupní dveře v druhém 

nadzemním podlaží z terasy budou opět dřevěné osazeny do dřevěných zárubní 

 

Garážová vrata jsou navržena sekční lamelová. 

 

Francouzské dveře v prvním nadzemním podlaží budou dřevěné s trojsklem                          

o celkovém součiniteli prostupu tepla 0,74 W/m2K. 

 

Vnitřní úpravy povrchů – v koupelnách a v kuchyni bude na stěnách proveden 

keramický obklad do výšky 1500 mm. Obklady budou vyspárovány vodovzdorným tmelem. 

Rohy budou zaobleny a budou opatřeny okrajovými lištami. Vnitřní malby budou provedeny 

na sádrokartonech 1 x penetrační nátěr, 1 x základní a minimálně 1 x vrchní nátěr barvy dle 

účelu místnosti. 
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Vnější úpravy povrchů – Obvodové stěny budou opatřeny dřevovláknitou deskou tl. 

100 mm typu Hofatex Kombi. V prvním nadzemním podlaží bude na deskách provedena 

omítka Thermo Plus. V druhém nadzemním podlaží bude proveden na dřevovláknitých 

deskách dřevěný rošt z profilu 50 x 40 mm, na kterém budou osazeny latě.  Dřevěný rošt  

bude pak vytvářet vzduchovou provětrávanou mezeru, která bude dole osazena profilem pro 

odvod vody.  

 

Sokl bude proveden obkladem z tepelné izolace extrudovaný polystyren, tl. 60 mm 

osazený na ocelových profilech pro odvod vody. Povrchová úprava bude realizována 

omítkovým systémem Marmolit. 

 

Parapety – vnější parapety budou osazeny z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm. 

  Vnitřní parapety budou provedeny z plastu barvy bílé.  

   

Klempířské výrobky – klempířské výrobky, tzn. oplechování parapetů, střechy budou 

provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,8mm. 

   

Hydroizolace  - jako zemní izolace bude použit 1 x asfaltový pás BITAGIT, který 

bude položen na podkladní beton opatřeným 2 x penetračním nátěrem. Tato izolace bude 

provedená v celé ploše podkladního betonu s přesahem na sokl. 

  

Dále bude osazena separační folie v koupelnách pod betonovou mazaninou. 

 

  

4.2.2  Navržené výrobky, materiály: 

 

Dodržovat montáž dle technologických listů a návodů na manipulaci. 
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4.2.3  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení: 

 

Objekt je posouzen z hlediska zatížení větrem a užitným a nahodilým zatížením dle 

ČSN.  

 

 

4.2.4  Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí: 

 

Zvláštní výrobky nebudou používány. 

 

 

4.2.5  Technologické podmínky postupu prací: 

 

Budou dodržovány technologické postupy jednotlivých použitých materiálu. 

 

 

4.2.6  Zásady pro provádění bouracích prací: 

 

Nejsou. 

 

 

4.2.7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Převzaty budou jednotlivé etapy stavby. 

 

 

4.2.8 Seznam použitých podkladů: 

 

Příslušné ČSN, dle technologických postupů jednotlivých materiálů. 
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4.2.9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace: 

 

Nejsou. 

 

 

4.3   Výkresová část 

 viz výkresy v přílohách   
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5. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA -  SPLĚNÍ POŽADAVKŮ 

NA ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOVY A PLNĚNÍ 

POROVÁVACÍCH UKAZATELŮ 

 

 
5.1  Popis objektu 

  

 Jedná se o rodinný dům v pasivním standardu, dvoupodlažní, nepodsklepený 

s pultovou střechou. Konstrukce budou zrealizovány  z dřevěných I – nosníků od firmy Steico 

(technický list viz příloha č.11.1), vyplněný tepelnou izolací typu Isover Multimax 30                    

tl. 300 mm, z vnitřní strany osazeny OSB deskou Superfinisch ECO tl. 15 mm, opatřeny SDK 

předstěnou, vyplněnou izolací Isover UNI tl. 40 mm. Z vnější strany bude osazena 

dřevovláknitá deska tl. 100 mm Hofatex Kombi (technický list viz příloha č.11.7), opatřena 

v prvním nadzemním patře tenkovrstvou omítku Thermo Plus, v druhém nadzemním podlaží 

provětrávanou vzduchovou mezerou tl. 50 mm zřízenou z dřevěných roštů a oblakem 

z dřevěných latí.   

  

 Podlaha bude zrealizována na základovou desku z betonu B 16/20 tl. 100 mm 

nanesením penetrace a hydroizolace proti zemní vodě. Na této izolaci bude osazena tepelná 

izolace Isover EPS Grey 100 tl. 200 mm. Tato izolace bude položena ve třech vrstvách a to, 

první vrstva bude 100 mm, druhá vrstva 50 mm, do které budou osazeny vzduchové kanály 

pro teplovzdušné vytápění. Pro zakrytí  tepelných mostů bude osazena ještě jedna vrstva o tl. 

50 mm. Na této vrstvě se pak osadí v 2 x OSB desky tl. 22 mm do kříže, na kterých bude dle 

určení využití pokojů nášlapná vrstva. V koupelnách bude na tepelnou izolaci  tl. 180 mm 

zřízena separační vrstva, betonová mazanina v tl. 50mm, samonivelační vrstva tl. 18 mm, 

lepidlo a nášlapná vrstva - dlažba. 

  

Strop nad druhým nadzemním podlaží bude zřízen z dřevěných trámů vyplněný                       

a přesazenou tepelnou izolaci tl. 400  typu Isover Multiamx 30. Podhled bude vytvořen ze 

SDK opět vyplněný tepelnou izolací tl. 40 mm Isover UNI.  
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Střecha bude pultová. Pult bude vytvořen provětrávanou vzduchovou mezerou, která 

také oddělí hlavní ochlazovanou konstrukcí od styku se střechou. Tato vzduchová mezera má 

význam v zimě, kdy nedochází k takovým unikům tepla do exteriéru, tak také v létě, kdy 

slunce svítící na střechu předává teplo do vzduchové mezery. 

 

  

5.2  Tepelně technické posouzení objektu 

 

Navržený objekt je posuzován dle vyhlášky 148/2007 Sb. [3]  

 

 

5.2.1  Teplotní faktor vnitřního povrchu  

 

„Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný 

odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstů plísní“. 

Požadavek dle vyhlášky 148/2007 Sb. §4. [3] 

 

Tento požadavek se používá při hodnocení rizika kondenzace vodní páry a výskytu 

plísní na vnitřním povrchu stavební konstrukce. Posuzuje se přes hodnotu fRsi – teplotní faktor 

vnitřního povrchu konstrukce [-]. 

 

Požadavek na teplotní faktor je stanoven odlišně pro neprůsvitné konstrukce a pro 

výplně otvorů. Pro neprůsvitné konstrukce je vyloučení vniku plísní. Za hranici vyloučení 

vzniku plísní je pokládána relativní vlhkost vnitřního prostředí povrchu 80%. Pokud je 

povrchová relativní vlhkost nižší, vznik plísní je téměř vyloučen. Pro okna je kritérium 

vyloučení kondenzace vodní páry. Pro kritickou relativní vlhkost pro vyloučení povrchové 

kondenzace je 100%. Při nižších vlhkostech ke kondenzaci vodní páry na povrchu konstrukce 

nedochází. 
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Tento posudek se hodnotí dle ČSN 73 0540-2 [13], kdy pro konstrukce v běžných 

prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 60% musí ve všech místnostech splňovat 

podmínku  

 fRsi  ≥ fRsi,N       [-] 

fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu  

fRsi,N  - požadovaný teplotní faktor vnitřního povrchu   

      

Navrhovaný objekt je posuzován pro všechny ochlazované konstrukce, včetně 

konstrukce ve styku se zeminou. Dále jsou vybrány kritické  detaily, ve kterých je 

nejpravděpodobnější možnost výskytu výše uvedených nežádoucích jevů tzn. styk stěna -                   

- stěna (obr.5.1), styk podlaha – stěna (obr.5.2), styk stěna – strop (obr.5.3) a ostění (obr.5.4).  

Posouzení obvodových konstrukcí viz tab. 5.1 a kritických detailů viz tab. 5.2 

 

 Tab. 5.1 Hodnocení teplotního faktoru vnitřního povrchu 

Typ konstrukce Tepelný 

odpor 

konstrukce  

Teplotní faktor 

vnitřního 

povrchu 

Požadovaný nejnižší 

teplotní faktor 

vnitřního povrchu 

Vyhodnocení 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

 R 

[m2K/W] 

fRsi 

[-] 

fRsi 

[-] 

 

Obvodová stěna  -1.NP 10,57 0,977 0,808 vyhovuje 

Obvodová stěna – 2.NP 10,52 0,977 0,808 vyhovuje 

Obvodová stěna - garáž 10,54 0,977 0,550 vyhovuje 

Podlaha 1.NP – pokoj 6,92 0,965 0,550 vyhovuje 

Podlaha 1.Np – koupelna 5,89 0,960 0,550 vyhovuje 

Strop 2.NP 13,97 0,982 0,808 vyhovuje 

Hodnoceno programem TEPLO 2010 

Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č. 1.1. – 1.6. 
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         Tab.5.2 Teplotní faktor vnitřního povrchu hodnocených detailů 

Typ detailu Minimální 

vnitřní 

povrchová 

teplota 

Teplotní 

faktor vnitř. 

povrchu 

Požadovaná hodnota 

teplotního faktoru 

vnitř.povrchu 

Vyhodnocení 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

 Tsi 

[ºC] 

 

fRsi 

[-] 

 

fRsi,N 

[-] 

 

Styk stěna -stěna 18,01 0,917 0,808 vyhovuje 

Styk podlaha - stěna  18,2 0,922 0,808 vyhovuje 

Styk stěna strop 17,95 0,949 0,804 vyhovuje 

Ostění 10,08 0,813 0,700 vyhovuje 

Hodnoceno programem AREA 2010 

Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č. 2.1. – 2.4. 

 

Stavební konstrukce a její styky dle ČSN 73 5040-2  [13] vyhovují.  

 

Obr. 5.1 Styk stěna - stěna 
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Obr. 5.2 Styk podlaha - stěna 

 

Obr. 5.3 Styk Stěna – strop  
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Obr. 5.4 Ostění 

 

 

 

 

5.2.2 Součinitel prostupu tepla 

 

„Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýš požadovaný součinitel prostupu tepla 

a činitel prostupu tepla“. Požadavek dle vyhlášky 148/2007 Sb. §4. [3] 

 

Součinitel prostupu tepla nám vyjadřuje tepelný tok prostupující z vnitřního prostředí 

směrem do vnějšího prostředí plochou 1 m2 při teplotním spádu 1K.  

 

Je to  jedná ze základních veličin charakterizující tepelně izolační vlastnosti 

stavebních konstrukcí.  

 

Pro všechny stavební konstrukce musí být splněna podmínka dle ČSN 73 0540-2 [13] 

U ≤ UN              [W/m2K] 
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U = součinitel prostupu konstrukce W/m2K 

UN= je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla a W/m2K 

 

Pro tento objekt jsou hodnoceny všechny ochlazované konstrukce, tzn. konstrukce ve 

styku s exteriérem a  zeminou. Výsledky posouzení jednotlivých konstrukcí najdeme                 

v tab. 5.3 

 

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní domy by měla být pod 2/3 

doporučených hodnot. Tepelné mosty v konstrukcích musí být minimalizovaný vhodným 

stavebně technickým řešením.  

        

 

 Tab.5.3 Součinitel prostupu tepla  

Typ konstrukce Součinitel 

prostupu 

tepla 

Požadovaná 

hodnota 

součinitele 

prostupu 

tepla  

Doporučená 

hodnota 

součinitele 

prostupu tepla pro 

pasivní domy 

Vyhodnocení 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

  

U 

[W/(m2 .K)] 

 

UN 

[W/(m2 .K)] 

 

UN 

[W/(m2 .K)] 

 

Obvodová stěna - 1.NP 0,09 0,30 0,15 vyhovuje 

Obvodová stěna - 2.NP 0,09 0,30 0,15 vyhovuje 

Obvodová stěna - garáž 0,09 0,60 0,15 vyhovuje 

Podlaha 1.NP - pokoj 0,14 0,38 0,25 vyhovuje 

Podlaha 1.NP - koupelna 0,16 0,38 0,25 vyhovuje 

Strop 2.NP 0,07 0,24 0,12 vyhovuje 

Hodnoceno programem TEPLO 2010 

        Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č.1.1 -1.6 
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Posouzení lineárního činitele prostupu tepla.  

Tento požadavek charakterizuje technické vlastnosti dvourozměrných tepelných mostů 

a vazeb.  Vyjadřuje množství tepla ve W, které prochází při jednotkovém  teplotním rozdílu  

1K jednotkovou délkou tepelného mostu 1m.   

 

Pro splnění požadavků musí platit 

ѱk≤ ѱk N      [W/m.K] 

ѱk  = lineární činitel prostupu tepla W/m.K 

ѱk N = požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla W/m.K 

 

Pro posouzení výše uvedeného požadavku byly vybrány kritické detaily, které mají 

nejdelší tepelnou vazbu. Tzn. styk stěna – stěna, styk stěna – podlaha, styk stěna – strop. 

Ostění jsem vybrala z důvodů napojení rámu na nosnou konstrukci objektu, kdy může 

docházet k výraznému tepelnému mostu. Posouzení viz tab. 5.4. 

   

  Tab.5.4  Lineární činitel prostupu tepla 

Typ detailu Plošná tepelná 

propustnost 

Celková 

délka detailu 

(vnější) 

Lineární 

činitel 

prostupu 

tepla 

Požadovaná 

hodnota 

lineárního činitele 

prostupu tepla 

Vyhodnocení 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

  

L
2D

 

[W/(m.K)] 

 

b 

[m] 

 

ψk 

[W/(m.K)] 

 

ψk,N 

[W/(m.K)] 

 

Styk stěna - stěna 0,301 3,935 -0,065 0,60 vyhovuje 

Styk podlaha - stěna -0,054 6,5602 -0,883 0,60 vyhovuje 

Styk stěna - strop 0,249 3,8675 -0,067 0,60 vyhovuje 

Ostění 0,690 1,3921 0,1 0,1 vyhovuje 

  Hodnoceno programem AREA 2010   

  Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č.3.1. – 3.4 

 

Stavební konstrukce a její styky dle ČSN 73 5040-2  [13] vyhovují.  
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5.2.3  Kondenzace 

 

„Uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry a nebo jen 

v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti“. 

Požadavek dle vyhlášky 148/2007 Sb. § 4. [3] 

 

Hodnocení tohoto požadavku je jednou z velmi důležitých posudků.  Slouží k ověření 

dlouhodobého teplotně-vlhkostního chování konstrukce. Vyhodnocení navržené konstrukce je  

viz tab.5.5. 

 

Obvodové konstrukce posuzovaného objektu jsou navržené jako difúzně otevřené, 

tzn., že vlhkost může skrz konstrukci procházet.  

Dle ČSN 73 0540-2 musí být splněny následující podmínky 

- Zkondenzovaná vodní pára nesmí ohrozit požadovanou funkci konstrukce  

Mc<Mc,N 

- Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu 

Mc < Mev  v kg/(m2.a)  

- Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,10 kg/(m2.a), nebo 3% plošné 

hmotnosti materiálu (použije se nižší z hodnot). 

 

 

                     Tab.č.5.5  Stav kondenzace 

Typ konstrukce Stav kondenzace 

(splňuje/nesplňuje) 

 

 Mc,a 

[kg.m-2a-1] 

Obvodová stěna - 1.NP splňuje 

Obvodová stěna – 2.NP splňuje 

Obvodová stěna - garáž splňuje 

Podlaha 1.Np – koupelna splňuje 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
     
Dům v pasivním standardu  Passive House 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 34 34   

Strop 1.NP – pokoje splňuje 

Strop 1.NP – koupelna splňuje 

Strop 2.NP splňuje 

Hodnoceno programem TEPLO 2010 

Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č. 1.1. – 1.6. 

 

Stavební konstrukce dle ČSN 73 5040-2 [13] nekondenzuje. 

 

 

5.2.4  Průvzdušnost 

 

„Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou 

průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, 

s požadovaně nízkou celkovou průvzdušnosti obálky budovy“ Požadavek dle vyhlášky 

148/2007 Sb. § 4. [3] 

 

Jak je výše zmíněno, jedná se o dům v pasivním standardu, proto by obvodové 

konstrukce měly být vzduchotěsné, okna a dveře zaizolovaná, tak aby průvzdušnost byla 

minimální. V budově ovšem musí být zajištěna minimální hygienická výměna vzduchu dle 

ČSN 73 0540 – 3 [14]. Tento požadavek se zabezpečí navrhnutou vzduchotechnickou 

jednotkou DUPLEX RK3 –EC, která zajistí minimální přívody vzduchu do místnosti.   

 

Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár iLV v m3/(s.m.Pa0,67), stanovený dle 

ČSN 73 0540-3 musí u výplní otvorů a obvodových plášťů splňovat podmínku  

iLV ≤ iLV,N    [m
3/(s.m.Pa0,67)] 

iLV – součinitel spárové průzvučností  m3/(s.m.Pa0,67) 

iLV,N – požadovaná hodnota součinitele spárové průvzdušností  

m3/(s.m.Pa0,67) 

 

Celková průvzdušnost obvodového pláště objektu se dá ověřit dle celkové intenzity 

výměny vzduchu n50 při talkovém rozdílu 50 Pa, v h-1. Norma doporučuje splnění podmínky 
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n50 ≤ n50,N     [h
-1] 

n50 – intenzita výměny vzduchu při talkovém rozdílu 50 Pa, v h-1 

n50,N - doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při 

talkové  rozdílu 50 Pa, v h-1 

n50,N     u pasivních domů by nemělo přesáhnout 0,6 h-1 

 

Tento požadavek ověříme Blower door – testem. 

 

 

5.2.5 Pokles dotykové teploty  

 

„Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťující jejich 

tepelnou jímavost a teplotu na vnitřním povrchu“. Požadavek dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

§4. [3] 

 

Tímto požadavkem se hodnotí množství odnímaného tepla při dotyku mírně 

chráněného lidského těla s chladnějším povrchem.  Tento požadavek je potřebný pro návrh                  

a ověření nášlapných vrstev podlahy z hlediska působností jejich tepelné jímavosti. 

Požadavek musí splňovat 

Θ10≤ Θ10,N    [ °C ] 

Θ10 – pokles dotykové teploty  °C 

Θ10,N – požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy °C 

 

Tento požadavek se nemusí ověřovat u podlah s trvale nášlapnou vrstvou z textilní 

podlahoviny a u podlah s povrchovou teplotou trvale vyšší než 26°C 

 

U navrženého pasivního objektu tento požadavek vyhovuje. Pro lepší tepelnou pohodu 

se může do koupelny položit jako nášlapnou vrstvu na dlažbu kobereček. Vyhodnocení viz 

tab. 5.6. 

 

 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
     
Dům v pasivním standardu  Passive House 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 36 36   

   Tab.č.5.6  Pokles dotykové teploty  

Typ konstrukce Pokles dotykové 

teploty 

Požadovaná hodnota 

poklesu dotykové 

teploty  

Vyhodnocení 

(vyhovuje/nevyhovuje) 

 θ10  [˚C] θ10,N  [˚C]  

Podlaha pokoje 2,46 5,5 vyhovuje 

Podlaha koupelna 6,89 6,9 vyhovuje 

Hodnoceno programem TEPLO 2010 

Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze 1.7. – 1.8. 

 

Stavební konstrukce dle ČSN 73 5040-2 [13] vyhovuje.  

 

 

5.2.6 Zimní a letní tepelná stabilita místností 

 

„Místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující 

riziko jejich přílišnému chladnutí a přehřívání“. Požadavek dle vyhlášky 148/2007 Sb. §4. [3] 

 

Stabilita v zimním období se v tomto případě neřeší, protože je využíváno 

nepřerušované vytápění. 

 

Pro posouzení letní stability máme dvě možnosti a to posoudit nejvyšší denní vzestup 

teploty vzduchu nebo posoudit nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti. V tomto případě je 

hodnocena nejvyšší denní teplota.  

 

Požadavek je splněn pokud  

Θaim,max ≤ Θaim,max,N.     [°C] 

Θaim,max – nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti °C 

Θaim,max,N  -  požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti 

v letním období °C 
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Navrhovaný objekt byl posuzován ve dvou místnostech a to v přízemí v místnosti 108 

(kuchyň s obývacím pokojem) a patře v místnosti 205 (ložnice). 

 

Kuchyň s obývacím pokojem je z jihu prosklená dvěma francouzskými dveřmi 

rozměru 1200 x 1970 mm a ze západu jedním oknem 1250 x 1500 mm. Obvodová stěna není 

provětrávaná. Z vnější strany je opatřena světlou omítkou.  

 

Místnost 205 je prosklená z jihu dvěma okny o rozměrech 1250 x 1500 mm a ze 

západu jedním oknem 1250 x 1000 mm. Obvodová konstrukce je provětrávaná s dřevěným 

obkladem. Střešní konstrukce je  dvouplášťová s provětrávanou mezerou. 

 

Posuzované místnosti vyhovují s následujícím opatřením. Místnost 108 musí být 

opatřena v letních dnech markýzou a vnitřními světlými žaluziemi. Místnost 205 musí být 

opatřena vnějším žaluziemi a reflexními foliemi z jižní strany.  

Vyhodnocení viz tab. 5.7.  

 

 

    Tab. 5.7  Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti 

Stav budovy Nejvyšší denní teplota 

vzduchu 

Požadovaná 

hodnota  

Vyhodnocení 

(vyhovuje/nevyhovuje) 

 θai,max [°C] θai,max,N [°C]  

108 25,65 27 vyhovuje 

205 26,89 27 vyhovuje 

       Hodnoceno programem SIMULACE 2010 

                              Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č. 4.1. – 4.2. 

 

Stavební konstrukce dle ČSN 73 0540-2  [13] vyhovují. 
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5.2.7 Průměrný součinitel prostupu tepla 

 

„Budova má nejvýše požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálkou 

budovy“. Požadavek dle vyhlášky 148/2007 Sb. §4. [3] 

 

    Tento požadavek vyjadřuje základní vliv stavebního řešení na spotřebu tepla na 

vytápění budovy a tím i na energetickou náročnost budovy.  

 

Průměrný součinitel prostupu tepla je podíl měrné ztráty prostupem tepla ve W/K                     

a plochou ochlazované obálky budovy v m2.  

 

Pro splnění požadavků musí platit 

 Uem ≤ Uem,N    [ W/m2.K] 

Uem - průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy W/m2.K 

Uem,N - požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy W/m2.K 

 

Navrhovaný objekt byl hodnocen dle dvou způsob výpočtů. A to s přesným zadáním 

lineárních tepelných mostů. Tyto detaily jsou přesně spočteny v programu AREA 2010, 

protokoly a vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 5.1. – 5.2. Ve výpočtu AREA 2010 

hodnota tepelných mostů Psi vyšla záporné hodnotě, kromě ostění. Do výpočtu ztrát se místo 

záporných hodnot zahrnují hodnoty nulové. Detail ostění je zahrnut v hodnotě kladné, tzn. 0,1 

W/mK.  

 

V druhém způsobu výpočtu nejsou zahrnuty hodnoty tepelných mostů přesnou 

hodnotou, nýbrž jen korekčním činitelem vyjadřující vliv tepelných mostů na součinitel 

prostupu tepla ve W/m2K.  

 

Z výpočtu vyplývá, že přesné započtení posouzených detailů v AREI 2010 (Psi) 

snižuje tepelnou ztrátu objektu. Porovnání obou výpočtů je uvedeno v tab. 5.8. V příloze                  

č. 5.1 a 5.2  jsou přiloženy energetické štítky budovy.     
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Tab.5.8  Průměrný součinitel prostupu tepla a součet tepelných ztrát 

Typ výpočtu Průměrný 

součinitel 

prostupu tepla 

Požadovaná 

hodnota  

Vyhodnocení 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

Součet 

tepelných ztrát 

 Uem 

[W/m2K] 

Uem 

[W/m2K] 

                             

W 

Korekční činitel vlivu tepelných ztrát 0,14 0,52 vyhovuje 4304 

Vliv tepelných ztrát přesně dle Psi 0,14 0,52 vyhovuje 4197 

Hodnoceno programem ZTRÁTY 2010 

                       Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze 5.1. – 5.2 

 

Obálka budovy v obou případech dle vyhlášky ČSN 73 0540-2 [13] vyhovuje. 

 

 

5.3 Závěr  

 

Navržený objekt vyhověl tepelně technickému posudku dle vyhlášky 148/2007 Sb.  

[3]. Dle této vyhlášky se posuzovalo: teplotní faktor vnitřního povrchu tepla fRsi, součinitel 

prostupu tepla U, lineární činitel prostupu tepla ѱk, kondenzace vodních par v konstrukcích 

Mc,a, průvzdušnost obálky budovy iLV, pokles dotykové teploty podlahy Θ10, nejvyšší denní 

teplota vzduchu v místnosti Θaim,max a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy 

Uem. Dodatečné úpravy není třeba navrhovat. Objekt splňuje všechny tepelně technické 

požadavky dle normy ČSN 73 0540.  
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6. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA -  STANOVENÍ 

CELKOVÉ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY STAVBY 

 

 

6.1 Popis objektu 

 

Rodinný dům je navrhován v pasivním standardu. Obvodové konstrukce splňují 

součinitelé prostupu tepla pod 2/3 požadovaných hodnot. Hodnocení viz kap.5. Pro výplně 

otvorů jsou použity okna se součinitelem prostupu tepla 0,74 m2W/K, dveře se součinitelem 

prostupu tepla 1,1 m2W/K.  

  

 

6.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby bylo provedeno dle vyhlášky 

148/2007 Sb. [3] 

 

 Stanovením celkové energetické spotřeby stavby zjistíme kolik je měrná spotřeba 

energie budovy a tím zařadíme do energetické třídy náročnosti. Toto dokážeme výpočtem                  

a následujícím zařazením dle tab. 6.1. Pro slovní zařazení budovy použijeme tabulku č.6.2. 

 

Ověření měrné spotřeby energie budovy: 

  EPA= 277,8 x EP/Ac v kWh/(m2.rok) 

  EPA = 277,8 x 21,38/232,4 

EPA= 26 kWh/(m2.rok) 

 

EP je vypočtena celková roční dodaná energie v GJ/rok 

 Ac je celková podlahová plocha v m2 

 

 

Celkovou roční dodanou energií si také ověříme z protokolu k energetickému průkazu 

budovy viz příloha č.6.2. 
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Výpočtem jsme zjistili, že měrná spotřeba energie budovy je 26 kWh/(m2.rok). Z tab. 

6.1 stanovíme, že stavba je zařazena do energetické třídy náročnosti A.  Dle tabulky 6.2 

použijeme přesné slovní vyjádření energetické třídy.  

   

A – mimořádné úsporná 

 

Výsledek se shoduje s průkazem energetické náročnosti budovy viz obr. 6.1. 

 

 

Tab.č.6.1 Zařazení budovy do energetické třídy náročnost 

Druh budovy A B C D E F G 

Rodinný dům <51 51-97 98-142 143-191 192-240 241-286 >286 

Bytový dům <43 43-82 83-120 121-162 163-205 206-245 >245 

Hotel a restaurace <102 102-200 201-294 295-389 390-488 489-590 >590 

administrativní <62 62-123 124-179 180-236 237-293 294-345 >345 

Nemocnice <109 109-210 211-310 311-415 416-520 521-625 >625 

Vzdělávací zařízení <47 47-89 90-130 131-174 175-220 221-265 >265 

Sportovní zařízení <53 53-102 103-145 146-194 195-245 246-297 >297 

Obchodní <67 67-121 122-183 184-241 242-300 301-362 >362 

 

 

Tab.č.6.2 Slovní zařazení budovy do energetické třídy náročnosti 

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy 

A Mimořádně úsporná 

B Úsporná 

C vyhovující 

D Nevyhovující 

E Nehospodárná 

F Velmi nehospodárná 

G Mimořádně nehospodárná 
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6.3. Přehled energií dodané do objektu 

  

Budova v pasivním standardu musí splňovat určité limity spotřeby energií. Přehled těchto 

energií a jejich spotřeb najdeme v tab. 6.3  

 

    Tab.6.3 Přehled energií v objektu 

Parametr Jednotky Hodnota 

Měrná spotřeba tepla na vytápění budovy kWh/(m2.a) 16 

Celková roční dodaná energie za rok EP GJ 21,308 

Měrná spotřeba energie budovy EP,A kWh/(m2.a) 25 

Celková spotřeba primární energie za rok kWh/m2 56 

Hodnoceno programem ENERGIE 2010 

                       Protokol k výpočtu je uveden v příloze 6.1 
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6.1 Průkaz energetické náročnosti 

budovy
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6.4. Závěr 
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Ověřováním a výpočtem jsme dokázali, že budova je v třídě A – mimořádně úsporná. 

Tímto jsme splnili požadavek na dům v pasivním standardu.  

 

Dále jsme zjistili, že měrná spotřeba tepla na vytápění budovy je 16 kWh/(m2.a), 

požadovaná je 20 kWh/(m2.a), což znamená, že objekt vyhovuje. Také jsme si ověřili, že 

celková spotřeba primární energie za rok je 56 kWh/m2, - splňuje povolený limit 60 kWh/m2. 
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7. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZAŘÍZENÍ PRO 

VYTÁPĚNÍ STAVBY – NÁVRH OTOPNÉ SOUSTAVY 

S VYUŽITÍM ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE 

VČETNĚ ZAŘÍZENÍ PRO NUCENÉ VĚTRÁNÍ 

 

 

7.1 Základní údaje 

 

Předmětem řešení je návrh teplovzdušného vytápění od firmy AREA s.r.o, Jablonec 

nad Nisou – coby profesní součástí technického řešení vybavení stavebně navrženého 

pasivního rodinného domu (RD). Návrh řešení je vypracován na úrovni dokumentace pro 

provádění stavby (DPS), a to jako dílčí část celkové dokumentace stavby pro její realizaci. 

 

Pro návrh teplovzdušného vytápění byla k dispozici kompletní dokumentace stavební 

části budoucího RD. 

 

S navrhovanými instalacemi souvisejí potřebné stavební úpravy a ostatní stavební                            

a profesní práce a dodávky, které nejsou předmětem řešení této části.  Ty budou zahrnuty 

v samostatných částech celkové dokumentace (stavební část, zdravotně technické instalace), 

přičemž související technické vazby byly vzájemně koordinovány v průběhu prací na 

projektu. 

 

 

7.2  Popis objektu 

 

Součástí projektu je  návrh teplovzdušného vytápění v novostavbě rodinného domu 

v pasivním standardu. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům, který je 

realizován jako dřevostavba. Pro vytápění rodinného domu je použita technologie od firmy 

ATREA, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Jako zásobník  tepla pro vytápění a přípravu TV bude 
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používán integrovaný zásobník tepla (IZT), typ IZT  U – TTS 950. Tento zásobník se 

navrhuje pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Pro rozvod vzduchu bude zvolena 

vzduchotechnická jednotka DUPLEX RK3 - EC, která pracuje na systému rovnotlaku. 

Umístění této jednotky bude v technické místnosti v přízemí RD, odkud budou vedena potrubí 

do jednotlivých místností. Jako zdroj tepla bude tepelné čerpadlo vzduch – voda TCV 4,8       

a pro předehřev TV budou instalovány dva solární panely na západní straně objektu směrem 

na jih. Solární systémy budou zavěšeny na ocelové konstrukci.  

 

Pro návrh vytápění byly použity podklady: stavební dokumentace, platné normy ČSN 

a EN, vyhlášky a sbírky zákonů a předpisy, technické podklady od firmy ATREA, s.r.o. 

včetně výpočtového programu. 

  

 

7.3  Tepelně-technické vlastnosti objektu 

 

 

7.3.1 Popis konstrukcí 

 

Objekt bude realizován jako dřevostavba o sloupkovém systému vyplněném tepelnou 

izolaci Isover Multimax 30 tloušťky 300 mm, z vnitřní strany opatřenou předstěnou ze 

sádrokartonů RIGIPS, z vnější strany osazené dřevovláknité desky tloušťky 100 mm Hofatex 

Kombi. Podlaha ve styku se zeminou bude odizolovaná 200 mm silnou tepelnou izolací 

Isover EPS Grey 100, ve které povedou vzduchotechnické kanály 200 x 50 mm. Strop nad 

2.NP bude z trámových hranolů, zaizolován opět tepelnou izolací isover Multimax tl. 400 

mm. Ostatní vnitřní zdi jsou tvořeny příčkami se sádrokartónů, vyplněny zvukovou izolací 

Isover UNI tl.75 mm, kromě vnitřní nosné zdi, ve které jsou nosné prvky hranoly, po obou 

stranách osazeny sádrokartonovými deskami, vyplněné opět zvukovou izolaci Isover UNI. 

 

 

7.3.2  Tepelné ztráty 
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 Tepelné ztráty objektu jsou stanoveny podle normy ČSN EN 12 831 [15] pro 

venkovní oblastní výpočtovou teplotu θe = -15°C a roční průměrnou teplotu θm,e = 7,8°C.  

 Tepelné ztráty jsou počítány s minimální hygienickou výměnu vzduchu 0,1 h-1 a to 

proto, že potřeba topného vzduchu pro vytápění je navrhováno programem od firmy ATREA 

s.r.o., viz příloha č. 7.  Tento program napočítává minimální množství výměny hygienického 

vzduchu. Pokud bychom počítali tuto hodnotu i ve ztrátách, došlo by ke zdvojnásobení této 

hodnoty a tím k nepřesným výsledkům 

  

 Součinitel prostupu tepla, ztráty jednolitých místností a přehled parametrů jsou 

uvedeny v tab. 7.1, 7.2. a 7.3. 

    

   Tab. 7.1 Přehled součinitelů prostupu tepla 

Typ konstrukce Součinitel 

prostupu tepla 

Požadovaná hodnota 

součinitele prostupu 

tepla  

Vyhodnocení 

(vyhovuje/ 

nevyhovuje) 

 U 

[W/(m2 .K)] 

UN 

[W/(m2 .K)] 

 

Obvodová stěna  -1.NP 0,09 0,30 vyhovuje 

Obvodová stěna – 2.NP 0,09 0,30 vyhovuje 

Obvodová stěna - garáž 0,09 0,60 vyhovuje 

Podlaha 1.NP - pokoj 0,14 0,38 vyhovuje 

Podlaha 1.NP – koupelna 0,16 0,38 vyhovuje 

Strop 2.NP 0,07 0,24 vyhovuje 

                 Hodnoceno programem TEPLO 2010 

              Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č.1.1 – 1.6 
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       Tab. 7.2 Přehled tepelných ztrát po místnostech 

Číslo 

místnosti 

Název Objem 

místnosti               

V                         

m3 

Vnitřní 

teplota                  

ti                    

C 

Celková 

tepelná                                                                                                                            

W 

101 Technická místnost 19,4 15 -1 

102 Koupelna 9,1 24 87 

103 Chodba 14,1 15 -27 

104 Zádveří 7,1 15 65 

105 Schodiště 40,7 15 115 

106 Šatna 14,3 15 95 

107 Komora 9,5 15 2 

108 Kuchyň s obývacím pokojem 118,8 20 733 

109 Pracovna 48,3 20 317 

201 Koupelna 31,8 24 373 

202 WC 6,8 24 68 

203 Chodba + schodiště 24,9 15 209 

204 Šatna 14,1 15 109 

205 Ložnice 76,6 20 506 

206 Pokoj 46,9 20 243 

207 Pokoj 46,9 20 382 

  Protokoly k výpočtům jsou uvedeny v příloze č.5.3 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
     
Dům v pasivním standardu  Passive House 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 50 50   

  Tab. 7.3 Přehled parametrů 

Parametr Hodnota Měrná jednotka 

   

Průměrná teplota vnitřního vzduchu 19,3 °C 

Venkovní výpočtová teplota -15 °C 

Počet osob 4 osob 

Celková tepelná ztráta objektu 3275 W 

Ztráta objektu prostupem 2594 W 

Ztráta objektu větráním 681 W 

 

 

7.4  Vytápění 

 

7.4.1  Integrovaný zásobník tepla 

 

Integrovaný zásobník umožní kombinovanou přípravu teplé vody (TV)  a akumulaci 

tepla. Z tohoto důvodu je využit nejen jako zdroj tepla pro vzduchotechnickou jednotku 

Duplex RK3 – EC, ale také pro přípravu TV.  Na IZT budou napojeny solární systémy                      

a tepelné čerpadlo, které zajistí ohřev topné vody. Z výše uvedených potřeb je navrhován IZT 

se třemi výměníky, typu IZT – U – TTS o objemu 950L. Technické parametry jsou uvedeny 

v příloze č. 11.5. 

 

IZT nám umožňují využití sluneční energie pro ohřev TV a částečného vytápění. Také 

má dostatečnou akumulaci TV i tepla v době dodávky elektrické energie ve vysokém tarifu.  

 

Jak bylo již výše zmíněno, je zvolena akumulační nádoba se třemi výměníky. Jeden 

výměník je napojen na solární soustavu. Dva jsou pro předehřev TV ve spodní a horní části 

zásobníku na teplou vodu. Výměníky jsou z materiálu NEREZ, který muže být v neustálém 

kontaktu s pitnou vodou. 
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Pro případ (v zimním období), kdy nám tepelné čerpadlo a solární systémy 

neposkytnout požadovanou účinnost, je  zásobník opatřen  záložním zdrojem. Jedná se o dvě 

elektrické spirály umístěné po výšce zásobníku ve dvou úrovních. Využívá se i stratifikace 

teplot, kdy natápění ovlivňuje teplotu akumulační vody pouze nad elektrospirálami.  

 

Stratifikace teplot se může využívat díky výšce zásobníků. Je to  jev, kdy je v nejvyšší 

části zásobníků nejvyšší teplota akumulační vody. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší částí může 

být i 20 °C. Toto rozvrstvení se využívá také při odběrech energie, kdy TV je ohřívána 

v horní části zásobníku, výstup otopné vody pro vzduchotechnickou jednotku je ve 2/3 výšky 

a zpátečka UT systému je u dna IZT. Tímto je možné optimálně využit kapacitu zásobníku. 

Rozdíl teplot při stratifikaci je velmi ostrý, při ohřevu pomoci el. spirál je teplota nad a pod 

spirálou na 100 mm výšky velmi výrazná – není proto důvod mít obavy ze záložního                         

el. ohřevu v objemově velkém zásobníku.  

 

Zásobníky jsou beztlaké nádrže dle ČSN 690010. Objem zásobníků je připojen na 

uzavřený teplovodní topný systém s expanzní nádobou, který je zbaven vzduchu. Instaluje se 

výhradně ve svislé poloze. 

 

Pro zvolení tohoto typu akumulační nádoby bylo mimo jiné i rozhodující využití 

průtočného ohřevu TV.  Jeho výhody spočívají ve výměně objemu výměníku každých cca 1,3 

minuty, kdy není potřeba předehřívat TV pro odstranění bakterií Legionella jako u přímých 

zásobníků (boilery). Dále dle teploty akumulační vody je protékající studená voda ohřívaná 

okamžitým výkonem 25 až 50 kW, zajišťující ohřev vody prakticky na teplotu akumulační 

vody v zásobnících (rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku a teplotou vytékající TV je 2 až 5 

°C), výhodou je i vysoká kapacita ohřevu. Kvalita TV závisí pouze na pitné vodě, která musí 

odpovídat požadavkům na pitnou vodu dle vyhl. MMR .376/2000 Sb. [8] (především pH 

v rozsahu 6,5 -9,5). 

 

Zásobník IZT bude umístěn na betonové desce. Pod zásobník se použije podstavec 

výšky 200 mm a to pro prostup podlahovou konstrukcí (tepelnou izolaci pro vyloučení 

tepelných mostů). 
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Technická místnost musí být vybavená minimální prostupem 800 mm pro zvolený 

IZT. 

 

V technické místnosti v blízkosti zásobníků bude  osazena  do podlahy havarijní 

podlahová vpusť, pozor nejedná se o vpusť provozní pro stály odvod kondenzační vody. 

 

 

Integrovaný zásobník tepla bude umístěn v přízemí v technické místnosti č. 101.  Pro 

zabezpečení proti překročení dovoleného tlaku v akumulační nádobě bude instalována 

expanzí nádoba o objemu 50 l včetně pojistného ventilu s otvíracím přetlakem 250 kPa. 

Expanzní nádoba bude napojena potrubím Tr 22 x 1 mm a bude umístěna v blízkosti IZT. 

 

 

7.4.2   Solární soustavy 

 

Pro přípravu teplé vody budou osazeny solární panely. Z důvodů špatného sklonu 

střešní konstrukce (směrem na sever) budou solární panely osazeny na ocelové konstrukce na 

západní straně domu směrem na jih. Solární panely budou napojeny na IZT s celoročním  

využitím sluneční energie. Teplo bude akumulováno v IZT přes speciální výměník do topné 

vody, která bude průtokovým ohřívačem ohřívat teplou vodu na požadovanou teplotu. 

V zimním období, kdy nedojde k ohřátí požadované teploty topné vody pro ohřev teplé vody, 

bude topná voda dohřívaná elektrospirálami zabudovanými v IZT, popsané již výše. 

Dimenzování solární soustavě viz. příloha č. 8.1. 

 

 

7.4.3  Teplovzdušná jednotka 

 

Rodinný dům je navrhován jako pasivní. Nedochází k výměně vzduchu z hlediska 

hygienického požadavků. Proto musí být zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnickým 

systémem.  Tento požadavek zajistí vzduchotechnická jednotka Duplex RK3 – EC. V této 

jednotce je i zabudován rekuperační výměník, pro využití tepla z odpadního vzduchu. Toto 
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teplo je využito pro předehřev čerstvého vzduchu v rekuperačním výměníku při dokonalém 

oddělení odsávaného a přiváděného vzduchu. 

 

Navržená jednotka zajišťuje současně primární cirkulační vytápění a větrání obytných 

místností domu a sekundární oddělené odvětrávání sociálního příslušenství a prostoru 

kuchyně. V jednotce jsou použity EC ventilátory, snižující spotřebu elektrické energie při 

provozu, dále systém řízení větrání zajišťující rovnotlak v objektu. Dimenzování 

teplovodního výměníků umožňuje využívat nízkých teplot topné vody 40°C. 

V jednotce je osazen: 

 Nízkootáčkový ventilátor  

EC ventilátor odpadního vzduchu 

Protiproudý rekuperační výměník z plastu hPS s účinností rekuperace až 90 % 

Teplovodní ohřívač optimalizovaný pro nízkoteplotní topný systém 

Filtr cirkulačního vzduchu s třídou filtrace G4 

Předfiltry z tahokovu 

Cirkulační klapka a klapka by-passu včetně servopohonů 

Regulační modul 

 

Připojovací hrdla jsou navržena pro připojení kruhového pružného potrubí o průměru 

160 x 200 mm. 

 

Jednotka pracuje dle ročního období nebo momentální potřeby v následujících 

režimech: 

- Rovnotlaký větrací režim – celoroční období  

o Je určen pro větrání a dotápění (bez cirkulace) v přechodném období 

 (oba ventilátory zapnuty, směšovací klapka uzavřena) 

- Cirkulační vytápění a větrací režim – topné období 

o Teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací 

odpadního tepla  

 Oba ventilátory zapnuty, směšovací klapka směsuje venkovní                   

a cirkulační vzduch 
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- Cirkulační vytápěcí režim s nárazovým větráním – topné období 

o Je to základní doporučovaný provozní režim cirkulačního vytápění. Při 

pobytu osob se impulsem z WC a koupelny přepíná nárazově odtahový 

ventilátor s nastavitelným doběhem, impulsem z kuchyně na režim č.1 bez 

doběhu. 

- Větrací režim přetlakový – letní období 

o Použije se v létě při přetlakové větrání obytných prostor plným přívodem 

venkovního vzduchu. Lze využít i pro noční předchlazení. Odvod vzduchu 

pootevřenými okny. 

 

 

7.4.3.1 Rozvod čerstvého a cirkulačního vytápěcího vzduchu 

 

Čerstvý vzduch 

Čerstvý přívodní vzduch (e1) je nasáván na severní straně fasády garáže přes 

protidešťovou žaluzii a klapkou se servopohonem ve výšce 2,6 m nad úrovní terénu. Čerstvý 

vzduch je přiváděn potrubím o průměru 250 mm do vzduchotechnické jednotky, kdy stálý 

přísun při chodu cirkulačního ventilátoru je zajištěn aretací směšovací klapky v jednotce. 

 

Cirkulační větrací – vytápěcí vzduch 

Cirkulační větrací – vytápěcí vzduch (c2) bude do vytápěných místností rozveden 

plochými plechovými vzduchovody o rozměru 200 x 50 mm, tloušťky plechu 0,6 mm.  

Podlahové kanály jsou vedeny v izolační vrstvě podlahové konstrukce. Množství potřebného 

větracího a vytápěcího vzduchu je uveden v tab.7.4 
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 Tab. 7.4 Množství větracího a vytápěcího vzduchu  

Číslo 

místnosti 

Množství 

větracího a 

topného vzduchu 

NORM 

Množství 

větracího a 

topného vzduchu 

MAX 

Počet 

přiváděných 

potrubí 

Počet 

vyústek 

 m3/h m3/h ks ks 

104 11 18 1 1 

108 120 200 2 3 

109 51 85 1 2 

205 82 136 2 3 

206 39 65 1 1 

207 62 103 1 2 

 

 Cirkulační vzduch 

Cirkulační vzduch (c1) je vzduch, který cirkuluje ve vnitřních prostorech RD. Je 

odváděn centrálními odtahovými mřížkami usazených v prvním a druhým podlaží RD. Pro 

správnou funkci musí být odvětrávací místnosti propojeny s prostorem s centrálním 

odsáváním štěrbinou o čistém průřezu cca 100 cm2 (dveře bez prahů se štěrbinou cca 1cm).  

Cirkulační vzduch je vedeny potrubím kruhového průřezu  o průměru 160 mm od tepelné 

jednotky pod stropem v prvním nadzemním podlaží ve výšce 2,4 m a v druhém nadzemním 

podlaží ve výšce 2,36m.  Cirkulační vzduch je nasáván talířovými ventily  KO 160.  Tento 

vzduch je potřebný pro hygienickou výměnu vzduchu v místnosti.  Maximální a minimální 

množství je stanoveno v tab.7.5. Potřebné množství odváděné v jednotlivých patrech je 

uvedeno  v tab. 7.6. 
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  Tab.č.7.5 Cirkulační vzduch 

Parametr Hodnota 

Měrná 

jednotka 

Teplota 15-24 °C 

Množství cirkulačního vzduchu max. 1323 m3 

Množství cirkulačního vzduchu min 359 m3 

 

 

                                  Tab. č. 7.6 Množství cirkulačního vzduchu 

Číslo 

místnosti 

Množství 

cirkulačního 

vzduchu V 

Počet 

přiváděných 

potrubí 

Počet 

vyústek 

 m3/h ks ks 

105 173 1 1 

203 218 1 1 

 

 

Rozvod odpadního vzduchu 

Tzv. špinavé místnosti, to jsou koupelny, WC, kuchyně, zádveří, šatny jsou odsávány. 

Jedná se o místnosti v prvním nadzemním podlaží 102 (koupelna),104 (zádveří), 108 

(kuchyň), 106 (šatna) a v druhém nadzemním podlaží 201 (koupelna), 202 (WC), 204 (šatna).  

V kuchyni bude nad sporákem osazena digestoř s uhlíkovým filtrem. Vzduch z digestoře je 

přiváděn zpět do kuchyně, ale zbaven tukových pár přes uhlíkové filtry. Pachy jsou odváděny 

odpadním potrubím přes rekuperátor ve vzduchotechnické jednotce. Jednotlivé množství 

tohoto vzduchu je uvedeno v tab.7.7. 

 

Systém odsávaní funguje automaticky při sepnutí vypínače v koupelně či WC (jedná 

se o spínání s oddáleným startem a doběhem). Také se systém spustí při sepnutí digestoře 

v kuchyni (tady je instalováno spínání s okamžitým startem a bez doběhu). Při sepnutí 

odtahového vzduchu je spuštěn systém přívod čerstvého vzduchu. Ten je poháněn 
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cirkulačním ventilátorem.  V rekuperačním výměníku dojde k předání tepla mezi odváděným 

vzduchem a přiváděným čerstvým vzduchem do objektu. 

 

Odpadní vzduch je veden ve flexibilním potrubí o průměru 160 mm. Pro nasávání jsou 

použity talířové ventily KO 160.  Jednotlivá odsávací místa jsou napojena na odváděcí potrubí 

odpadního vzduchu  vedoucí do  vzduchotechnické jednotky. Odváděný odpadní vzduch je 

přes rekuperační výměník, kde předává teplo přiváděnému čerstvému vzduchu, odváděn do 

venkovního prostředí přes zpětnou klapku. Výstup odpadního vzduchu z jednotky 

k protidešťové žaluzii je proveden flexibilním tepelně izolačním potrubím TERMOLFEX 

MO. 

 

 

                   Tab. 7.7 Množství odpadního vzduchu 

Číslo místnosti 

Množství 

odpadního 

vzduchu 

Počet 

přiváděných 

potrubí 

Počet 

vyústek 

 m3/h ks ks 

101 15 1 1 

102 50 1 1 

104 15 1 1 

106 25 1 1 

108 100 1 1 

201 50 1 1 

202 45 1 1 

204 25 1 1 

 

 

V technické místnosti bude osazena podlahová vpusť DN 100 do kanalizace pro odvod 

kondenzátu ze vzduchotechnické jednotky. Kondenzát musí být sveden přes pachový uzávěr 

(sifon) umístěný poblíž jednotky. 
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7.4.4 Tepelné čerpadlo 

 

Zdrojem tepla pro ohřev topné vody v IZT slouží tepelné čerpadlo vzduch – voda, 

typu ATREA TCV 4,8.  

 

Toto zařízení pracuje na principu předávání tepla teplonosné látce. Jako teplonosná 

látka  je využívané ekologické chladivo R410 A.  

 

Zařízení má dvě části, vnitřní a venkovní jednotku. Venkovní jednotka FZ 14 bude 

umístěna na severní straně fasády, ve výšce 1,5 m.  Kondenzát vznikající z venkovní jednotky 

bude odváděn okapovým chodníkem. Vnitřní jednotka (hydraulický modul HM TC) bude 

umístěna v přízemí v technické místnosti, viz. výkres č. 7.1.4 Parametry venkovní i vnitřní 

jednotky jsou uvedeny v příloze č. 11.3. 

 

 

7.4.5  Vytápění koupelen 

 

Koupelny budou vytápěny teplovodními žebříky napojenými na IZT- U – TTS 950. 

 

 

7.4.6  Vedení vzduchotechnických rozvodů 

  

Rozvody vzduchotechnické instalace jsou rozděleny do třech skupin.  Rozvody pro 

vedení větracího a cirkulačního vzduchu, rozvody odsávaného odpadního vzduchu a rozvody 

cirkulačního vzduchu. 

 

Všechny vertikální vzduchotechnické rozvody jsou vedeny jednak volně ve vhodných 

k tomuto účel využitelných prostorách (technická místnost), jednak v předstěně v koupelně 

z tohoto důvodu zřízené.  
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Horizontální kanály pro rozvod větracího a cirkulačního vzduchu jsou dovedeny                      

z rozdělovacích komor. V prvním i druhém nadzemním podlaží jsou vedeny v tepelné izolaci 

podlahy EPS Grey 100, v této izolaci jsou také pevně uchopeny. Vyústky budou vyvedeny dle 

výkresů rozvodů č. 7.1.1 a 7.1.2 

  

Rozvody pro odpadní vzduch budou vedeny pod stropem v instalační mezeře zřízené 

k tomuto účelu ze SKD viz. výkresy č. 7.1.1 a 7.1.2 

  

Cirkulační rozvody jsou taktéž vedeny v předstěně v koupelně a dále pod stropem opět 

zakryté sádrokartonovými deskami, viz. výkres č. 7.1.1 a 7.1.2. 

  

Pro veškeré vzduchotechnické rozvody musí platit zásada, že montáž všech kanálů                

a potrubí musí být prováděna se snahou a tendencí o zachování maximální estetiky a hygieny 

všech dotčených místností. Potrubí musí být vedena neviditelně k tomu určených instalačních 

prostorách, tzn. že budou zakryty sádrokartonovými deskami. Pouze nevyhnutelné přívody 

k armaturám určeným k ovládání budou efektivně – v minimální míře vedeny volně. 

  

Je nutno dodržet ve všech případech navrhované typy vzduchotechnických 

kompletních zařízení. Nepřipouští se záměna navrhovaných materiálů a materiálových 

technologií. Ochuzování kvality a záměny navržených materiálů, zařízení a materiálových 

technologií za jiné, nižší kvality, anebo technicky nevyhovující, není dovoleno. 

V nevyhnutelných případech pouze se souhlasem zhotovitele projektu  a stavebníka. Systém 

musí být v plném rozsahu s montáží a materiálovou technologií jediného výrobce (ATREA).  

 

 

7.4.7   Příprava teplé vody 

 

Pro přípravu teplé vody slouží IZT. Natápěná topná voda ohřívá přes průtokový 

ohřívač umístěný v horní části zásobníku teplou vodu. Topná voda je  ohřívána pomocí 

solárních systému firmy REGULUS. Průtočný ohřev na rozdíl od akumulačních soustav 

vylučuje výskyt nebezpečné bakterie Legionella pneumophila a také vznik agresivních kalů. 
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Velikost výměníků (4,5 m2) zajistí ohřev 12 l/min z teploty 10 °C na 50 °C při teplotě topné 

vody v nádrži 60 °C. 

 

Studená voda je do zásobníku přiváděna potrubím DN 20 mm. Před zásobníkem musí 

být dle normy ČSN 06 0830 [19] pojistná sestava (uzávěr, vypouštění, zpětná klapka, pojistný 

ventil 6 bar). Na výstupu výměníku je instalován trojcestný termostatický směšovací ventil 

ESBE DN 20 (35-60°C) zajišťující maximální teplotu teple vody na výstupu 55°C. Toho se 

docílí směšováním se studenou vodou.  

 

 

 

7.5  Protihluková opatření 

 

Proti hluku bude každé přívodní i odvodní potrubí izolováno tlumiči hluku. Použije se 

tepelně i zvukově izolovaného potrubí SONOFLEX MO a THERMOFLEX MO.   

 

Izolace musí být provedena v celém rozsahu jako kontinuálně uzavřena – bez 

přerušování, tj. včetně koncovek. Podmiňuje hospodárnost provozu s drahou tepelnou energií 

a zabraňuje přenosu hluku do prostoru. Musí být provedena vyškolenými pracovníky na 

izolační systémy. 

 

 

7.6  Zkouška 

 

Provedení díla se považuje za ukončené, až po úplném provedení všech upevňovacích 

prvků, pevných bodů, kompenzací potrubí a teprve potom následně provedených provozních 

zkoušek. Uvedení do provozu nebo užívání nedokončených a neodzkoušených instalací, 

rozvodů a zařízení se nedovoluje.  

 

Po dokončení celé instalace se tedy provede funkční zkouška celého zařízení. Tato 

zkouška prokáže funkčnost všech výkonových parametrů a zároveň se provede správné 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
     
Dům v pasivním standardu  Passive House 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 61 61   

nastavení regulačních elementů pro požadovanou distribuci vzduchu. Regulace podlahových 

kanálů se provede ve vyústění v rozdělovacích komorách v prvním i druhém patře 

samostatně.  

Zkouška musí proběhnout za účasti investora nebo jeho oprávněného zástupce 

(stavební dozor). 

 

Pro provoz a údržbu zařízení vzduchotechniky celého objektu bude nutné, aby 

dodavatel stavebních i montážních prací předal investorovi opravenou výkresovou 

dokumentaci skutečného provedení montáží (povinnost ze zákona), a také pokyny a provozní 

podmínky výrobců pro provoz a údržbu instalovaných zařízení a vybavenosti. 

  

Součástí dodávky budou tedy i doklady pro montáž, provoz a údržbu instalovaného 

zařízení a související vybavenosti, včetně dokumentace skutečného provedení instalací                     

a veškerých technických podmínek pro provoz zařízení dodaných jejich výrobci (návody 

k obsluze, prospekty, průvodní listy, aj.). Tyto je nutné předat ve formě samostatného 

uceleného elaborátu v jednom vyhotovení jako „Podmínky pro montáž, provoz a údržbu 

zařízení“ V průběhu komplexního vyzkoušení provede zhotovitel zaškolení obsluhy písemnou 

formou, a to v návaznosti na uvedené podmínky. 

 

 

7.7  Záruka 

 

Zhotovitel poskytne záruky za vady materiálů a materiálových technologií adekvátně 

podle délky záruky výrobců. Poskytnutí kratší záruky než záruky dodávek výrobců, kteří 

poskytují záruky delší, není dovoleno. V takových případech zhotovitel souhlasí se shodnou 

délkou záruky výrobce (na rozdíl od zákona). U vzduchotechnických zařízení se záruka 

vztahuje na 10 let s tím, že musí být prováděna kvalifikovanými osobami.  

 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání předložit, a to 

již bezprostředně při zahájení stavby. Všichni zainteresování montéři pro práci se 
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vzduchotechnickým zařízením musí předložit platné proškoleni, v případě práce s tlakovými 

nádržemi – proškolení o práci s tlakovými nádobami. 

 

Montáže tepelných izolací potrubí musí být prováděny taktéž pracovníky pro jejich 

provádění. Nutno předložit doklady o proškolení. 
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8. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ZDRAVOTNĚ 

TECHNICKÉ INSTALACE – NÁVRH OKRUHU TV 

 

 

8.1  Základní údaje 

 

Předmětem řešení je návrh zdravotně technických instalací (ZT = také 

ZDRAVOTECHNIKA) část VODOVOD - coby profesní součásti technického vybavení 

stavebně navrženého pasivního rodinného domu (RD). Návrh řešení je vypracován na úrovni 

dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to jako dílčí – profesní část celkové dokumentace 

stavby pro její realizaci.  

 

Pro návrh vodovodu byla k dispozici kompletní dokumentace stavební části budoucího 

RD . 

 

S navrhovanými instalacemi souvisí potřebné stavební úpravy a ostatní stavební                        

a profesní práce a dodávky, které nejsou předmětem řešení této části. Ty budou                                 

v samostatných částech celkové dokumentace (stavební část, vytápění), přičemž související 

technické vazby byly vzájemně koordinovány v průběhu prací na projektu. 

 

 

8.1.1  Koncepce zásobování vodou 

 

Budova pasivní stavby RD je napojena  samostatnou vodovodní přípojkou HDPE 100 

SDR 11 DN 25, se samostatným vodoměrem situovaným uvnitř budovy v technické místnosti  

v 1. nadzemním podlaží (1.NP). Zdrojem studené pitné vody (dále SV) je veřejný vodovod              

v obci ve správě místně příslušné distribuční společnosti. 

 

Studená pitná voda je přivedena venkovním domovním přívodem DN 25 (vodovodní 

přípojka) napojeným v jediném místě do budovy RD. Přípojka je vedena kolmo na 
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připojovanou nemovitost, bez zbytečných lomů v délce 4,25 m. Výchozí hydrodynamický 

přetlak v síti veřejného vodovodu je uvažován v místě napojení jako minimálně povinný 0,25 

MPa ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky - v zástavbě 

s budovami nad 2 nadzemní podlaží.  

 

Doporučené ochranné pásmo bude činit na každou stranu 1,5 m, tzn., že nesmí být 

zastavěno.   

 

Potrubí bude uloženo v rýze šířky 800 mm v minimální hloubce 1,5 m pod úrovní 

terénu.  Lože pro potrubí bude ze štěrkopísku tl. 100 mm, obsyp potrubí se provede do výšky 

300 mm nad horní hranu trubky. Pro upozornění se položí výstražná bílá folie (upozornění na 

výskyt potrubí v případě kopání). 

 

 

8.1.2 Koncepce zásobování teplou vodou)  

 

V rámci energetické koncepce vytápění byl zvolen ohřev teplé vody integrovaným 

zásobníkem tepla (IZT) pro kombinovanou přípravu teplé vody a akumulaci. Je navržen 

integrovaný akumulační zásobník tepla s průtočným ohřevem teplé vody typu IZT U-TTS  

objemu 950 l.  

 

Tento typ se třemi vestavěnými výměníky v provedení „TTS“je vybaven výměníkem 

pro předehřev TV ve spodní části zásobníku. Zdvojení výměníku TV zajišťuje vyšší kapacitu 

ohřevu TV, nižší gradient mezi teplotou akumulační vody a teplotou výstupní vody. Díky 

intenzivnímu odběru energie předehřevem TV ve spodní části zásobníku dochází k lepšímu 

využití solárního systému a tepelného čerpadla. 

 

Zásobníky IZT-U-TTS jsou vhodné do objektů, kde se kombinuje jako zdroj tepla 

solární systém a tepelné čerpadlo, což je tento daný případ. Zásobník IZT je navíc doplněn 

elektrospirálami. 
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Výhody průtočného ohřevu teplé vody 

• při provozu je každých cca 1,3 minuty průtočně vyměněn objem nerezového 

výměníku, není potřeba přehřívat TV pro potlačení bakterií LEGIONELLA 

jako u přímých zásobníků (boilery) 

• dle teploty akumulační vody je protékající studená voda ohřívána okamžitým 

výkonem 25 až 50 kW, zajišťující ohřev vody prakticky na teplotu akumulační 

vody v zásobníku (rozdíl mezi teplotou v zásobníku a teplotou vytékající TV je 

2 a 5 °C), výhodou je i vysoká kapacita ohřevu 

• materiál výměníku nerez AISI 316 L je schválen pro „trvalý styk s pitnou 

vodou“, proto nedochází k ovlivnění kvality ohřívané vody a zároveň je 

dokonale oddělena pitná voda od akumulační náplně 

• kvalita TV závisí pouze na přiváděné vodě, která musí odpovídat požadavkům 

na pitnou vodu dle vyhl. MMR č. 376 / 2000 Sb. [8] (především pH v rozsahu 

6,5 – 9,5) 

 

Systém ohřevu je plně automatický, přičemž teplota vody je regulována aplikovanými 

trojcestnými regulačními servoventily regulujícími teplotu vody v zásobníku                                    

a bezpečnostními armaturami proti zvýšení přetlaku v systému podle ČSN 06 0830 

Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TV . Kompletní sestava armaturní 

vybavenosti na přívodu SV a výstupu TV u IZT, je navržena v části vytápění neboť je 

součástí povinné vybavenosti podmiňující dodržení normové teploty ohřívané TV 50-60°C                   

a zabezpečení bezpečnosti provozu tlakové nádoby IZT.  

 

 

 

8.2  Návrh 

 

Navazuje na koncepci stavebně architektonického řešení a vybavenosti budovy 

pasivního RD. Z té vyplývá poměrně příznivá dispozice vybavenosti hygienických                       

a sociálních zařízení a zařizovacích předmětů pro řešení zdravotechniky potažmo vodovodu 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
     
Dům v pasivním standardu  Passive House 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 66 66   

RD. Z toho také samozřejmě vyplývá vcelku příznivý délkový rozsah horizontálních vedení 

vodovodu.  

 

V rámci výchozí energetické rozvahy bylo rozhodnuto, že pro zařízení takto malého 

rozsahu a s poměrně malou frekvencí odběru vody (většinou ráno a večer mytí rodinných 

příslušníků) by udržování stálé teploty TV v rozvodech bylo energeticky ztrátové. A to i při 

režimovém nastavení provozu cirkulačního čerpadla. Z těchto důvodů není řešen cirkulační 

oběh teplé vody (TV)s čerpadlem a cirkulačním potrubím a ani samotížný cirkulační oběh, 

který je technicky problematický, málo účinný a energeticky ještě více ztrátový. 

 

V předkládané dokumentaci jsou zakresleny pouze zařizovací předměty a zařízení 

vyhrazená pro napojení na ZT instalace, či vytápění.  

 

 

8.2.1  Vodovod 

 

Z hlediska zásobování vodou se jedná o dodávku vody : 

- pitné a užitkové pro napojení všech navržených zařizovacích předmětů (WC, 

umyvadla, vana, dřez, pračka, myčka), jejímž zdrojem je veřejný vodovod. 

- teplé vody (TV) 50-55°C. Jejím zdrojem bude výše zmíněný zásobník IZT objemu 

950 l. Typ i velikost jsou navrženy v rámci vytápění v závislosti na výkonu zdroje 

tepla a počtu připojených zařizovacích předmětů.  

 

S přihlédnutím k průtokovému ohřevu se jak již výše zmíněno nepředpokládá výskyt         

a tvorba bakterií Legionelly pneumophyli , neboť se nejedná o akumulační ohřev TV – kde 

obvykle toto riziko existuje.  

 

Pro veškeré vodovodní rozvody musí platit zásada, že montáž všech vodovodních 

rozvodů musí být prováděna se snahou a tendencí o zachování maximální estetiky a hygieny 

prostor všech dotčených místností. Potrubí musí být vedena neviditelně v instalačních 

prostorách to znamená, že budou zakryty SDK, podlahou, nebo obklady či dlažbou. Pouze 
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nevyhnutelné přívody k armaturám určeným k ovládání, budou efektivně - v minimální míře 

vedeny volně, avšak např. zakryty sifonovými kryty umyvadel.  

 

 

 

8.2.2 Horizontální rozvody 

 

Horizontální rozvody vodovodu budou vedeny jednak volně ve vhodných k tomuto 

účelu využitelných prostorách (technická místnost, volný prostor za kuchyňskou linkou, 

apod.), jednak po stěnách v 1.NP., ale hlavně v drážkách v instalační mezeře obvodového 

pláště.  

 

Rozvody TV budou přichyceny běžnými upevňovacími prvky výrobců trubek. Pro 

vedení po stěně se doporučuje upevnění plastovými příchytkami - vždy přes izolaci. Budou 

rozmístěny citlivě v dovolených vzdálenostech dle montážních předpisů výrobce tak, aby 

nedocházelo k průhybům potrubí.  

 

Spádování rozvodů bude vedeno snahou umožnit odvodnění jednotlivých úseků 

vodovodu ke zvoleným místům odvodnění. (min.spád 0,3%). V principu platí, že potrubí 

bude stoupat směrem ke stoupačkám a výtokům v horních podlažích. Napojení odboček ke 

stoupačkám se proto provede tak, aby bylo umožněno samočinné odvzdušňování vodovodu 

výtoky v nadzemních podlažích.  

 

Rozvody studené pitné vody budou provedeny z plastových trubek z polypropylénu 

typu PPr/PN 20 spojovaných polyfúzním svařováním. S přihlédnutím k vyšším teplotám je 

nutné, aby rozvod TV byl proveden z plastových trubek z polypropylénu typu PPR/PN 20, 

spojovaných rovněž polyfúzním svařováním. Tyto materiály je nutno dodržet z titulu 

příznivějších hydraulických podmínek při průtoku vody v potrubí a jeho aplikace je 

prokázána hydraulickým výpočtem potrubí vnějšího vodovodního přívodu, ale i vnitřního 

vodovodu (viz výpočty přílohy 9.1, 9.2.). Je uvažováno použití trubek fy EKOPLASTIK.  
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Z důvodů snížení průtokových odporů výpočet také prokázal nutnost použití armatur   

s minimálním průtokovým odporem. Budou proto aplikovány výhradně plastové armatury,               

a to ve všech případech, kdy jsou obsahem sortimentu fy EOPLASTIK. Pro odvodnění budou 

použity výhradně T-kusy s výpustným ventilem až do DN 25 instalované přímo do 

odbočného odvodňovacího potrubí. Jiný způsob odvodnění s použitím jiného druhu armatur 

se nepřipouští.  

 

Je nutno dodržet ve všech případech navrhované typy armatur a zařízení. Nepřipouští 

se záměna navrhovaných materiálů a materiálových technologií. Rovněž se nepřipouští 

kombinace celokovových a plastových armatur - s výhradou použití armatur, které se plastové 

nevyrábí (např. filtr). Systém však musí být v plném rozsahu celoplastový s montážní                      

a materiálovou technologií jediného výrobce (EKOPLASTIK). 

 

Veškeré volně vedené rozvody budou izolovány tepelnou izolací izolačními trubicemi 

z mirelonu, a to s minimální tloušťkou stěny izolace dle profilu. Výpočet viz příloha č.9.5 

Dělené izolační trubice musí být po instalaci slepeny, případně v kombinaci s jiným vhodným 

způsobem fixovány k potrubí (lepicí páska, sponky) tak, aby bylo v celé své délce plně 

uzavřeno v izolačním pouzdře. Izolace musí být provedena v celém rozsahu jako kontinuálně 

uzavřená – bez přerušování, tj. včetně armatur a tvarovek. Podmiňuje hospodárnost provozu 

s drahou tepelnou energií. Musí být provedena vyškolenými pracovníky na izolační systémy. 

 

Eliminace dilatace potrubí a jejích nepříznivých účinků u TV je zabezpečena vhodným 

zalomením navržených tras na horizontálním potrubí TV. Vlastní kotvení potrubí proti skluzu 

pak aplikací potrubních objímek s pryžovou výstelkou přímo na povrch plastového potrubí                       

s dostatečným přitažením pro sevření potrubí!  

 

 

8.2.3 Stoupací a připojovací potrubí 

 

Stoupací a připojovací potrubí je ze stejného materiálu jako horizontální rozvody. 

Potrubí bude vedeno v drážkách v instalační mezeře obvodového pláště případně i volně - jen 
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kde je to možné při dodržení estetických zásad. Pro upevnění potrubí zde platí, že budou 

aplikovány objímky pro příslušný profil. Potrubí TV zde bude tepelně izolováno obdobně 

jako horizontální rozvody s tím, že i u zakrytého potrubí TV musí být volena stejná tloušťka 

izolace. Je nutno dodržet podmínku ukončení přípojného potrubí přímým napojením 

koncových výtokových armatur, každé přípojné odbočkové trasy tak, aby bylo umožněno 

permanentní a přirozené odvzdušňování potrubních rozvodů.  

 

Připojovací potrubí pro výtokové armatury a rohové kohouty bude ukončeno 

plastovými nástěnnými koleny do úrovně čisté obložené stěny v místnosti. Nástěnky musí být 

kotveny do nosné konstrukce. U konstrukcí obvodového pláště budovy se použije montážních 

prvků a nástěnkových šablon pro upevnění do ocelových (OC) konstrukcí zákrytových 

sádrokartonových (SDK) desek. Doporučuje se proto pro upevnění nástěnkových výtoků 

preferovat upevnění do OC profilů SDK systému RIGIPS! Výška výtoků bude volena podle 

aplikovaného typu zařizovacího předmětu či zařízení případně podle rozměrů uvedených na 

výkresech. Jiné způsoby uložení koncových částí pro napojení ostatních zařízení jsou patrny 

ze schémat!  

 

U potrubí TV nutno zohlednit dilataci potrubí při ohřátí, a proto je nutné vytvořit 

potřebnou vůli, např.vložením pružných zbytků izolačního polyetylénu do volných prostor 

drážek před prováděním omítek a obkladů.  

 

 

8.2.4 Vodoměrná sestava 

 

Vodoměrná sestava je umístěna v technické místnosti. Zde je zabezpečena proti 

mrazu. 

 Vodoměrná sestava obsahuje: 

Spojka PE/PPr/25 

K25 Kohout uzavírací 

Filtr 25 

Vodoměr 
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K25 Kohout uzavírací 

TVV15 Výpustný ventil plastový 

ZK25 Zpětná klapka 

TVV15 Výpustný ventil plastový 

Držák vodoměru nástěnný typ Hawle nebo Zoigo - nástěnný 

  

 

8.3  Zařizovací předměty a zařízení 

 

Předpokládá se instalace nových zařizovacích předmětů a výtokových armatur. Jedná 

se pouze o doporučené typy – změny typů však mohou mít případný vliv na projektové řešení, 

proto je třeba dát pozor na jejich volbu. Např. jejich přímý nákup stavebníkem bez konzultace 

s příslušnou montážní firmou se nedoporučuje. 

 

Nová zařízení, která jsou součástí dodávky ZT vodovodních instalací jsou: 

 

• Stojaté KOMBI WC se splachovací nádržkou na míse a přívodem vody rohovým 

kohoutem s hadičkou DN 10 

• Umyvadla jsou navržena typu ze sortimentu LAUFEN-JIKA, LYRA 500 mm                         

s krytem na sifon. U těchto zápachové uzávěrky i rohové kohouty pro připojení 

stojánkové baterie musí být zakryty sifonovými kryty. Při použití sanitárních 

umyvadlových skříněk se předpokládá instalace výrobcem zabudovaných umyvadel. 

• Vana akrylová rohová atypicky tvarované velikosti a tvarovaná se sedací ploškou 

jinak dle volby stavebníka. 

• Kuchyňský  dřez je součástí kuchyňské linky (viz stavební část). Dřez musí být 

nerezový. POZOR! Musí být instalována vhodná stojánková páková dřezová baterie 

s adekvátní délkou a výškou výtokového raménka se sprškou. 

• Výtokové baterie jsou uvažovány u umyvadel pákové stojánkové ve vyšší kvalitě. 

• Nástěnná páková baterie je uvažována pro vanu. 

• Vhodnost aplikace navrhovaných typů některých zařizovacích předmětů je nutné  

posoudit až po konzultaci se stavebníkem.  
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• HL 405 (HUTTERER&LECHNER) – podomítková zápachová uzávěrka pro pračky                   

a myčky v kombinaci s připojením rozvodu studené vody (krycí deska nerez). 

 

Zařizovací předměty budou instalovány podle pokynů jejich výrobců. Při nástěnném 

osazení keramických zařizovacích předmětů je nutné pamatovat na vytmelení spár 

silikonovým tmelem ve styku s obklady.  

 

 

8.4 Stavební konstrukce a práce pro ZTI část vodovod 

 

Při betonáži základů je nutno mít na zřeteli nutnost vytvořit prostup a drážku pro 

vedení vodovodní přípojky.  

 

Nutno upozornit – jak již výše uvedeno, že veškerá potrubí vodovodu i kanalizace pod 

sádrokartonem, musí být uložena tak, aby mohla nejen dilatovat, ale aby bylo zabráněno 

přenášení zvuku z proudění vody v potrubí. Je proto nutné vytvořit potřebnou vůli, např. 

vložením pružných zbytků izolačního mirelonu v kombinaci s expandovaným polyuretanem, 

do volných prostor.  

 

Zpřístupnění případně aplikovaných podsadrokartonových armatur instalací ZT, je 

nutné přednostně řešit snímatelnými obkladačkami. Za tímto účelem je nutné s dostatečným 

předstihem zvolit kladečský plán stěnových obkladů, a to již v průběhu montáží instalací ZT 

(zkoordinovat s montážníky) tak, aby výška osazených podomítkových potrubních armatur 

nenarušila spárové linie obkladů. Vyloučí se tím zbytečné komplikace a zvýšená složitost 

obkladačských prací!! Snadná snímatelnost obkladačky musí být zaručena volbou vhodné 

technologie upevnění (magnety, minimalizací lepené plochy, změnou typu lepidla, apod.). 

Spáry budou vytěsněny měkkým tmelem, avšak bez rozlišení od okolního obkladu. Pro tyto 

účely se doporučuje použít obkladačky odlišného odstínu. Jejich počet a umístění se upřesní 

dle projektu ZTI, resp. dle pokynů montážníků instalací ZT.  

 

Nepřipouští se vedení jakýchkoliv instalací ZT po obkladech. 
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8.5  Bilanční údaje potřeby vody  

 

Z hlediska stanovení specifické potřeby vody byl výpočet proveden podle vyhlášky 

MnZ č.428/2001 Sb. [5], kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, která stanoví 

tzv."Roční směrná čísla spotřeby vody".  

 

Stanovení pro 4 obyvatele RD: 

  

Průměrná denní potřeba vody pro bydlení: 

Qp= 4 *150 = 600l/den 

 

Maximální denní potřeba vody: 

 Qm= Qp*1,5 = 600 * 1,5 = 900 l/den 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

 Qh = Qm *1,8*1/24 = 900*1,8*1/24 = 67,5 l/h 

 

Roční potřeba vody: 

 Qroč = Qp * 365 = 600 * 365 = 219 000l/rok = 219 m3/rok 

 

 

 

8.6  Hydraulické výpočty vodovodu 

 

Jsou provedeny ve smyslu platné ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů" [9], 

přičemž platí i ČSN EN 806-3 "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - 

Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda" [10].  Výpočet vodovodů je proveden 

dle ČSN 75 5455 [9]. 
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Hydraulické posouzení přívodního potrubí 
     
pdis  ≥ pmin Fl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAP + ∆pRF 
     
    pdis                dispoziční přetlak na začátku potrubí, kPa 
    pmin Fl            minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před  
                          výtokovou armaturou na konci posuzovaného potrubí 
   ∆pe                  tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi  
                          geodetickými úrovněmi začátku a konce posuzovaného potrubí 
   ∆pWM             tlaková ztráta vodoměru 
   ∆pAP               tlakové ztráty  napojených zařízení 
   ∆pRF               tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů   
 

 
 

 
 

    

     

     

250  ≥ 100 + 53,95 + 22 + 10+37,834 
     
250 kPa  ≥ 223,784 kPa 
 
Nerovnost je splněna, navržené průměry vyhovují. 

 

 

8.7 Zkoušky 

 

Individuální i komplexní zkoušky vodovodu budou prováděny ve smyslu výše 

uvedených platných ČSN EN (resp.montážního předpisu výrobce trubek PPR,                                  

tj. EKOPLASTIK). Spočívají ze zkoušek těsnosti a provozu zařízení. Jejich účelem je 

postupné   i komplexní prověřování správného provedení montáže. Mimo hlavní tlakovou 

zkoušku se tedy předpokládá provádění dílčích tlakových zkoušek jednotlivých stoupaček                  

a rozvodů zejména později maskovaných konstrukcemi ze SDK, a to ještě před definitivním 

zákrytem instalací. Musí prokázat, že smontované zařízení vyhovuje po stránce provozní                  

i bezpečnostní předpisům a stanoveným  požadavkům, a že nevykáže závažných vad ve 

sledovaném časovém rozmezí.  
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Vnitřní vodovod se zkouší provozním přetlakem 1,5 MPa ve smyslu uvedené ČSN. 

Tlaková zkouška trvá 60 minut od dosažení zkušebního přetlaku. Zkušební přetlak nesmí 

poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu tlaku je tlaková zkouška nevyhovující. 

Závada se musí odstranit a zkouška se musí opakovat! 

 

Všechny zkoušky musí být prováděny nejen ve smyslu technických norem, ale také 

podle montážních předpisů výrobce. Výsledky budou zaprotokolovány dle předepsaného 

protokolu výrobcem tak, aby mohla být uplatněna případná záruka v budoucnu. Tlakové                      

a provozní zkoušky bez účasti zástupce objednatele (např. technický dozor stavebníka) a jeho 

podpisu, nebudou uznány při předání stavby, ale i výrobcem při případné reklamaci z vady 

materiálu. Zkoušky musí být prováděny za účasti stavebníka, případně jeho technického 

dozoru či projektanta, a to na základě písemného vyzvání 2 dny před prováděním zkoušek! 

V opačném případě nemusí být uznány. 

 

 

8.8 Montáž 

 

Před montáží přívodů SV a TV, pro zařizovací předměty a zařízení je nutné upřesnit 

požadavky na způsob jejich propojení – napojení a prostorového vyvedení a umístění. 

Upřesnění se provede v návaznosti na dodávané typy - podle konečné dodávky upřesněných 

typů vybavenosti. Z těchto důvodů nejsou vývody v půdorysech kótovány, platí však výkresy 

stavebního uspořádání a řešení. 

 

Veškeré práce a dodávky na ZT instalacích – vodovod a související zařízení musí být 

před zákrytem posouzeny a schváleny také jmenovaným technickým dozorem stavby, anebo 

odborným technickým dozorem stavebníka. K tomu musí být písemně vyzván nejméně 2 dny 

předem. V opačném případě nesmí být práce a dodávky uznány jako dokončené dílo 

způsobilé pro užívání a následnou kolaudaci.  

 

Rozvodné systémy nového vnitřního vodovodu budou v plném rozsahu celoplastové, 

instalované dle montážních předpisů výrobců – bez nepovolených kovových prvků                                             
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a s předepsaným upevněním tak, aby mohla být případně uplatněna záruka výrobce 

plastových potrubí v budoucnu. Zhotovitel ručí za vytvoření potřebných podmínek pro 

uplatnění případné záruky a za správnost aplikace materiálových technologií. Ochuzování 

kvality a záměny navržených materiálů, zařízení a materiálových technologií za jiné, nižší 

kvality, anebo technicky nevyhovující, není dovoleno. V nevyhnutelných případech pouze se 

souhlasem zhotovitele projektu ZTI a stavebníka. 

 

Zhotovitel poskytne záruky za vady materiálů a materiálových technologií adekvátně 

podle délky záruky výrobců. Poskytnutí kratší záruky než záruky dodávek výrobců, kteří 

poskytují záruky delší, není dovoleno. V takových případech zhotovitel souhlasí se shodnou 

délkou záruky výrobce (na rozdíl od zákona). U plastových tlakových potrubních systémů se 

záruka stanovuje na 10 let s tím, že montáže musí být prováděny kvalifikovanými svářeči. 

 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli 

předložit, a to již bezprostředně při zahájení stavby. Všichni zainteresovaní instalatéři pro 

práci s plastovými tlakovými trubními systémy musí předložit svářečské průkazy na plasty                  

a doklad o proškolení u výrobní firmy. Pro instalatéry je povinnost vlastnit platný svářečský 

průkaz o zaškolení na polyfúzní svařování tlakových trubek a tvarovek, nebo platný certifikát.  

 

Montáže tepelných izolací potrubí musí být prováděny obdobně vyškolenými 

pracovníky pro jejich provádění. Nutno předložit doklady o proškolení. 

 

Provedení díla se považuje za ukončené, až po úplném provedení všech upevňovacích 

prvků, pevných bodů, kompenzací potrubí a teprve potom následně provedených provozních 

zkoušek. Uvedení do provozu - nebo užívání nedokončených a neodzkoušených instalací, 

rozvodů a zařízení se nedovoluje. Zejména je zakázáno vpuštění teplé užitkové vody do 

nepřipraveného (neodvzdušněného) rozvodného systému, jehož důsledkem může být nevratné 

poškození rozvodů.  
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Po dokončení instalací je nutné provést proplach systému vodovodu. Zhotovitel poté 

zajistí doklady o zdravotní nezávadnosti vpuštěné pitné vody, a to na základě laboratorních 

rozborů laboratoří oprávněnou k tomuto druhu analýz jakosti pitné vody. 

 

 

8.9 Provoz a údržba zařízení 

 

Po ukončení montáží všech ucelených systémů ZTI – vodovod je nutné provést 

potřebné seřízení a odzkoušení funkce zejména splachovačů WC, dále všech baterií, ventilů, 

kohoutů a případná úprava nastavení ohřevu a teploty IZT v návaznosti na výkon zdrojů tepla 

- a to vše dle stanovených parametrů.  

 

Pro provoz a údržbu zařízení instalací ZT celého objektu RD bude nutné, aby 

dodavatel stavebních i montážních prací předal investorovi opravenou výkresovou 

dokumentaci skutečného provedení montáží (povinnost ze zákona), a také pokyny a provozní 

podmínky výrobců pro provoz a údržbu instalovaných zařízení a vybavenosti!  

 

Součástí dodávky budou tedy i doklady pro montáž, provoz a údržbu instalovaného 

zařízení a související vybavenosti, včetně dokumentace skutečného provedení instalací                        

a veškerých technických podmínek pro provoz zařízení dodaných jejich výrobci (návody 

k obsluze, prospekty, průvodní listy, aj.). Tyto je nutné předat ve formě samostatného 

uceleného elaborátu v jednom vyhotovení jako „Podmínky pro montáž, provoz a údržbu 

zařízení“. V průběhu komplexního vyzkoušení provede zhotovitel zaškolení obsluhy 

písemnou formou, a to v návaznosti na uvedené Podmínky. 

 

 

8.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 

Z hlediska BOZP platí vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce                    

a technických zařízení při stavebních pracích, ze dne 10.8.1990 - v platném znění [7], která 
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je součástí Sbírky zákonů ČR. Tuto v platném znění je třeba respektovat nejen při výstavbě, 

ale  i provozu a údržbě hotového díla. 

 

 

8.11 Seznam směrných podkladů a použitých ČSN 

 

Mimo výchozích podkladů byla dokumentace k provedení oprav zpracována ve 

smyslu těchto nejdůležitějších českých potažmo evropských státních norem: 

ČSN 75 5455 [9] 

ČSN EN 806-3 [10] 

 

 

8.12 Výpis navržených materiálů, zařízení a vybavenosti ZTI 

 

Vnitřní vodovod 

- tlakové potrubí vodovodu z PPr trubek PN 20 (SV) 20 x 3,4   11 m 

- tlakové potrubí vodovodu z PPr trubek PN 20 (SV) 25 x 4,2   10 m 

- tlakové potrubí vodovodu z PPr trubek PN 20 (SV) 32 x 5,4   7 m 

- tlakové potrubí vodovodu z PPr trubek PN 20 (TV) 20 x 3,4   9 m 

- tlakové potrubí vodovodu z PPr trubek PN 20 (TV) 25 x 4,2   8 m 

- tlakové potrubí vodovodu z PPr trubek PN 20 (TV) 32 x 5,4   5 m 

- tlakové potrubí vodovodu z PE trubek HDPE 100SDR 11   13 m 

 

Vodovodní armatury 

- kohout kulový plastový DN 15       1 ks 

- kohout kulový plastový DN 20       2 ks 

- kohout kulový plastový DN 25       2 ks 

- zpětná klapka plastová DN 15       1 ks 

- zpětná klapka plastová DN 20       0 ks 

- zpětná klapka plastová DN 25       1 ks 

- výpustný ventil plastový DN 15       0 ks 
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- T-kus s výpustným ventilem plastový DN 20     2 ks 

- rohový kohout mosazný s filtrem DN 15      10 ks 

- rohový kohout mosazný se zpětnou klapkou DN 15    2 ks 

- držák vodoměru HAWLE (nebo ZOIGO)      1 kpl 

- spojka ISO plast-plast Ø 32 (DN 25)      1 ks 

- vodoměr pro studenou vodu Q= 5 m3/h (součást dodávky distributora vody) 1 ks 

 

Zařizovací předměty 

Podrobný popis viz odst. 2.3, počty jsou následující: 

                    výška  

                  instalace 

WC KOMBI s nádržkou na míse     2 ks       690 

U (umyvadlo se stojánkovou baterií)     1 ks        580 

U dvojité sanitární skříňka / umyvadla se stojánkovou baterií 1/2 ks              580 

VA vanová baterie nástěnná s příslušenstvím (i pro sprchování) 1 ks              700 

D dřez vestavěný v lince - baterie speciál stojánková džezová  1 ks              580 

M myčka na nádobí v lince      1 ks              600 

P pračka umístěná v technické místnosti    1 ks              600 
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9. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – EKONOMICKÉ 

ZHODNOCENÍ 

 

 

9.1 Popis objektu 

 

Navrhovaný rodinný dům v pasivním standardu je umístěn v Moravskoslezském kraji, 

okres Frýdek – Místek. Rodinný dům je projektován pro užívání 4 osobami. Jedná se                         

o novostavbu. 

 

Objekt je projektován jako dřevostavba, sloupkový systém, vyplněný tepelnou izolací 

Isover Multimax 30 o tl. 300 mm, z vnitřní strany osazen předstěnou ze SDK vyplněnou 

tepelnou izolací isover UNI o tl. 40 mm. Z vnější strany je stěna uzavřená dřevovláknitou 

deskou o tl. 100 mm. První nadzemní podlaží je opatřeno na dřevovláknitou desku omítka, 

v druhém nadzemním podlaží je navrhován dřevěný obklad instalovaný na dřevěný rošt tl. 50 

mm, který bude tvořit provětrávanou vzduchovou mezeru. 

 

Podlahy v prvním přízemí jsou izolované 200 mm teplenou izolací Isover EPS Grey 

100, ve které vedou vzduchové kanály pro teplovzdušné vytápění profilu 200 x 50 mm.  

 

Strop nad druhým nadzemním podlažím bude realizován z dřevěných stropnic 

vyplněných tepelnou izolací Isover Multiamx 30 tl. 400 mm.   

 

Tepelná bilance objektu se bude zpracovávat dle následující vstupních údajů: 

Venkovní výpočtová teplota -15°C 

Teplota půdy pod objektem 5°C 

Pro obytné místnosti se uvažuje vnitřní teplota 20°C, pro chodby, schodiště, šatny 

15°C, pro koupelny a WC 24°C. 
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9.2 Tepelné ztráty objektu 

 

Výpočet je proveden v programu od prof. Svobody ZTRÁTY 2010.  

Protokol je uveden v příloze č.5.3 v kapitole přílohy. 

        Přehled hodnot viz tab. 9.1 

 

Tab. 9.1 Přehled parametrů 

Parametr Hodnota Měrná 

jednotka 

   

Průměrná teplota vnitřního vzduchu 19,3 °C 

Venkovní výpočtová teplota -15 °C 

Počet osob 4 osob 

Celková tepelná ztráta objektu 3275 W 

 

 

Pasivní dům je porovnáván s objektem běžného typu (standardní dům). Objekt je 

vytápěn zemním plynem (výhřevnost 34 MJ/m3) a rovněž teplá užitková voda je připravována 

prostřednictvím zemního plynu. 

 

V pasivním objektu je navržen systém vytápění následující. Akumulační nádoba IZT, 

tepelné čerpadlo vzduch – voda TCV 4,8, solární panely 2ks a teplovzdušná jednotka 

DUPLEX RK3-EC.  Celkové náklady na pořízení jsou 450 654,00 Kč. Výpočet uveden 

v příloze č. 11.  

 

Potřeba energie pro vytápění standardního objektu je uvažována 15 000 kWh za rok 

(54 GJ za rok), pro ohřev teplé vody 5 646 kWh za rok (20 GJ za rok) (to odpovídá spotřebě                 

4 osob). Velikost vytápěné plochy je uvažována 137,5 m2. 

 

Potřeba energie pro vytápění pasivního domu je 1 102 kWh/rok. Velikost vytápěné 

plochy je 137,5 m2. Pro přípravu teplé vody je uvažováno využití obnovitelných zdrojů 
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energie – solární ohřev. Součinitel prostupu tepla obvodových konstrukcí je 0,09 W/(m2K), 

okna mají hodnotu 0,74 W/(m2K). 

 

Ekonomické zhodnocení je rozděleno: 

a) Vstupní investice na vytápění objektu a přípravu teplé vody. 

b) Potřeba energie na chod vytápění objektu a přípravu teplé vody 

 

a) Vstupní investice na vytápění objektu a přípravu teplé vody.   

 

Vstupní investice byly neceněny dle podkladů od firmy ATREA s.r.o. 

 

Celkové náklady jsou 450 654,00 Kč 

Výpočet viz příloha č. 11.  

  

b) Potřeba energie na chod vytápění objektu a přípravu teplé vody 

 

Díky používání tepelného čerpadla bude objekt využívat produkt D Tepelné čerpadlo 

se sazbou D56d.  Je to dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do 

provozu od 1.dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin. 

 

Dle výpočtu spotřeby el. energie uveden v příloze č. 11 je 11 764,00 Kč za rok. 

V tab. 9.2 je uvedeno porovnání nákladu pasivního a standardního domu. 
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Tab.9.2 Porovnávací bilance energie pasivního a standardního rodinného domu 

  
vytápění  

TV        

el.  ohřev 

Mech. 

větrání 

spotřeba 

celkem  

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

pasivní dům [16 kWh/(m2rok)] 1 102 2 584 438 4 124 

standardní dům   

[100 kWh/(m2rok)] 
15 000 5 646 0 20 646 

úspora 13 898 3 062 0 16 522 

     

 

 

 

Porovnání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody ročně. 

 

Pasivní dům: 

Elektřina v nízkém tarifu  

 

4 124 kWh/rok x 1,978 Kč  = 8 157,00 Kč 

 

Standartní dům 

Kondenzační kotel 

 

20 646 kWh/rok x 1,76 Kč = 36 337,00 Kč 

 

Úspora nákladů na vytápění za rok je  28 180,- 

 

 

Návratnost: 

 

Investiční náklady se pro pasivní dům počítají o 10% vyšší než u standardního domu. 

Tato hodnota je z delšího porovnávaní nákladu pro pasivní a standardní rodinné domy. 
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Tzn.  

Standartní dům - investiční náklady  3 000 000,00 Kč  

Pasivní dům – investiční náklady  3 300 000,00 Kč 

Rozdíl          300 000,00 Kč 

 

300 000,00 Kč / 28 180,00 Kč = 11 let  

 

Návratnost investice do navrženého vytápění v pasivním domu je 11 let. 
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10. ZÁVĚR 

 

 

Diplomová práce řešila návrh rodinného domu v pasivním standardu s využitím 

alternativních zdrojů energie. 

 

Projekt řešil dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům s pultovou střechou, 

konstrukčně  řešený jako dřevostavba.  

 

V projektu je navrhnuto teplovzdušné vytápění, které využívá alternativní zdroje 

energie. Jako zdroj tepla je navrhnuto tepelné čerpadlo vzduch – voda, pro předehřev teplé 

vody jsou využity solární systémy. Pro akumulaci tepla ze zdrojů je použito integrovaného 

zásobníku tepla. Jednotka DUPLEX RK3-EC je napojena na integrovaný zásobník tepla, 

odkud rozvádí teplý vzduch do místnosti k tomu určený.  

 

Pro výběr výše uvedených technologií bylo rozhodující potřeba tepla pro vytápění                   

a ohřev teplé vody. Následně na to byly navrhnuty výše uvedené zdroje, tak aby nedocházelo 

ke zbytečným nevyužitelným výkonům, nebo naopak zdroje nepokryly potřebu objektu.  

 

Výběr materiálů zohledňuje jejich technické vlastnosti. Důraz byl kladen na jejich 

izolační přednosti z důvodů snížení energetické náročnosti budovy.   

 

Projekt byl vypracován v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. 

 

V kapitole ekonomického zhodnocení bylo propočteno, že návratnost investic do 

vytápění v pasivním domu by měla být do 11 let. 

 

Od 1.1.2011 vyšla v platnost nová norma ČSN 73 0540-2. Diplomová práce je ovšem 

vypracována a posouzena dle normy ČSN 73 0540 – 02 z roku 2007, která byla v zadání 

diplomové práce.  
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