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ANOTACE 

 

Cílem diplomové práce je návrh stavebně konstrukčního řešení dvoupodlažního 

rodinného domu v podrobnosti pro zpracování návrhu techniky prostředí stavby. Řešen bude 

samostatně stojící rodinný dům v minimálně nízkoenergetickém standardu, bez možnosti 

napojení na sítě technické infrastruktury z výjimkou napojení na síť NN. 

Pro objekt byl zpracován stavebně energetický návrh obsahující posouzení tepelně 

technických požadavků a Průkaz energetické náročnosti budovy. 

Z energetických důvodů bylo jako zdroj tepla pro teplovodní vytápění a ohřev TV, 

zvoleno tepelné čerpadlo. Na základě parametrů tepelného čerpadla byl proveden návrh 

teplovodního vytápění a vlastní návrh otopných zařízení.  

Pro potřeby rodinného domu se provedl návrh vnitřního vodovodu, včetně přívodu 

pitné studniční vody. 

Splaškové odpadní vody budou sváděny do domovní ČOV a odváděny do recipientu. 

Dešťové odpadní vody budou zachytávány a akumulovány k dalšímu použití jako užitková 

voda. Pro tyto potřeby byl proveden návrh samostatných rozvodů užitkové vody.  

Pro navržené řešení bylo zpracováno ekonomické zhodnocení. 

 

ANNOTATION 

 

The aim of the thesis is the structural design of two-storey house in the details of 

design for  MEP. The subject of solution will be detached family house in at least low-

energy standard, without connection to networks of technical infrastructure, except the 

connection to the LV. 

For an object was processed energetical design including thermal assessment of 

technical requirements and building Energy Performance Certificate. 

Because of energetical reasons, was as a source for hot water heating and heating 

D.H.W.  selected a heat pump. Based on the parameters of the heat pump, the hot 

water heating was carried out. 
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For the purpose of the house was performed a design of internal water 

supply, including supply of drinking well water. 

Sewage water will be tempted to domestic wastewater treatment 

plant and discharged into the recipient. Rain wastewater will be captured and accumulated for 

future use as potable water. For these needs, a proposal was made separate piping hot water. 

For the proposed solution was treated economic evaluation. 
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SEZNAM ZNAČEK 

Značka  Význam        Jednotka 

A celková plocha zpevněných ploch m
2
 

dt zvětšení objemu topné vody l 

dv minimální průměr expanzního potrubí mm 

b výška schodišťového stupně mm 

c měrná tepelná kapacita vody J/kg.K 

C součinitel odtoku dešťových vod - 

di návrhová světlost potrubí mm 

DU výpočtový odtok l/s 

h šířka schodišťového stupně mm 

hi počet osob pro výpočet potřeby TV ks 

hmax maximální provozní výška čerpadla m 

k  součinitel odtoku - 

i intenzita deště l/s 

Laeq 2m hladina akustického tlaku 2m před fasádou dB 

Lw kročejová neprůzvučnost dB 

m retenční schopnost % 

ni počet zařizovacích předmětů daného typu ks 

pa2 konečný tlak systému kPa 

pal počáteční tlak kPa 

ppl počáteční přetlak kPa 

Q mnoţství tepla W 

Qai jmenovitý výtok armatury l/s 

QB balastní voda m
3
 

Qc celková ztráta objektu kW 

QD maximální průtok vodovodním potrubím l/s 

Qden průměrná denní potřeba vody m
3
/den 
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Qr sráţkový úhrn m
3
/rok 

Qrok průměrná roční potřeba vody m
3
/rok 

Qmax maximální odběr tepla v periodě kWh 

QTV denní potřeba tepla kWh/den 

Qww maximální průtok odpadních vod l/s 

Q1p teplo dodané ohřívačem do vody během periody kWh 

Q2t potřeba tepla pro ohřev vody pro jednu osobu kWh 

Q2z teplo ztracené ohřevem kWh 

Rw vzduchová neprůzvučnost dB 

TiZn titan-zinek - 

tpmax maximální provozní teplota teplonosné látky °C 

U součinitel prostupu tepla (konstrukce) W/m
2
.K 

Uw součinitel prostupu tepla (dveře, okna včetně rámu) W/m
2
.K 

Ve  objem nádrţe m
3
 

v  rychlost proudění topného média / vody v potrubí m/s 

V  průtok potrubím l/h 

Ve objem membránové expanzní nádoby l 

Vk objem kolektoru l 

Vn jmenovitý objem expanzní nádoby l 

Vr objem potrubí l 

Vz minimální objem zásobníku l 

W objem zasakovacího modulu m
3
 

 součinitel tepelné vodivosti W/m.K 

 průměr mm

12 minimální, maximální teplota pitné vody °C 

 místní odpory - 
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1.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v obci Polanka nad Odrou. Staveništěm se stane pozemek č. 

521/1. Pozemek je rovinného charakteru a je tvořen nezpevněnou zatravněnou plochou. 

V jiţní části pozemku se nachází několik vzrostlých stromů, které nebudou stavební činností 

dotčeny. 

Okolní pozemky tvoří nezpevněné zatravněné plochy. Kolem západní hranice 

pozemku prochází komunikace, ul. Druţstevní. Staveništěm neprochází ţádné sítě technické 

infrastruktury. Dotčený pozemek je ve vlastnictví stavebníka a nenachází se v záplavovém 

území. 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Architektonické a dispoziční řešení vychází ze zásad dispozičního navrhování staveb a 

z poţadavků stavebníka. 

Vzhled a tvarové řešení objektu byly navrţeny s ohledem na poţadavek 

nízkoenergetického standartu objektu a byly uzpůsobeny okolní zástavbě. 

Objekt rodinného domu je nepodsklepený, dvoupodlaţní s plochou střechou. Příjezd 

k rodinnému domu je po zpevněné ploše tvořené zámkovou betonovou dlaţbou. K jiţní 

fasádě je v úrovni terénu připojena terasa, tvořená dřevěnými palubkami. K severní fasádě je 

připojeno kryté parkovací stání. Zastřešení parkovacího stání je tvořeno pultovou střechou o 

sklonu 3%. Krytina je tvořena asfaltovým modifikovaným pásem. 

Objekt bude trvale uţíván čtyřmi osobami. 

c) Technické řešení 

Objektové členění 

Objekt není členěn na stavební objekty. 
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Dilatační členění 

Objekt tvoří jeden dilatační celek. 

Základy 

Obvodové zdivo bude zaloţeno na monolitických základových pásech z prostého 

betonu šířky 450mm. Základová spára základových pásů se bude nacházet v hloubce –1,200m 

(vztaţeno k +-0,000). Třída pouţitého betonu pro beton prostý i ţelezobeton je C 25/30. 

Vnitřní nosné zdivo bude zaloţeno na základových pásech z prostého betonu o šířce 

450mm, hloubka základové spáry je –0,910m.  

Příčky budou zaloţeny přímo na  podkladovém betonu tl. 150mm. Podkladní beton 

bude při obou lících vyztuţen Kari sítí 150x150/6 mm.  

Pro prostupy přípojek sítí technické infrastruktury budou do základových pásů 

osazeny ocelové chráničky potřebných průměrů. 

Zděné nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude vyzděno z cihel systému POROTHERM 36,5 Ti, U=0,24 

W/m2.K. Střední nosné zdivo bude vyzděno z cihel systému POROTHERM 30 P+D, U=0,85 

W/m2.K. Jako malta bude pouţita směs POROTHERM TM. 

Obvodové konstrukce jsou navrţeny tak, aby vyhovovaly tepelně technickým 

poţadavkům ČSN 73 0540-2. Obvodové zdivo bude zatepleno (popis zateplení viz. část 

2.9.1). 

Zděné nenosné konstrukce 

Příčky tl. 80, 115 a 175mm jsou navrţeny jako zděné z cihel systému POROTHERM 

P+D o objemové hmotnosti  1000 kg/m
3
, pevnosti  P10 na maltu POROTHERM TM. 

Zděné příčky budou k obvodovému plášti kotveny nerezovými pásky, vkládanými do 

loţných spár, které budou navíc mechanicky kotveny. 
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Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP bude tvořena ŢB deskou tl. 160mm loţenou na 

obvodové a střední nosné zdivo. Čelo stropní desky bude opatřeno tepelnou izolací z EPS 

polystyrénu tl. 80mm. Výztuţ stropní desky řeší stavebně konstrukční část projektu. 

Střešní plášť 

Střecha je navrţena jako plochá jednovrstvá. Minimální sklon je 1,5%. Nosnou část 

tvoří ŢB stropní deska 2.NP. Spádovou vrstvu bude tvořit prostý beton o potřebných 

tloušťkách, min. tloušťka je 40mm. 

Střešní plášť je navrţen tak, aby vyhovoval tepelně technickým poţadavkům dle 

ČSN 73 0540-2. Střecha bude odpovídat poţadavkům ČSN 73 1901. 

Prostupy ZTI, případně dalších rozvodů skrz střešní plášť budou vodotěsně ošetřeny 

dle technologických postupů výrobce střešní krytiny. 

 

Skladba střešního pláště  

- PVC folie – Dekplan tl. 1,5mm, mechanicky kotvená. 

- Separační textilie Filtek 300 

- Tepelná izolace – EPS100 S stabil, =0,034 W/m.K, tl. 300mm 

- PE parozábrana 

- Spádová vrstva – prostý beton C16/20 XC0 

- ŢB stropní deska 2.NP 

- Vápenno-cementová omítka 

 

Podrobné technické stavby je řešeno v části  2. STAVEBNNÍ ČÁST. 

d) Napojení stavby na dopravní  a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude vybudováno nové. K napojení bude vyuţita 

nová zpevněná plocha tvořena zámkovou betonovou dlaţbou.  

Napojení na technickou infrastrukturu bude vybudováno nové. Vybuduje se podzemní 

přípojka elektrické energie. Na hranici pozemku bude pro tyto účely umístěna přípojková 
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skříňka. Zdrojem pitné vody se stane stávající studna umístěna v ploše dotčeného pozemku. 

Dešťové vody z objektu budou zachytávány a sváděny do podzemního zásobníku, odkud 

budou čerpány do objektu a dále vyuţívány. Dešťové vody ze zpevněné plochy budou 

zachytávány liniovým odvodněním a sváděny do potrubí ústícího do recipientu. Splaškové 

vody budou přečišťovány v domovní ČOV. Přečištěné vody budou odváděny do recipientu. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Součástí dokumentace dopravního napojení zpevněné plochy stavebníka na obsluţnou 

komunikaci bude zakreslení rozhledového trojúhelníku pro rychlost 40 km/h. 

Napojení na rozvodnou síť NN bude provedeno v souladu s pokyny správce rozvodné 

sítě. Vypouštění odpadních vod je navrţeno v souladu s poţadavky správce toku (Povodí 

Odry) a vodohospodářského úřadu. 

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

Zásahy do vzrostlé zeleně: 

Stavebními pracemi nebude dotčena vzrostlá zeleň 

 

Odpady: 

Tuhé: Komunální odpad bude likvidován v souladu s legislativou obce Polanka nad 

Odrou. Po dobu stavby bude stavební odpad dodavatelem stavby tříděn dle druhu a odváţen 

na skládku nebo k recyklaci. 

Kapalné: Splaškové vody budou přečišťovány v domovní ČOV. Kvalita vypouštěných 

odpadních vod bude odpovídat limitům Kanalizačního řádu – vypouštění na ČOV. 

Plynné: Provozem objektu nebudou vznikat exhalace. 

g) Řešení bezbariérového uţívání 

Uţívání objektu osobami se sníţenou schopností pohybu a orientace se neuvaţuje. 

Hlavní vstup do objektu, stejně jako komunikační prostory v 1.NP a 2.NP  umoţňují pohyb 

osobám se sníţenou schopností pohybu v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Schodiště do 

2.NP lze v případě potřeby opatřit schodišťovou plošinou. 
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Sklonové poměry a výškové rozdíly zpevněných ploch jsou v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. 

h) Průzkumy a měření 

Byly provedeny následující průzkumy místa stavby: 

- polohopisné a výškopisné zaměření stavby, zpracované v 03/2011 

- radonový průzkum p.č. 521/1 v 04/2011 

- geologický a hydrogeologický průzkum 04/2011 

- prohlídka a fotodokumentace místa stavby v 03/2011 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Stávající sítě technické infrastruktury byly do koordinační situace vyneseny dle 

vyjádření jejich správců. Samotné vytýčení stavby bude provedeno v systému S-JTSK. Pro 

vytýčení bude zpracován výkres vytýčení. 

j) Členění stavby 

Stavba není členěna na stavební objekty. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky 

Ochranná pásma: 

Objekt se nenachází v památkově chráněné zóně. Část výkopových prací se bude 

provádět v ochranném pásmu NN. Výkopové práce se budou řídit podmínkami stanovenými 

správcem dotčené sítě. 

Oslunění, zastínění. 

Stavbou nedojde k nadměrnému narušení oslunění, ani zastínění okolních budov a 

pozemků. 

Dopravní zátěţ: 

Po dobu výstavby dojde ke zvýšení provozu nákladních vozidel v dotčené lokalitě. Po 

dokončení stavebních prací nebude okolí zatěţováno zvýšenou dopravní zátěţí. 
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Hluk: 

Po dobu výstavby bude okolí zatěţovat hluk stavebních strojů. Po ukončení stavebních 

prací nebude objekt zatěţovat okolí nepřípustným hlukem. 

l) Bezpečnost práce 

Během realizace stavby (výkopových, stavebních i montáţních pracích) bude nutno 

dodrţovat poţadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném 

znění, souvisejících předpisů a norem. Dodavatelé stavby zpracují pro jednotlivé stavební 

práce technologické postupy.  

Před zahájením stavebních prací bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu 

obsluţné komunikace, po dobu výstavby bude sledován její technický stav. 

1.2  Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita nosných částí objektu bude doloţena výpočty. Pro 

jednotlivé práce budou dodavatelem stavby zpracovány technologické postupy. 

1.3  Poţárně bezpečnostní řešení stavby 

Objekt bude tvořit jeden poţární úsek. 

Poţárně bezpečnostní řešení objektu je řešeno v samostatné části projektové 

dokumentace. Navrţená opatření byla zapracována do jednotlivých částí projektu. 

1.4  Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

Objekt bude navrţen tak, aby splňoval poţadavky platných norem a nařízení, např. 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 73 0540-1-4 Tepelná 

ochrana budov, ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
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1.5  Bezpečnost při uţívání 

Pouţité materiály budou splňovat technické poţadavky dané zákonem č. 22/1997 Sb. a 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a souvisejících právních předpisů. 

Protiskluzné vlastnosti podlah budou vyhovovat ČSN 72 5191.  

Výšky zábradlí budou vyhovovat vyhlášce č. 268/2009 Sb. , případně ČSN 74 3305. 

Správné připojení elektroinstalací, ochranné pospojování budou doloţeny revizní 

zprávou. 

1.6  Ochrana proti hluku 

Jednotlivé dělící konstrukce a výplně otvorů budou splňovat poţadavky ČSN 73 0532. 

Stavba nevyţaduje zřizování zvláštních opatření proti šíření nebo útlumu hluku. 

1.7  Úspora energie a ochrana tepla 

Obvodový plášť, střecha, podlaha na terénu, výplně otvorů budou splňovat poţadavky 

ČSN 73 0540-2. Tepelně technické posouzení jednotlivých konstrukcí jsou součástí Přílohy č. 

2. 

1.8  Řešení objektu pro osoby se sníţenou schopností pohybu 

Řešení viz. bod 1.1g tohoto dokumentu. 

1.9  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radon: 

Radonovým průzkumem bylo zjištěno nízké riziko výskytu radonu, proto není nutno 

zřizovat opatření proti pronikání radonu do objektu. 
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Seismicita poddolování: 

Stavba se nenachází na území, které je zasaţeno poddolováním, ani zvýšenou 

seismicitou. 

Ochranná a bezpečnostní pásma: 

Objekt se nenachází v ochranných, ani jiných bezpečnostních pásmech. 

1.10  Ochrana obyvatelstva 

Nejsou stanoveny poţadavky civilní ochrany na vyuţití stavby k ochraně obyvatelstva. 

Při uţívání stavby nehrozí vznik závaţné havárie, která by ohroţovala obyvatele v objektu 

nebo jeho blízkosti.  

1.11  Inţenýrské objekty 

Nejsou. 

1.12  Provozní soubory 

Projektová dokumentace neobsahuje provozní soubory. 
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2.  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Projektová dokumentace stavební části byla zpracována v rozsahu potřeb TZB. 

2.1    Popis objektu 

Jedná se o dvoupodlaţní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Z jiţní strany je 

k objektu v úrovní terénu připojena terasa, ze severní strany venkovní, kryté parkovací stání. 

Objekt bude vybudován na p.č. 521/1 nacházející se v katastru obce Polanka nad Odrou.  

Okolní pozemky tvoří nezpevněná zemědělská půda rovinného charakteru bez 

výraznějších přírodních překáţek. 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude provedeno nové z  ulice Druţstevní. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude představovat podzemní NN el. přípojka. Zdrojem 

pitné vody bude stávající studna nacházející se na dotčeném pozemku p.č. 521/1. Dešťové 

vody budou zachycovány pro budoucí vyuţití v RD. Splaškové vody budou sváděny do ČOV, 

kde budou přečištěny a následně odvedeny do blízkého recipientu. Vytápění objektu bude 

zajištěno tepelným čerpadlem. Zdrojem tepla se stanou dvě hlubinné sondy umístěné 

v severní části pozemku. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je patrné z výkresu koordinační 

situace. Prostorové uspořádání sítí bude v souladu s ČSN 73 6005. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

2.2    Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 

Objekt rodinného domu je nepodsklepený, dvoupodlaţní s plochou střechou. Příjezd 

k rodinnému domu je po zpevněné ploše tvořené zámkovou betonovou dlaţbou. K jiţní 

fasádě je v úrovni terénu připojena terasa, tvořená dřevěnými palubkami. K severní fasádě je 

připojeno kryté parkovací stání. Zastřešení parkovacího stání je tvořeno pultovou střechou o 

sklonu 3%. Krytina je tvořena asfaltovým modifikovaným pásem. 
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Hlavní vstup do objektu je situován ze severní strany v úrovni upraveného terénu.  

Dispoziční řešení objektu je přizpůsobeno orientaci vůči světovým stranám a 

funkčnímu vyuţití vnitřních prostor. Vstupní část, technická místnost a sociální uzel 1.NP 

jsou situovány v severní části objektu. Na vstupní část (zádveří) navazuje komunikační 

prostor, ve kterém se nachází schodiště do 2.NP a výstup na terasu. Z komunikačního 

prostoru se vstupuje do ostatních částí objektu jako jsou obývací pokoj, kuchyň a zbylé 

pokoje. 

Schodišťový prostor 2.NP je situován v prostorech chodby spojující jednotlivé funkční 

části 2.NP. Sociální uzel je stejně jako sociální uzel 1.NP situován v severní části RD. Ve 

východní a západní částí jsou situovány obytné prostory.  

Objekt rodinného domu je situován v severní části pozemku, jiţní část bude vyuţita 

jako zahrada. 

2.2.1   Materiály – exteriér 

Fasáda bude opatřena středně zrnnou silikonovou probarvenou omítkou Weber Saint-

Gobain, v šedém odstínu, odstín 30216.  Velikost zrna omítky 1,5mm. Sokl objektu bude 

tvořen jemně zrnnou probarvenou omítkou Marmolit 1050, v tmavošedém odstínu. 

Okna i vstupní dveře jsou navrţeny z dřevěných Euro profilů IV88 v materiálovém 

provedení ořech. Zasklení je navrţeno z izolačních trojskel. U prosklených dveří a oken bez 

parapetů je zasklení navrţeno z bezpečnostního izolačního trojsklem.  

Klempířské výrobky budou provedeny z TiZn plechu tl. 0,6mm, bez dalšího nátěru. 

2.2.2   Materiály – interiér 

Podlahy 

Materiál nášlapné vrstvy podlah je volen dle druhu vyuţití místnosti. V převáţné části 

bude pouţita keramická dlaţba, v pobytových místnostech bude pouţit  koberec nebo dřevěná 

prkenná podlaha. 
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Stěny 

Finální vrstvu zděných konstrukcí bude tvořit vápenno-cementová omítka v různých 

barevných řešeních. Sociální prostory budou na celou svou světlou výšku obloţeny 

keramickým obkladem. 

 

Stropy 

Ţelezobetonová konstrukce stropů bude opatřena vápenno-cementovou omítkou. 

 

Schodiště 

Stupnice schodiště budou tvořeny bukovými fošnami kotvenými k ocelové středové 

schodnici. Schodnice bude tvořena ocelovým uzavřeným profilem opatřeným syntetickým 

nátěrem RAL 9002. 

Návrh schodiště viz. část 2.4.7. 

2.2.3   Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Po ukončení stavebních prací budou provedeny jemné terénní úpravy. Provede se 

svahování v návaznosti na objekt a nové zpevněné plochy, ohumusování nezpevněných ploch, 

výsev trávníku a výsadba nových dřevin.  

2.2.4   Řešení bezbariérového uţívání stavby 

Řešení bezbariérového uţívání stavby je součástí Souhrnné technické zprávy, část 

1.1.g. 

Řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

2.3    Kapacity, bilance ploch a kubatur 

Celková podlahová plocha všech podlaţí:       222,6 m
2
 

Celková plocha parcely p.č. 521/1:    1205 m
2
 

Zastavěná plocha :      139,2 m
2
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Obestavěný prostor :       876,3 m
3
 

Zpevněné plochy :      85,0 m
2
 

Sadové úpravy :      113,0m
2 

2.3.1 Orientace ke světovým stranám, osvětlení a oslunění 

Orientace ke světovým stranám je dána dispozičním řešením objektu. 

Z hlediska oslunění je významná jiţní a západní fasáda u nichţ jsou situovány 

pobytové místnosti. Rozměry oken jsou navrţeny tak, aby byly splněny poţadavky ČSN 73 

0580 na denní osvětlení obytných místností. 

2.4    Technické a konstrukční řešení objektu 

±0,000 objektu byla stanovena na 218,700 m. n. m., výškopisný systém B.p.v. 

Objekt bude tvořit jeden dilatační celek. Objekt je nepodsklepený, dvoupodlaţní o 

rozměrech 12,4 x 12,65 m a výšce 6,5 m. 

2.4.1   Zemní práce 

Výkopy budou prováděny z úrovně terénu po skrývce humózní vrstvy tl. 150-200mm. 

Hloubení rýh pro základové pásy bude prováděno mechanicky. Výkopy základových patek 

pro venkovní parkovací stání, oplocení a pylon měření energií budou prováděny ručně. 

Výkopy v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury budou prováděny ručně, dle 

poţadavků vlastníků sítí.  

Rýhy základových pásů budou provedeny jako nepaţené.  

Zásypy budou prováděny výkopkem, případně drceným kamenivem.  

Pod podkladním betonem bude provedena hutněná vrstva drceného kameniva frakce 

16-32 mm v tl. 150 mm. 

Terén pod objektem bude odkopán na úroveň –0,500m, z této úrovně budou 

provedeny do úrovně –1,200m výkopové práce základových pásů. 

Pozemek v místě umístění stavby je rovinatý. Hladina spodní vody nebyla zjištěna. 
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2.4.2   Základy 

Obvodové zdivo bude zaloţeno na monolitických základových pásech z prostého 

betonu šířky 450mm. Základová spára základových pásů se bude nacházet v hloubce –1,200m 

(vztaţeno k +-0,000). Třída pouţitého betonu pro beton prostý i ţelezobeton je C 25/30 XC2. 

Vnitřní nosné zdivo bude zaloţeno na základových pásech z prostého betonu o šířce 

450mm, hloubka základové spáry je –0,910m.  

Příčky budou zaloţeny přímo na  podkladovém betonu tl. 150mm. Podkladní beton 

bude při obou lících vyztuţen Kari sítí 150x150/6 mm.  

Pro prostupy přípojek sítí technické infrastruktury budou do základových pásů 

osazeny ocelové chráničky potřebných průměrů. 

2.4.3   Zděné nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude vyzděno z cihel systému POROTHERM 36,5 Ti, U=0,24 

W/m2.K. Střední nosné zdivo bude vyzděno z cihel systému POROTHERM 30 P+D, U=0,85 

W/m2.K. Jako malta bude pouţita směs POROTHERM TM. 

Obvodové konstrukce jsou navrţeny tak, aby vyhovovaly tepelně technickým 

poţadavkům ČSN 73 0540-2. Obvodové zdivo bude zatepleno (popis zateplení viz. část 

2.9.2). 

2.4.4   Zděné nenosné konstrukce 

Příčky tl. 80, 115 a 175mm jsou navrţeny jako zděné z cihel systému POROTHERM 

P+D o objemové hmotnosti  1000 kg/m
3
, pevnosti  P10 na maltu POROTHERM TM. 

Zděné příčky budou k obvodovému plášti kotveny nerezovými pásky, vkládanými do 

loţných spár, které budou navíc mechanicky kotveny. 

Technické listy zdiva jsou součástí Přílohy č. 1. 
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2.4.5   Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP bude tvořena ŢB deskou tl. 160mm loţenou na 

obvodové a střední nosné zdivo. Čelo stropní desky bude opatřeno tepelnou izolací z EPS 

polystyrénu tl. 80mm. Výztuţ stropní desky řeší stavebně konstrukční část projektu. 

2.4.6   Střešní plášť 

Střecha je navrţena jako plochá jednovrstvá. Minimální sklon je 1,5%. Nosnou část 

tvoří ŢB stropní deska 2.NP. Spádovou vrstvu bude tvořit prostý beton o potřebných 

tloušťkách, min. tloušťka je 40mm. 

Střešní plášť je navrţen tak, aby vyhovoval tepelně technickým poţadavkům dle 

ČSN 73 0540-2. Střecha bude odpovídat poţadavkům ČSN 73 1901. 

Prostupy ZTI, případně dalších rozvodů skrz střešní plášť budou vodotěsně ošetřeny 

dle technologických postupů výrobce střešní krytiny. 

 

Skladba střešního pláště  

- PVC folie – Dekplan tl. 1,5mm, mechanicky kotvená. 

- Separační textilie Filtek 300 

- Tepelná izolace – EPS100 S stabil, =0,034 W/m.K, tl. 300mm 

- PE parozábrana 

- Spádová vrstva – prostý beton C16/20 XC0 

- ŢB stropní deska 2.NP 

- Vápenno-cementová omítka 

 

Odvodnění plochy střechy bude realizováno vnitřními dešťovými svody. Dešťové 

svody budou provedeny o průměru 75mm.Na střešních svodech budou osazeny PVC střešní 

vpustě DN 75, typ TW 75. 

Zastřešení parkovacího stání bude provedeno pultovou střechou o sklonu 3%. Nosnou 

konstrukci střechy bude tvořit dřevěná  konstrukce. Skladba střechy viz. výkresová část. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE    

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

  

SOLITERNÍ DŮM OSTRAVA 2011 BC. FOLDYNA DAVID 

 

 

 - 22 -   

Odvod dešťových vod bude proveden okapním ţlabem 75mm, napojeným na okapní 

svod 100mm. Dešťové vody budou napojeny na větev dešťové kanalizace. 

2.4.7   Schodiště 

Je navrţeno jednoramenné přímé schodiště o sklonu 32
o
. Nosnou část schodiště bude 

tvořit ocelová středová schodnice. Schodnice bude tvořena ocel. uzavřeným profilem 

120x60/5mm, který bude kotven do předem osazeného profilu U160 a do podkladního 

betonu. Pro kotvení stupnic budou ke schodnici navařeny ocel. podpěry L50x50/50mm. 

Stupnice schodišťových stupňů budou dřevěné v provedení dub, tl. 25 mm.  

Rám zábradlí bude kovový s dřevěným madlem. Výplň zábradlí budou tvořit svislé 

ocelové tyče 12mm, v osové vzdálenosti 120mm. Zábradlí bude provedeno v souladu s ČSN 

74 3305. 

Kovové části schodiště budou opatřeny 1x základním a 2x vrchním syntetickým 

nátěrem v odstínu RAL 9002. 

 

Výpočet schodiště: 

Návrh výšky stupně: k.v. /16=2860/16=178,5mm 

b=178,5mm 

Výpočtový vzorec: 2b+h=630=>2x178,5+h=630=>h=630-357=>h=273mm 

h=273mm =>275mm 

 Sklon schodišťového ramene:   arctg 
b

h

178,5

275
32,0

°
 

Podle sklonu ramene je schodiště hodnoceno jako běţné (dle ČSN 73 4130). 

Navrţená výška stupně: 178,5mm 

Navrţená šířka stupně: 275mm 
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2.4.8   Výplně otvorů 

2.4.8.1  Okna 

Jsou navrţena převáţně jednoduchá otevíravá a otevíravo-sklopná, svisle členěná okna 

s čirými izolačními trojskly. Rám oken bude tvořen Euro profily IV 88, Uw=0,78 W/m2.K. 

Okna, která nebude moţné otevírat z úrovně podlahy, budou vybavena pákovými otvírači 

křídel. Okna bez parapetu budou zasklena izolačním, bezpečnostním trojsklem. 

 

Vlastnosti oken: 

Světelná propustnost : min. 75%  

Světelná reflexe : do 15% 

Celkový stupeň propustnosti energie g : max. 75% 

 

Vrchní kování oken bude kovové ( kliky, štítky ), uzavírací mechanismus vícebodový, 

s moţností aretace v otevřené poloze. Stínění bude provedeno vnitřními horizontálními nebo 

vertikálními ţaluziemi. 

 

2.4.8.2 Dveře 

Venkovní dveře : vstupní dveře budou provedeny z dřevěných EURO profilů DV 88, 

Uw=1,10 W/m
2
K. Vstupní dveře budou provedeny jako plné bez zasklení. Zasklení 

prosklených dveří  na terasu bude provedeno bezpečnostním, izolačním trojsklem. 

Vstupní dveře budou vyhovovat poţadavkům ČSN 73 0540-2. 

Kování dveří bude kovové, vícebodové. Dveře budou vybaveny bezpečnostními 

zámky. 

Vnitřní dveře : budou provedeny s dřevěnými sendvičovými křídly s polodráţkou, 

hladké, plné, otvíravé, osazené do ocelových zárubní. Konkrétní materiálové řešení bude 

upřesněno projektem interiéru. 

Kování dveří bude kovové. Dveřní křídla budou opatřena cylindrickými zámky. 
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2.5    Úpravy povrchů 

2.5.1   Omítky v exteriéru 

Omítky na vrstvě tepelné izolace budou vyztuţeny perlinkovým pletivem. Rohy 

omítek budou v exponovaných místech vyztuţeny pod omítkovými lištami. Jako materiál 

omítek bude pouţita středně zrnná silikonová omítka Weber Saint-Gobain, v šedém odstínu, 

odstín 30216, o velikosti zrna 1,5mm. 

Sokl objektu bude tvořen jemně zrnnou probarvenou omítkou Marmolit 1050, 

v tmavošedém odstínu. 

2.5.2   Omítky v interiéru 

Obvodové stěny i vnitřní příčky budou omítnuty vápenno-cementovou omítkou s 

finální štukovou vrstvou. Rohy omítek budou v exponovaných místech vyztuţeny 

podomítkovými AL lištami.  

Omítky budou nabíleny a následně opatřeny malbou v barevném řešení dle 

architektonického řešení stavby. 

2.5.3   Obklady v interiéru 

Keramické obklady: místnosti se sociálním zázemím budou do určité výšky opatřeny 

keramickým obkladem. Obklady budou lemovány systémovými ukončujícími nerezovými 

lištami. Spáry mezi obklady budou pravidelně široké. Spárování bude provedeno bílou 

spárovací hmotou. 

2.5.4   Podlahy 

2.5.4.1 Anhydridová mazanina 

Roznášecí vrstvu nad tepelnou respektive kročejovou izolací bude tvořit anhydridová 

samonivelační mazanina. Před provedením mazaniny se povrch opatří separační PE folií. 

Skladby jednotlivých podlah viz. výkres řezů. 
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2.5.4.2 Dlaţby 

Část podlah bude kryta keramickou dlaţbou. V mokrých provozech bude pouţita 

dlaţba s protiskluzovými vlastnostmi. Protiskluznost pouţité dlaţby musí vyhovovat 

klasifikaci R10, klasifikaci B v prostoru koupelen ( protiskluznost pro bosou nohu). 

Deklarovaná protiskluznost musí být doloţena certifikátem akreditované zkušebny a musí být 

v souladu s ČSN 72 5191. 

Pod dlaţbou v mokrých provozech bude provedena hydroizolační stěrka. Stěrka bude 

vytaţena min. 200 mm na lemující stěny. 

Kolem neobloţených stěn bude proveden sokl výšky 80 mm. 

Dlaţby budou lemovány systémovými dilatačními a ukončujícími lištami. Typ a 

barevné řešení bude zvoleno dodavatelem stavby. 

 

2.5.4.3 PVC 

V prostorech m.č. 2.05 bude pouţita PVC nášlapná vrstva. Kolem stěn bude proveden 

sokl výšky 60 mm. Typ a barevné řešení bude zvoleno dodavatelem stavby. 

 

2.5.4.4 Koberec 

V části pobytových místností bude pouţit koberec. Kolem stěn bude proveden 

kobercový sokl výšky 60 mm. Typ a barevné řešení bude zvoleno dodavatelem stavby. 

2.5.5   Podhledy 

V místnostech č. 1.01, 1.06 a 1.07 bude strop sníţen bezespárým sádrokartonovým 

podhledem. Pouţity budou SDK desky tl. 12,5 mm. Uchycen bude na ocelový rošt tvořený 

profily CW 50.Rošt bude pomocí ocelových táhel zavěšen na stropní konstrukci. Pouţit bude 

podhled bez poţární odolnosti. 

2.5.6   Sokl 

Venkovní sokl budovy bude proveden do výšky +0,400m (vztaţeno k +-0,000). 

Povrch bude tvořen střednězrnnou omítkou Marmolit 1050, v tmavě šedém odstínu. Omítka 
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bude vyztuţena perlinkovým pletivem. Rohy omítek budou v exponovaných místech 

vyztuţeny podomítkovými lištami.  

Sokly v interiéru budou tvořeny stejným materiálem jako konkrétní nášlapná vrstva v 

místnosti. Výšky soklů jsou patrné z výkresů jednotlivých podlaţí. 

2.6    Zámečnické výrobky 

Rám zábradlí schodiště bude proveden z ocelových uzavřených profilů, kotvených do 

schodnice a stropní desky.  

Schodnice schodiště bude tvořena uzavřeným ocelovým profilem 120x60/5mm. Svary 

budou přebroušeny. 

Rám bude opatřen nátěrem v odstínu RAL 9002.  

2.7    Truhlářské výrobky 

Parapetní desky budou provedeny jako dřevěné laminované. Barevné řešení parapetů 

bude provedeno dle architektonického návrhu interiéru.  

Obloţení stupnic schodišťových stupňů bude provedeno dřevěnými dubovými 

deskami tl. 25 mm. Povrch desek se opatří ochrannou bezbarvou lazurou.  

Madlo zábradlí schodiště bude provedeno z dubového dřeva se stejnou povrchovou 

úpravou jako stupnice. Šířka madla bude 40mm. 

2.8    Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky fasády budou provedeny z TiZn plechu tl. 0,6mm, bez dalších 

povrchových úprav. Okapový systém (okapové ţlaby a svody včetně doplňků) budou 

provedeny také jako TiZn. 

Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. 
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2.9    Tepelná izolace 

2.9.1   Tepelná izolace podlah 

V podlaze 1.NP bude pouţita PIR tepelná izolace Dekpirfloor, λ=0,022 W/m.K, o tl. 

80mm.  

Tepelná izolace v podlaze 2.NP bude současně plnit funkci kročejové izolace. Pouţita 

bude minerální vlna tl. 30 mm. Pouţita můţe být např. izolace Isover Orsil N, λ=0,038 

W/m.K. 

2.9.2   Kontaktní zateplovací systém 

Obvodový plášť bude v celé ploše zateplen minerální vlnou Isover Orsil TF, tl. 

100mm, λ=0,038 W/m.K.  

Sokl bude zateplen XPS polystyrénem tl. 100mm, λ=0,038 W/m.K. 

Tepelná izolace bude ke zdivu lepena, bez pouţití mechanického kotvení. Povrch 

izolace se opatří armovací mříţkou a probarvenou omítkou. 

2.9.3   Střešní plášť 

Pro zateplení střešního pláště bude pouţit polystyrén EPS 100S Stabil, λ=0,034 

W/m.K, o tl. 300mm. Tepelná izolace bude k nosné části střechy mechanicky kotvena. 

2.10   Hydroizolace 

2.10.1  Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolaci proti zemní vlhkosti bude představovat PVC folie Alkorplan 35 034. Řešení 

prostupů hydroizolací bude provedeno dle zásad výrobce.  



DIPLOMOVÁ PRÁCE    

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

  

SOLITERNÍ DŮM OSTRAVA 2011 BC. FOLDYNA DAVID 

 

 

 - 28 -   

2.10.2  Izolace proti dešťové vodě 

Hydroizolační vrstvu střechy bude představovat PVC folie Dekplan 76 tl. 1,5mm. 

Hydroizolace bude mechanicky kotvena. 

2.10.3  Izolace vůči provozní vodě 

Podlaha místnosti č. 1.02 a veškeré konstrukce v místě sprchového koutu v místnosti 

č. 2.04 budou pod keramickou dlaţbou opatřeny hydroizolační stěrkou na bázi cementu a 

umělých hmot, např. PCI Seccoral 1K. 

2.11   Akustické izolace 

2.11.1  Kročejová izolace 

V konstrukci podlahy 2.NP bude jako kročejová izolace pouţita minerální vlna tl. 30 

mm, např. izolace Isover Orsil N, λ=0,038 W/m.K. 

2.12   Poţadované tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Obvodové konstrukce budou splňovat poţadavky ČSN 73 0540-2 (uvedené jsou 

minimální poţadavky na konstrukce). 

 

Střecha plochá, šikmá s sklonem do 45°,  

podlaha nad venkovním prostorem     U=0,24 W/m
2
K 

Obvodová stěna       U=0,30 W/m
2
K 

Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině   U=0,45 W/m
2
K 

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdíly teplot do 5°C   U=2,70 W/m
2
K 

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdíly teplot do 10°C  U=1,30 W/m
2
K 

Strop vnitřní mezi prostory s rozdíly teplot do 5°C   U=2,20 W/m
2
K 

Okna, venkovní dveře          U=1,70 W/m
2
K, Uw=1,70 W/m

2
K 
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Výpočty jednotlivých součinitelů prostupů tepla konstrukcemi jsou součástí Přílohy č. 

2. Výpočet tepelných ztrát objektu je uveden v Příloze č. 3. 

2.13   Poţadované akustické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Dělící konstrukce budou splňovat ustanovení ČSN 73 0532. 

Poţadovaná zvuková izolace stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0532 tab.2 pro LAeq, 2m 

= 70 dB ( uliční fasáda ). 

 

Obvodové stěny       Rw = 43 dB   

Střešní plášť        Rw = 52 dB 

Výplně otvorů        Rw = 33 dB 

 

Poţadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budově dle ČSN 73 0532, tab. 1 : 

 

Příčky mezi místnostmi - horizontálně    Rw = 47 dB 

Stropy         Rw = 52 dB 

         Lw = 63 dB 
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3.  VYTÁPĚNÍ 

Projektová dokumentace způsobu vytápění byla zpracována v podrobnosti projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 

3.1  Obecný popis 

Objekt bude postaven v obci Polanka nad Odrou s výpočtovou venkovní teplotou -

15C. Z hlediska intenzity větru jde o krajinu normální, poloha budovy je nechráněná, provoz 

topení je předpokládán nepřerušovaný. Výpočtové vnitřní teploty jsou stanoveny dle ČSN 73 

0540.  

Za účelem provedení návrhu topného systému byl proveden výpočet tepelných ztrát 

objektu. Při výpočtu topného příkonu byl respektován soubor norem ČSN 73 0540-1-4 – 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Celková tepelná ztráta objektu 

byla vypočtena na 6,5 kW. 

Na základě tepelně technických výpočtů a návrhů jednotlivých systémů byl objekt 

vyhodnocen jako „mimořádně úsporný“ a byl zatříděn do třídy „A“ energetické náročnosti 

budov. Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří Přílohu č. 4. 

Pro ohřev topného média (vody) bude pouţito tepelné čerpadlo země-voda, pro které 

budou vyvrtány dvě zemní sondy. Typ vytápění bude monovalentní, tepelné čerpadlo bude 

představovat jediné vytápěcí zařízení. Tepelné čerpadlo bude vybaveno ekvitermní regulací.  

Samotné vytápění objektu bude prováděno převáţně deskovými otopnými tělesy, které 

budou doplněny o trubková otopná tělesa a podlahový konvektor. Soustava bude pracovat 

v teplotním spádu 55-45°C. Rozvody topného média budou provedeny měděným izolovaným 

potrubím. 

Tepelné čerpadlo bude současně slouţit jako zdroj tepla pouţitého k ohřevu zásobníku 

teplé vody. 

Regulace celého systému (primární okruh, topný okruh) bude provedena centrálním 

systémovým regulátorem, který je součástí tepelného čerpadla. 
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3.2 Návrhové teploty 

Navrhovaná stavba se nachází v oblasti s venkovní návrhovou teplotou venkovního 

vzduchu -15°C. 

Vnitřní tepoty byly stanoveny dle ČSN 730540-3. Teplota chodeb m.č. 1.05 a 2.01 

byla nestandardně z důvodu komfortu uţívání navrţena na 20°C.  

3.3  Tepelné čerpadlo 

Jako zdroj tepla bude pouţito tepelné čerpadlo Stiebel-Eltron WPF 5 o topném výkonu 

5,0 kW, při teplotě topné vody max. 60°C. Součástí tepelného čerpadla je pojistný ventil, 

oběhové čerpadlo TV, regulátor WPMi včetně všech čidel a elektro kotel s kaskádovým 

spínáním o max. výkonu 8,8 kW. 

Vstup a výstup potrubí primárního okruhu bude provedeno šroubením G 1/
1/4

. Pojistný 

ventil primárního okruhu bude nastaven na hodnotu 2,5 bar. 

Vstup a výstup potrubí topného okruhu bude provedeno šroubením G 1/
1/4

". Pro 

připojení bude pouţita redukce G 1". Pojistný ventil primárního okruhu bude nastaven na 

hodnotu 2,5 bar. 

Plnění primárního okruhu bude prováděno napouštěcím/vypouštěcím ventilem G 1/2". 

Napojení topného okruhu na přívod studené vody bude provedeno potrubím  G 1/2". 

Připojení tepelného čerpadla na zdroj el. energie se proved dle pokynů výrobce. 

Tepelné čerpadlo bude vybaveno ekvitermní regulací, bliţší popis viz. část 3.3.3. 

Tepelné čerpadlo bude v provozu nepřetrţitě. Pracovní fáze bude zahájena při poklesu 

teploty místnosti pod teplotu nastavenou na ovládacím panelu pokojového termostatu. 

Aktivuje se primární i topný okruh a započne zátop. Po dosaţení poţadované teploty v 

místnosti (při pouţití prostorového termostatu) přeruší řídicí jednotka chod tepelného 

čerpadla. Aby nedocházelo k příliš častému spouštění kompresoru čerpadla a tím ke 

zkracování jeho ţivotnosti,  je do okruhu osazen akumulační zásobník o objemu 100 l. 

Zásobník také umoţňuje překlenutí chodu tepelného čerpadla během doby mimo výhodný 
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tarif el. proudu. V době mimo topnou sezonu bude tepelné čerpadlo zabezpečovat  ohřev teplé 

vody.  

V případě, ţe tepelné čerpadlo nebude schopno plně zabezpečit ohřev topné vody, 

bude automaticky zahájen dohřev elektrokotlem s kaskádovým spínáním výkonu 2,6/6,2/8,8 

kW. Kotel je součástí tepelného čerpadla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - technické parametry tepelného čerpadla WPF 5 
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3.3.1  Zemní vrty 

Pro tepelná čerpadla budou v ploše pozemku č. 521/1 provedeny dva zemní vrty 

110mm, hloubky 45,5 m. Vrt se skládá se svařené patky vrtu a jeho potrubí. Jako potrubí 

budou pouţity PE-HD trubky DN25x2,3mm. Po zavedení potrubí se stěny vrtu zpevní 

bentonitovou suspenzí, která zabezpečí  trvalé a těsné spojení s okolní horninou. Při ukládání 

potrubí je potřeba brát v potaz min. poloměry ohybu potrubí. Potrubí do vzdálenosti 2,0m od 

objektu bude izolováno PUR tepelnou izolací tl. 40mm. 

Odhadovaný měrný výkon jímání je 55 W/m. Přesný měrný výkon bude stanoven na 

základě geologického průzkumu provedeného před zahájením projekčních prací na 

dokumentaci pro provádění stavby. Odstup mezi vrty je 10,0 m, přičemţ minimální 

vzdálenost uváděná výrobcem je 5,0 m. 

3.3.2  Primární okruh 

Připojení primárního okruhu na tepelné čerpadlo, viz. část 3.3. Část primárního okruhu 

nacházející se v exteriéru je popsána v části 3.3.1. 

Přívodní a odvodní potrubí vrtů je na hranici objektu napojeno na rozdělovač a sběrač 

tepelného čerpadla. Pouţit bude rozdělovač WPSV 25-4 umoţňující připojení čtyř vrtů (dvou 

zdvojených vrtů). Jedná se o plastový rozdělovač, kde je kaţdý okruh uzavíratelný kulovým 

ventilem s převlečnou matkou. 

Rozvody primárního okruhu v interiéru budou provedeny z PE-HD potrubí 

DN25x2,3mm. Potrubí bude z důvodu kondenzace parotěsně utěsněno (tepelná izolace 

PAROC alucoat T tl. 40mm. Vlastní napojení na tepelné čerpadlo je provedeno tlakových 

hadic, které jsou součástí dodávky tepelného čerpadla. 

Součástí primárního okruhu je připojovací sada WPSB 307. Sada obsahuje oběhové 

čerpadlo primárního okruhu včetně uzavíracích ventilů, expanzní nádrţ o objemu 12,0 l, 

manometr, pojistný ventil přednastavený na 2,5 bar a plnící/vypouštěcí ventil. Objem 

expanzní nádoby, stejně jako přednastavení pojistného ventilu je stanoveno výrobcem sady, 

která je doporučená k pouţití u daného typu tepelného čerpadla. 
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Obr. 2 - schéma rozdělovače WPSV 25-4 

3.3.3  Regulace 

Tepelné čerpadlo je vybaveno základními regulačními a zabezpečovacími prvky 

s integrovanou ekvitermní regulací primárního a topného okruhu včetně regulace ohřevu TV. 

Ekvitermní regulace bude součástí tepelného čerpadla, pouţita bude regulace WPMi. 

Regulací bude snímána venkovní teplota, teplota náběhové i zpětné vody v topném 

okruhu a teplota vody v zásobníku TV. Regulace bude také ovládat chod jednotlivých 

čerpadel v okruzích (pouţita budou čerpadla s regulací otáček), směšovacích ventilů, 

elektromagnetických ventilů a dalších funkčních částí systému. 

Ovládání ekvitermní regulace WPMi bude provedeno dálkovým ovládáním. Ovládání 

bude vybaveno čidlem teploty a vlhkosti. 
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3.3.4  Oběhová čerpadla 

Oběhové čerpadlo primárního okruhu zabezpečuje cirkulaci média (chladiva) v 

primárním okruhu. Čerpadlo je součástí připojovací sady WPSB 307. U čerpadla není nutno 

posuzovat jeho pracovní bod, jelikoţ je navrţeno pro dané tepelné čerpadlo. Hloubka i 

vzdálenost vrtů od tepelného čerpadla je standardní. 

Oběhové čerpadlo umístěné v samotném tepelném čerpadle zabezpečuje cirkulaci 

topné vody v okruhu akumulačního zásobníku a zásobníku TV. Jedná se o standardní 

čerpadlo dodávané výrobcem tepelného čerpadla a tudíţ není nutno posuzovat jeho 

charakteristiku.  

Pro topný okruh bude na náběhové větvi topného okruhu zapojeno čerpadlo WILO 

Stratos ECO 25/1-5. Jedná se o čerpadlo s plynule regulovatelnými otáčkami.  

Pro ověření pouţitelnosti integrovaného čerpadla byl proveden výpočet tlakových ztrát 

systému. Návrhová celková tlaková ztráta systému je 17,38 kPa. 

Výpočet tlakových ztrát je součástí Přílohy č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – pracovní diagram čerpadla topného okruhu 
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3.4  Topné médium 

Médium plnící primární okruh bude představovat směs R410A. Směs je tvořena z 30% 

Ethylengylokem a 70% vodou. Celkový objem směsi je závislý na délce rozvodů primárního 

okruhu. 

Topná soustava bude napuštěna běţnou pitnou vodou z vodovodního řádu. Tvrdost 

vody by neměla být větší neţ 3,5 mval/l. Je zakázáno upravovat vodu v topném systému 

chemickými činidly, které nejsou pro tyto účely schváleny výrobcem kotle. Celkový objem 

topné vody je cca 198,0 l. 

3.5  Rozvod topného média 

Rozvod média v primárním okruhu je provedeno PE-HD potrubím DN25x2,3mm. 

Potrubí bude spojováno svařováním. Potrubí bude z důvodu odvzdušnění  spádováno 

k rozdělovači. Potrubí v objektu musí být parotěsně a tepelně izolováno, aby se zabránilo 

orosení. Pouţita bude izolace PAROC Section alucoat o tloušťce stěny 40mm, =0,033 

W/m.K. Před uvedením do chodu se systém podrobí tlakové zkoušce. Primární okruh je jištěn 

pojistným ventilem nastaveným na tlak 2,5bar. 

Rozvod média v topném okruhu bude provedeno měděným potrubím s chemickým 

sloţením dle ČSN EN 1057 a ČSN ISO 426/2. Pouţito bude potrubí v dimenzích 15 a 18mm. 

Rozvodné potrubí bude uloţeno v konstrukci podlahy, přípojné potrubí k jednotlivým 

otopným tělesům (desková a trubková tělesa atd.) budou zasekány do zdiva a následně 

napojeny na konkrétní těleso. Primární okruh je jištěn pojistným ventilem nastaveným na tlak 

2,5bar. 

Potrubí bude v celé délce opatřeno tepelnou izolací ROCKWOOL-PIPO s tloušťkou 

stěny 25mm, =0,037 W/m.K.  

Výpočet izolace potrubí viz. Příloha č. 6. 
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 pp1=(r. gn . hmax)/1000=(999,7 . 9,81 . 2,86)/1000=28,05kPa

 pa1=pp1+100=28,05+100=128,05=>128kPa

 h=(pa2-pa1)/pa2=(250-128)/250=0,488

 V=v . Qc + 100=15 . 6,5+100=198,0l

 dt=tpmax-t0=60-10=50K  =>  dv=0,0167

dV=dv . V=0,0167 . 198=3,3 l

 Ve=1,3 .(dV/h)=1,3 . (3,3/0,488)=8,79=>8,8 l

 dv=10+0,6 . Qc
0,5

=10+0,6 . 6,5
0,5

=11,52=>15,0mm

 konečný tlak pa2 = 250kPa

 max. výška hmax=2,86m

Počáteční přetlak:

Vstupní údaje:  celková ztáta objektu Qc=6,5kW

 max. provozní teplota teplonosné látky tpmax= 60
o
C

Zvětšení objemu vody:

Velikost membránové EN:

Minimální objem membránové expanzní nádoby jsou 8,8 l.

Počáteční tlak:

Součinitel využití expanzní nádoby:

Obsah teplovodní otopné soustavy:

Minimální  expanzního potrubí:

3.6  Expanzní zařízení 

Součástí dodávky připojovací sady primárního okruhu, viz. část 3.3.2 je i expanzní 

nádoba o objemu 12,0 l. Navrţena expanzní nádoba je standardně dodávána k zvolenému 

typu tepelného čerpadla. Po provedení návrhu hloubky vrtů se dodavatelem čerpadla provede 

kontrolní výpočet expanzní nádoby. 

Na zpětném potrubí topného okruhu bude osazena expanzní nádoba o objemu 12,0 l. Pro 

návrh byl proveden výpočet. 

 

Výpočet expanzní nádoby: 
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3.7  Otopná zařízení 

Návrh otopných těles jednotlivých místností je součástí Přílohy č. 7. 

3.7.1  Ocelová desková tělesa 

Pouţita budou ocelová desková otopná tělesa KORADO RADIK model PLAN VK (s 

pravým  spodním připojením) a PLAN VKL (s levým spodním připojením). Tělesa budou 

v provedení VENTIL KOMPAKT s vnitřním propojovacím rozvodem. Do zabudovaného 

vnitřního rozvodu je osazen výrobcem přednastavený ventil. Přesný výpočet regulace 

termostatického ventilu bude předmětem následujícího stupně projektové dokumentace 

(Dokumentace pro provádění stavby). Ventil je vybaven vnějším připojovacím závitem M 

30x1,5, který umoţňuje připojení termostatické hlavice. 

Regulace otopných těles je zajištěno termostatickými hlavicemi Heimer-DX.  

Napojení těles na topný okruh je provedeno potrubím DN 15. Napojení vnitřním 

závitem G1/2 s osovou vzdáleností 50mm. 

3.7.2   Podlahové konvektory 

Vytápění místností č.1.05 a 1.08 je z části zajištěno podlahovými konvektory LICON 

PK. Regulace na straně topné vody je zabezpečena prostorovým termostatem s kapilárou, 

umístěným v prostoru místnosti. Pozice prostorového termostatu je patrná z výkresové části 

dokumentace. 

Při montáţi do podlahy nesmí dojít ke zborcení tvaru ţlabu. Konvektor je nainstalován 

tak, aby byl horní okraj ţlabu v rovině s nášlapnou vrstvou místnosti. Připojení těles na topný 

okruh bude provedeno vnitřním závitem G1/2 s osovou vzdáleností 50mm. 

Zakrytí konvektorů bude zajištěno AL mříţkami. Barevné řešení mříţek vychází 

z řešení interiéru dané místnosti a bude upřesněno v architektonické části projektu. 
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3.7.3   Trubková otopná tělesa 

Vytápění koupelny budou zajišťovat ocelová trubková tělesa. Navrţena jsou tělesa 

KORADO Linear comfort KLTM. Do zabudovaného vnitřního rozvodu je osazen výrobcem 

přednastavený rohový ventil. Přednastavení ventilu bude navrţeno výpočtem v další části 

projektu. Ventil je vybaven vnějším připojovacím závitem M 30x1,5, který umoţňuje 

připojení termostatické hlavice. Připojení těles na topný okruh bude provedeno vnitřním 

závitem G3/4 s redukcí na G1/2, s osovou vzdáleností 50mm. Regulaci bude zajišťovat 

termostatická hlavice Heimer-DX.  

3.8   Zprovoznění systému 

Po skončení montáţe topného systému musí být provedeno odzkoušení 

zabezpečovacího zařízení dle ČSN 06 0830, o čemţ musí být učiněn zápis. Dále musí být 

provedena zkouška těsnosti, zkouška provozní, dilatační a topná. V průběhu topné zkoušky 

musí být prověřena funkce automatické regulace včetně simulace poruchových a havarijních 

stavů topného systému. O těchto zkouškách musí být učiněn zápis, který musí obsahovat 

všechny údaje této normy.  
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4.  VODOVOD 

Projektová dokumentace přípojky a rozvodů pitné vody byla zpracována v podrobnosti 

projektové dokumentace pro stavební povolení. Část projektové dokumentace řešící vyuţívání 

dešťových vod byla zpracována v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby. 

4.1 Popis systému 

Zdrojem pitné vody pro objekt rodinného domu se stane stávající studna nacházející se 

v jiţní části pozemku č. 521/1. Jedná se o 10 m hlubokou studnu o průměru 1,0m. Stěny 

studny jsou tvořeny betonovými skruţemi. Víko studny je betonové, pochůzí. Víko je tepelně 

izolováno 100mm volně loţeným XPS polystyrénem, který je přitíţen 200mm ornice. 

Na základě geologického průzkumu a závazných poţadavků normy ČSN 75 5115 bylo 

kolem studny stanoveno ochranné pásmo studny, viz. v.č. 01 – Koordinační situace.  

Čerpání vody ze studny bude zajišťovat ponorné čerpadlo umístěné ve studni. 

Distribuce pitné vody do objektu bude zajištěno podzemním potrubním vedením. Voda bude 

čerpána do tlakové nádrţe. Tlakové poměry a spínání čerpadla bude řízeno automatikou 

osazenou na tlakové nádrţi. 

Kromě pitné vody bude v objektu vyuţívána i dešťová uţitková voda. Voda bude 

čerpána nástěnným čerpadlem umístěným v objektu rodinného domu. Součástí čerpadla bude 

i automatika monitorující tlakové poměry v okruhu uţitkové vody a  řídící spouštění čerpadla. 

Uţitková voda bude vyuţívána pro zásobování nádrţí WC a jako zdroj vody pračky. 

V případě nedostatku dešťové uţitkové vody  bude pro zásobování WC a pračky pouţita voda 

pitná. Rozvody pitné a uţitkové vody v objektu budou provedeny odděleně.  

Ohřev teplé vody bude prováděn v zásobníku TV. Zdrojem tepla slouţícího k ohřevu 

vody v zásobníku bude tepelné čerpadlo. Výtoková teplota TV bude regulována na 55°C. 
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4.2    Přívod pitné vody 

Zdrojem pitné vody se stane stávající studna. Přítok a kvalita pitné vody ve studni byla 

posouzena před zahájením projekčních prací. Kvalita vody bude průběţně monitorována. Pro 

potřeby ověření vydatnosti přítoku pitné vody do studny byl proveden výpočet průměrné 

potřeby pitné vody. 

 

Výpočet potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

Rodinný dům-předpoklad 4 osoby x 36,0 m
3
/rok = 144 m

3
/rok 

Qrok : průměrná roční spotřeba:  144 m
3
 

Qden : průměrná denní spotřeba: 0,39 m
3
/den  

4.2.1   Ponorné čerpadlo 

Pro čerpání studniční pitné vody bude pouţito vícestupňové elektrické ponorné 

čerpadlo EBARA IDROGO M40/12.  

Maximální pracovní tlak čerpadla je 10 bar. Čerpadlo bude napojeno na třífázové 

napětí 230/400V, 50Hz. Napájecí kabel je součástí dodávky čerpadla. Maximální potřebný 

průtok čerpadla je 36,6 l/min. Tlakový ztráta vodovodní přípojky byla odhadnuta na 1,86 bar. 

Čerpadlo bude slouţit k tlakování akumulačního zásobníku pitné vody. Max tlak 

v přívodním potrubí bude 4,5 bar. Regulace tlakových poměrů bude zabezpečeno tlakovým 

spínačem (popis viz. část 4.2.4). 

Čerpadlo bude trvale umístěno pod hladinou a není ho nutno vybavovat sacím košem. 
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Obr. 4 – pracovní diagram čerpadla pitné vody 

4.2.2  Přívodní potrubí 

Pitná voda bude do objektu přiváděna HDPE potrubím DN25x3 mm. Potrubí bude 

uloţeno v nezamrzné hloubce 1,0 m. Uloţeno bude do pískového loţe o tl. min. 100mm. 

Přívodní potrubí bude spádováno ke studni v min. sklonu 0,3%. Prostupy potrubí podlahovou 

konstrukcí bude utěsněno proti pronikaní zemní vlhkosti. Na leţatém potrubí před tlakovou 

nádrţí bude na potrubí osazena připojovací sestava, viz. výkres č. 17. 

 

Výpočet dimenze přípojky pitné vody dle ČSN 75 5455: 

Qai … jmenovitý výtok 

ni … počet jednotlivých zařizovacích předmětů 
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Jmenovité výtoky a součinitelé výtoků jsou součástí Přílohy č. 9. 

 

Předběžný návrh světlosti potrubí dle ČSN 75 5455: 

Q … maximální průtok potrubím 

v … rychlost proudění vody v potrubí 

 

         
  

 
       

    

   
        

 

Dle ČSN  75 5455 přílohy E bylo navrţeno potrubí HDPE 100 SDR 11 DN25x3mm. 

Maximální průtok vodovodní přípojkou je 0,61 l/s, rychlost proudění vody v potrubí je 2,2 

m/s, tlaková ztráta 3,1 kPa/m. 

Nehledě na to, ţe pro WC a praní prádla bude běţně vyuţívána dešťová uţitková 

voda, byly jmenovité výtoky těchto zařizovacích předmětů zahrnuty do výpočtu. 

4.2.3   Akumulační zásobník pitné vody 

Pro zvýšení efektivnosti systému distribuce pitné vody bude v objektu instalován 

akumulační zásobník pitné vody. 

Pouţita bude nerezová tlaková nádoba INOXVAREM CE v horizontálním provedení. 

Rozměry nádoby jsou 525x745 mm (v x dl.), objem nádoby je 100 l. Nádoba je vybavena 

vyměnitelným pryţovým vakem těsněným nerezovou přírubou. Přednastavený tlak 

v zásobníku jsou 2,0 bar. Maximální provozní tlak zásobníku je 8,0 bar. 
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4.2.4   Tlakový spínač 

Ovládání spínání ponorného čerpadla bude provedeno tlakovým spínačem TSA3S 05-

S vyuţívající napětí 230V, 50 Hz. Spodní hranice spínání bude přednastavena na 3,0 bar, 

hranice při níţ bude čerpadlo vypínáno bude přednastavena na 4,5 bar.  

Spínač bude nainstalován na pěticestnou „T“ tvarovku G 1”, na kterou společně se 

spínačem bude namontován manometr a pojistný ventil. Pojistný ventil bude přednastaven na 

6,0 bar. 

4.3   Domovní rozvod vody 

Domovní rozvody teplé i studené vody budou provedeny PP potrubím STABI PN 20. 

Napojení na přípojku pitné vody bude provedeno potrubím STABI PN 20 DN25x3,5mm. 

Přesný návrh dimenze jednotlivých připojovacích a svislých potrubí bude předmětem 

projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Před akumulačním zásobníkem bude umístěna připojovací sestava. Sestava bude 

tvořena uzavíracími kulovými ventily, filtrem pevných částic, zpětnou klapkou a vypouštěcím 

ventilem.  

Jako filtr bude pouţit filtr AQUA určený k zachytávání mechanických nečistot a kalů 

ze studní. Zvolen bude filtr o velikosti 9” s připojením na potrubí o průměru G 1” (DN 25). 

Jelikoţ je zdrojem pitné vody studna ve vlastnictví stavebníka a odpadní vody jsou 

odváděny do recipientu, nebude v sestavě osazen vodoměr. 

Rozvody teplé i studené vody budou tepelně izolovány. Pouţita bude tepelná izolace 

ROCWOOL – PIPO, =0,037 W/m.K o tloušťkách 9,0 a 20,0mm.  

4.4   Příprava teplé vody 

Zdrojem teplé vody se stane zásobník teplé vody umístěný v m.č. 1.02. Zdrojem tepla 

pro ohřev se stane tepelné čerpadlo. Při instalaci zásobníku musí být splněna podmínka max. 

vzdálenosti 2,0 m od čerpadla. 
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Výpočet potřeby teplé vody: 

Při výpočtu byl zohledněn předpoklad, ţe rodinný dům bude vyuţíván čtyřmi 

osobami. Výpočet potřeby teplé vody byl proveden dle ČSN 06 0320. 

 

Potřeba tepla pro ohřev vody pro 1 osobu 

Q2t = 4,3 kWh (dle ČSN 06 0320) 

 

Potřeba tepla pro ohřev vody pro 4 osoby 

hi = 4 ( 4 osoby) 

Q2t = hi * 4,3 = 4*4,3=17,2 kWh  

 

Teplo ztracené ohřevem 

Q2z = Q2t * z=17,2 * 0,5=8,6 kWh 

Teplo dodané ohřívačem do vody během periody 

Q1p = Q2p=Q2t+Q2z=17,2+8,6=25,8 kWh 

 

Předpokládaný odběr teplé vody 

6-14hod  35%  Q2t=0,35x Q2t=0,35x17,2=6,0 kWh 

14-20hod  50%  Q2t=0,5x Q2t=0,5x17,2=8,6 kWh 

20-24hod  15%  Q2t=0,15x Q2t=0,15x17,2=2,6 kWh 

Qmax = 6,25 kWh (určeno z grafu viz. Příloha č. 8). 

 

Výpočet minimální velikosti zásobníku 

 

 

 

Minimální objem zásobníku teplé vody je 120 l.  

V z 
Q
max

c 
2


1


6,25

1,163 55 10
 0,12m3  120 l
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4.4.1   Zásobník teplé vody 

Jako zásobník teplé vody bude pouţit stojatý zásobník STIEBEL ELTRON SBB 301 

WP o objemu 300 l. Ohřev bude zajišťovat spirálový tepelný výměník o ploše 3,2m
2
. 

V nádrţi je sériově vestavěno PTC čidlo, teploměr, magneziová ochranná anoda. Zásobník je 

izolován PU pěnou zajišťující tepelnou ztrátu 2,0 kW/den. 

Regulace ohřevu je zajištěna regulační jednotkou tepelného čerpadla. 

Připojení zásobníku na zdroj studené pitné vody bude provedeno polypropylenovým 

(PP) potrubím DN 25. Připojení výstupní teplé vody bude provedeno také PP potrubím DN 

25. Topná voda bude k zásobníku přivedena a odvedena měděným (Cu) potrubím DN25. 

Připojení topné vody na zásobník bude provedeno redukcí na DN32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 5 –technické parametry zásobníku SBB 301 



DIPLOMOVÁ PRÁCE    

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

  

SOLITERNÍ DŮM OSTRAVA 2011 BC. FOLDYNA DAVID 

 

 

 - 47 -   

4.5   Dešťová uţitková voda 

Pro potřeby splachování a pro praní bude vyuţívána dešťová voda. Dešťové vody 

z objektu i přístřešku budou sváděny do podzemní nádrţe, kde budou akumulovány 

k budoucímu pouţití.  

Novostavba se bude nacházet v oblasti s průměrným sráţkovým úhrnem 750 

mm/m
2
.rok. Celková plocha z níţ bude sváděna dešťová voda je 162,0 m

2
. Pro návrh dimenze 

přípojky byl proveden výpočet ročního dostupného mnoţství dešťové vody a celkové roční 

potřeby vody. 

 

Výpočet množství dešťové vody: 

Sráţkový úhrn Ostravsko: 750 mm/m.rok 

Celková odváděná plocha: 162,0 m
2
 

          

                           

 

Výpočet celkové roční potřeby dešťové vody: 

Potřeba vody na 1 osobu/den: WC   46,0 l 

 Praní prádla  6,85 l 

Počet osob: 4 

Celková roční potřeba = ((46,0+6,85) x 365) x 4 = 77161 l/rok =>77,1 m
3
 

4.5.1  Přívodní potrubí uţitkové vody 

Uţitková dešťová voda bude do objektu přiváděna HDPE hadicí DN25 mm. Hadice je 

součástí dodávky čerpací jednotky. Hadice bude uloţena v nezamrzné hloubce min. 1,0 m a 

po celé délce bude uloţena v PVC chráničce DN 110 mm. Přípojka bude spádována k 

zásobníku dešťové vody v min. sklonu 0,3%. Hadice bude zaústěna do čerpadlové sestavy 

uţitkové vody.  
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V zásobníku bude hadice opatřena plovoucím sáním. Max. délka přívodní hadice při 

DN 25 a čerpací výšce 4,7 m je 11,7 m. 

Sací délka byla odečtena z diagramu výrobce čerpací sestavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 –diagram maximální délky přípojky užitné vody 

 

Pro potřeby ověření návrhu dimenze přípojky uţitkové vody byl proveden kontrolní 

výpočet. 

 

Výpočet dimenze přípojky užitné dešťové vody dle ČSN 75 5455: 

Qai … jmenovitý výtok 

ni … počet jednotlivých zařizovacích předmětů 
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Jmenovité výtoky a součinitelé výtoků jsou součástí Přílohy č. 9. 

 

Předběžný návrh světlosti potrubí dle ČSN 75 5455: 

Q … maximální průtok potrubím 

v … rychlost proudění vody v potrubí 

 

         
  

 
       

   

   
         

 

Přípojná hadice je součástí dodávky čerpací sestavy a je nadimenzována výrobcem 

sestavy. Během protahování hadice k zemní nádrţi je potřeba dát pozor, aby se do hadice 

nedostala nečistota. 

4.5.2   Domovní rozvody uţitkové vody 

Domovní rozvody dešťové uţitkové vody budou provedeny polypropylenovým (PP) 

potrubím DN 20.  

 

Výpočet dimenze přípojného potrubí užitné dešťové vody WC dle ČSN 75 5455: 

Qai … jmenovitý výtok 

ni … počet jednotlivých zařizovacích předmětů 
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Předběžný návrh světlosti potrubí dle ČSN 75 5455: 

Q … maximální průtok potrubím 

v … rychlost proudění vody v potrubí 

 

         
  

 
       

    

    
         

 

Dle ČSN  75 5455 přílohy E bylo navrţeno potrubí PP PN 20, DN20x2,8mm. 

Maximální průtok vodovodní přípojkou je 0,15 l/s, rychlost proudění vody v potrubí je 0,95 

m/s, tlaková ztráta 0,742 kPa/m. 

 

Výpočet dimenze přípojného potrubí užitné dešťové vody automatické pračky dle ČSN 

75 5455: 

Qai … jmenovitý výtok 

ni … počet jednotlivých zařizovacích předmětů 

 

                   

                      

 

Předběžný návrh světlosti potrubí dle ČSN 75 5455: 

Q … maximální průtok potrubím 

v … rychlost proudění vody v potrubí 
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Dle ČSN  75 5455 přílohy E bylo navrţeno potrubí PP PN 20, DN20x2,8mm. 

Maximální průtok vodovodní přípojkou je 0,2 l/s, rychlost proudění vody v potrubí je 1,2 m/s, 

tlaková ztráta 1,59 kPa/m. 

Před vstupem do čerpadlové skupiny bude na potrubí osazen filtr pevných částic. 

Pouţit bude filtr AQUA určený k zachytávání mechanických nečistot a kalů ze studní o 

velikosti 9” s připojením na potrubí o průměru G 3/4” (DN 20). 

4.5.3   Podzemní akumulační nádrţ dešťové vody 

K akumulaci dešťové vody bude pouţita podzemní akumulační plastová nádrţ 

GLYNWED COLUMBUS 6500 l. Nádrţ je tvořena monolitickou polyetylenovou konstrukcí 

válcovitého tvaru. Samonosnost nádrţe zajišťují plastová ţebra, která jsou pevnou součástí 

nádrţe. Přebytečná dešťová voda bude odváděna do vsakovacích modulů, kde bude 

zasakována, popis viz. část 4.5.5. 

Nádrţ se osadí do stavební jámy, která bude na kaţdé straně alespoň o 500mm větší 

neţ je rozměr nádrţe. Nádrţ bude osazena na 150 mm zhutněnou vrstvu drceného kameniva 

fr. 8-16mm. Nádrţ je osazena na území, kde nebyla zjištěna hladina spodní vody, proto není 

nutno nádrţ obetonovávat, ani kotvit k pevnému podkladu. Dno nádrţe (dno stavební jámy) 

se bude nacházet v hloubce -3,2m (vztaţeno k ±0,000). Před zásypem se z důvodu zamezení 

deformace nádrţ naplní z 1/3 vodou. Zpětný zásyp se provede výkopkem. Usazení a zásyp 

bude proveden dle návodu výrobce nádrţe. 

Před provedením zásypu bude na nádrţ osazena šachetní kopule. Výšku šachty lze 

výškově upravovat v rozmezí 220-700mm. Nádrţ bude osazena v nepojízdné ploše, uzavřena 

proto bude PE poklopem s max. přípustným zatíţením 150 kg.  

Nadbytečná voda z nádrţe bude odváděna do zasakovacích modulů. 

 

Výpočet objemu akumulační nádrže: 

Odhadovaný akumulační objem cca 6% celkové roční potřeby vody. 

Celková roční potřeba dešťové vody 77,1m
3
. 
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Zvolena byla akumulační nádrţ GLYNWED COLUMBUS o objemu 6500 l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – technické parametry akumulační nádrže 

4.5.4   Filtrace vody 

Zachytávaná dešťová voda bude před vtokem do akumulační nádrţe filtrována. 

Pouţita bude filtrační šachta GLYNWED s teleskopem. Filtrační šachta je určena 

k zachytávání pevných částí z odvodňovacích ploch o výměře max. 500 m
2
. K filtraci bude 

pouţit filtrační koš s otvory 0,35 mm. 

Filtrovací šachta, stejně jako akumulační nádrţ bude uloţena na 150 mm zhutněnou 

vrstvu drceného kameniva fr. 8-16 mm. Zásyp  bude proveden výkopkem.  

Napojení dešťové kanalizace na filtr bude proveden PVC potrubím DN 110. Teleskop 

umoţňuje umístit šachtu do hloubky v rozmezí  570-1150 mm. Filtrační šachta bude umístěna 

v nepojízdné ploše, uzavřena proto bude pochůzím PE poklopem s max. zatíţením 150 kg. 
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4.5.5   Zasakovací moduly 

Pouţity budou zasakovací moduly GLYNWED GARANTIA o rozměrech 0,8 x 1,16 x 

0,51 m (š x dl. x v). Jedná se o prefabrikované polypropylenové bloky (tunely), které nejsou 

vyplněny. Spojení jednotlivých bloků je provedeno pomocí předpřipravených otvorů 

v čelních deskách. Sestava bloků bude opatřena odvětráním. Odvětrání bude tvořeno PVC 

potrubím DN 110 zakončeným odvětrávací hlavicí.  

Dno zasakovacích modulů se bude nacházet v hloubce -1,83 m (vztaţeno k ±0,000). 

Uloţení bude provedeno na 80 mm hutněnou vrstvu drceného kameniva fr. 8-16mm. Čela 

zasakovacích bloků budou opatřena zakončovacími čely. 

Prostor mezi zasakovacími bloky bude vyplněn drceným kamenivem fr. 16-32 mm. 

Zásyp bude proveden výkopkem. Z důvodu zamezení zanesení bloků zeminou budou 

vsakovací bloky obaleny separační geotextilií. 

Pro návrh moţnosti vsakování byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. 

Na základě průzkumu byl stanoven koeficient propustnosti půdy kf = 1x10
-5

. 

 

Výpočet dimenze vsakovacího zařízení, dle ČSN 75 9010: 

Retenční objem jednoho bloku je 0,3m
3
. 

 

  
 

 
       

 

kde  V … retenční objem vsaku [m
3
] 

 m … retenční schopnost [%] 

 

  
    

 
         

 

Z důvodu bezpečnosti budou pouţity čtyři vsakovací bloky. 
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4.5.6   Čerpání a regulace uţitkové vody 

Pro čerpání dešťové vody bude pouţito nástěnné čerpadlo ECORAIN ESSENTIAL. 

Čerpadlo bude zajišťovat čerpání dešťové vody uloţené v zemní akumulační nádrţi a její 

distribuci v objektu. 

Čerpadlo bude vyuţívat jak dešťovou vodu tak v případě jejího nedostatku vodu 

pitnou. Ovládání přepínání mezi uţitkovou a pitnou vodou bude zajištěno trojcestným 

ventilem přes plovákový spínač. Čidlo plovákového spínače bude osazeno v zemní nádrţi. 

Kabel čidla bude veden společně s přívodní hadicí v PVC chráničce. Řešení s trojcestným 

zamezuje smíchání pitné a uţitkové vody.  

Regulace (automatika) je součástí čerpadla. Provozní tlak v potrubí uţitkové vody 

bude max. 4,0 bar. Z tohoto důvodu bude na přípojném potrubí před čerpadlovou sestavu 

umístěn redukční ventil, který bude upravovat tlak na poţadovanou hodnotu. Zapínání a 

vypínání čerpadla se bude obvíjet dle tlakových poměrů v domovních rozvodech. Při poklesu 

tlaku pod přednastavenou hodnotu dojde k zapnutí čerpadla.  

Na čerpadlovou sestavu bude osazen bezpečnostní přepad DN 50. V případě 

překročení max. přípustného tlaku na přívodu pitné vody dojde k otevření přepadu a voda 

bude odvedena do kanalizace. K odvodu bude vyuţita hadice volně svedena na podlahu, 

odkud bude podlahovou vpustí odvedena do kanalizace.  

Postup osazení čerpací sestavy a s ní spojených částí bude provedeno dle návodu 

výrobce čerpací se stavy. 
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Obr. 8 – technické parametry čerpadla užitkové vody 
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5. KANALIZACE 

Projektová dokumentace kanalizace byla zpracována v podrobnosti dokumentace pro 

stavební povolení, návrh čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v podrobnosti dokumentace 

pro provádění stavby.  

5.1    Popis systému 

Splaškové odpadní vody budou od jednotlivých zařizovacích předmětů gravitačně 

odváděny do ČOV, odkud budou odváděny do recipientu. Domácí ČOV jsou z právního 

hlediska hodnoceny jako vodní dílo, proto projektová dokumentace bude předána k posouzení 

Vodoprávnímu úřadu. 

Dešťové vody budou zachytávány a dále pouţívány v objektu jako uţitková voda. 

Přebyteční dešťová voda bude odváděna k zasakování. Nakládání z dešťovými vodami je 

popsáno v části 4.5. 

5.2    Splaškové odpadní vody 

Připojovací a odpadní potrubí v objektu bude provedeno z polypropylenového potrubí 

(PP) typ HT (HT systém). 

5.2.1   Přívodní potrubí 

Připojovací potrubí bude převáţně provedeno z potrubí HT DN50. Sklon přívodního 

potrubí jsou minimálně 3%. Pro napojení myčky a pračky budou pouţity tvarovky HL 406. 

Předběţný návrh dimenzí byl proveden v souladu s ČSN EN 12056-2.  Přesné dimenze 

budou ověřeny výpočtem v následujícím stupni projektové dokumentace. 
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5.2.2   Odpadní potrubí 

Odpadní potrubí budou provedena v dimenzi DN 110 a DN 75. Obě odpadní potrubí 

budou odvětrána. Nad střešní rovinou budou odpadní potrubí zakončena větracími hlavicemi 

o odpovídajícím průměru. V 1.NP budou na odpadních potrubích  osazeny čistící kusy. Čistící 

kusy budou schovány za interiérovými dvířky.  V patě odpadního potrubí bude provedeno 

podbetonování, které vytvoří základ, aby nedocházelo k sednutí potrubí. 

Odpadní potrubí bude v celé délce tepelně izolováno. Pouţita bude tepelná izolace 

ORSTECH LSP ST tvořena minerální plstí o tloušťce 20mm, =0,042 W/m.K.  

Dimenze potrubí byly předběţně stanoveny dle ČSN EN  12056-2. Přesné dimenze 

budou ověřeny výpočtem v následujícím stupni projektové dokumentace. 

5.2.3   Svodné potrubí 

Svodné potrubí bude provedeno PVC potrubím typ KG (KG systém) DN 110 a DN 

125. Sklon svodného potrubí je z důvodu hloubky osazení ČOV 5%.  Potrubí bude kladeno do 

100mm vrstvy pískového podsypu. K zásypu bude proveden výkopek zbaven kamenů, aby 

nedošlo k porušení potrubí.  

Dimenze potrubí byly předběţně stanoveny dle ČSN EN  12056-2. Přesné dimenze 

budou ověřeny výpočtem v následujícím stupni projektové dokumentace. 

5.3    Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka bude tvořena PVC potrubím KG (KG systém) DN 125. Sklon 

potrubí jsou 3%. Na přípojce bude umístěna ČOV a revizní šachtice. 

 

Výpočet průtoku odpadních vod, dle ČSN EN 12056-2: 

k … součinitel odtoku 

    … součet výpočtových odtoků 
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Ověření dimenze potrubí kanalizační přípojky bylo provedeno posouzením 

kapacitního průtoku svodného potrubí při 50% plnění. Maximální kapacitní průtok potrubím 

DN 125 je 7,1 l, při rychlosti 1,4 m/s, navrţené potrubí vyhovuje. 

Tabulka výpočtových odtoků a kapacitních průtoků potrubím tvoří Přílohu č. 10. 

5.3.1   Čistírna odpadních vod (ČOV) 

Čistírna odpadních vod je z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., povaţována za vodní 

dílo. Schválení bude podstoupeno Vodoprávnímu a stavebnímu úřadu. 

Splaškové odpadní vody budou před vypuštěním do recipientu čištěny v domovní 

čistírně odpadních vod ASIO AS-VARIOcomp K. ČOV je určena pro rodinné domy s max. 

pěti trvale ţijícími osobami. Maximální přečistitelné denní mnoţství odpadních je 0,6 m
3
.  

 

Výpočet maximálního bezdeštného denního přítoku, dle ČSN 75 6402: 

Počet ekvivalentních obyvatel (EO), pro RD 1 obyvatel = 1 EO. 

k … 1,5 (dle ČSN 75 6402) 

QB … balastní voda, hladina spodní vody, ani jiné zdroje nebudou ovlivňovat                 

mnoţství odpadních přečišťovaných vod, proto QB = 0 

 

                     

                    

 

Kapacita zvolené ČOV vyhovuje. 

Kvalita přečištěných odpadních vod je charakterizována průměrnými koncentracemi 

znečištění Si vyjádřenými chemickou spotřebou kyslíku (CHSK), biologickou spotřebou 

kyslíku (BSK5) a mnoţstvím usazených pevných částic (NL). 
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Odpadní vody tvořené provozem RD jsou hodnoceny jako běţné, tedy s 

koncentracemi CHSK do 800mg/l, BSK5 do 400 ml/l, Ncelk do 70 mg/l, není proto nutné dále 

posuzovat sloţení, charakter a způsob vypouštění těchto vod. 

Poţadované limitní hodnoty koncentrací jsou v souladu s nařízením vlády č. 229/2007 

Sb. v platném znění. Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění jsou součástí Přílohy 

č. 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr .9 – tabulka emisních hodnot ČOV Asio AS-VARIOcomp 5K 

 

5.3.1.1 Technické řešení 

Pouţita bude plastová jednoplášťová prefabrikovaná nádrţ AS-VARIOcomp 5K. 

Jedná se o samonosnou konstrukci, která není určena k pojezdu. Zakrytí šachty bude 

provedeno plastovým pochůzím poklopem.  

ČOV bude osazena na podkladní beton tl. 150mm. Hloubka dna uloţení -1,85 m 

(vztaţeno k ±0,000). Podkladní beton bude vyztuţen svařovanou sítí 100x100/6mm. Tělo 
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ČOV není nutno dále obetonovávat. Kotevní materiál je součástí dodávky ČOV. K zásypu 

bude pouţit výkopek zbaven kameniva, aby nedošlo k narušení pláště. 

 

5.3.1.2 Připojení ČOV  na technickou infrastrukturu 

Kromě vlastního připojení na kanalizační potrubí bude k ČOV dovedena přípojka NN. 

Výrobcem osazené čerpadlo bude napojeno na domovní rozvody  230V, 50Hz. Přípojka bude 

v celé délce vedena v PVC chráničce. 

Přípojku NN bude také vyuţívat dmýchadlo vzduchu, které bude umístěno 

v prefabrikované šachtici vedle ČOV. 

 

5.3.1.3 Technologie čištění 

Pevné částice odpadních vod jsou zachytávány a jsou podrobeny anaerobnímu 

rozkladu. Předčištěné odpadní voda natéká do aktivačního prostoru, kde se provádí biologické 

čištění. Tento prostor je osazen provzdušňovacím systémem, do kterého je pomocí dmýchadla 

přiváděn vzduch. V prostoru je také osazen nosič biomasy zabezpečující stabilitu procesu. 

Takto přečištěná voda přetéká do akumulačního prostoru, který zabezpečuje rovnoměrný 

odtok z čistírny. 

Podrobnější popis společně s návodem k pouţití bude předán stavebníkovi výrobcem. 

 

5.3.1.4 Kalové hospodářství 

V usazovací a kalové části ČOV bude docházet k sedimentaci kalu zachyceném během 

čištění odpadních vod. Dle orientačních hodnot produkce specifického znečištění uvedeného 

v ČSN 75 6402, byla stanovena produkce kalu na 1,4 kg/m
3
. Interval vyváţení s ohledem na 

rozměry ČOV je stanoven na 3 měsíce. Odvoz kalů bude prováděno fyzickou nebo právní 

osobou proškolenou k této činnosti. Likvidace kalů bude provedena v souladu s ČSN 75 6402 

nebo dle vyhlášky obce Polanka nad Odrou. 
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5.3.1.5 Zkušební provoz 

Po ukončení kolaudačního řízení se provede zkušební provoz a následně po jeho 

vyhodnocení přejde ČOV do trvalého provozu. 

5.3.2  Revizní šachta 

Na kanalizační přípojce za ČOV bude osazena revizní šachtice. Pouţita bude plastová 

skládaná šachta o průměru 200mm (DN200). Šachta se skládá ze tří základních částí.  

Jako dno bude pouţit polypropylenové prefabrikované dno s přímým tokem o průměru 

370 mm. Dno bude uloţeno do 100mm pískového loţe v hloubce -1,2 m (vztaţeno k 

±0,000). Tělo šachty bude tvořeno PVC potrubím KG DN 315mm, těsně spojeným s dnem. 

Těsnost spojení komponentů 0,5 bar. Šachta bude uzavřena plastovým PAD poklopem. 

Poklop je určen pouze pro pochůzí zatíţení.  

Výška šachty bude upravena dle výšku upraveného terénu. 

5.3.3 Vyústní objekt 

Kanalizační přípojka bude ukončena vyústním objektem. Objekt byl navrţen dle 

poţadavku správce toku. Plocha svahu v poloměru 2,0m od vyústního potrubí bude zpevněna 

lomovým kamenem (např. Granit). Kámen bude loţen do betonového loţe, třída betonu 

C12/16 XC0.  

Pro zamezení zpětného toku při vzedmutí hladiny v recipientu bude na vyústním 

objektu osazena zpětná klapka zabezpečující jednosměrný tok potrubím. 

5.4    Dešťové odpadní vody 

Nakládání a výpočet mnoţství dešťových vod je řešeno v části 4.5 a 4.5.5. Řešení 

hospodaření s dešťovými vodami bude doplněno o kontrolní výpočet dimenze potrubí 

kanalizační přípojky z důvodu navýšení o dešťové vody odváděné ze zpevněné plochy 

v blízkosti rodinného domu.  
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Dešťové vody ze zpevněných ploch budou sváděny liniovým odvodněním šířky 

150mm, délky 7,0 m do kanalizační přípojky a odtud do recipientu. 

 

Ověření dimenze kanalizační přípojky: 

Maximální průtočné mnoţství splaškových odpadních vod: 1,6 l/s 

Plocha zpevněné plochy: A=62,0m
2
 

Součinitel odtoku dešťových vod C= 0,5 (dlaţba se spárami)  

Intenzita deště i=0,03 l/s.m
2
 

 

                

                          + 1,6 = 2,53 l/s 

 

Maximální kapacitní průtok potrubím DN 125 při 50% plnění je 7,1 l, potrubí tedy 

vyhovuje. 

5.4.1   Lapač střešních splavenin 

Jako střešní vpustě střechy RD budou pouţity PVC vpustě TW 75, které jsou 

výrobcem opatřeny lapači nečistot. 

Na okapním svodu zastřešení parkovacího stání bude v úrovni terénu osazen lapač 

střešních splavenin. Lapač bude slouţit k zachytávání pevných nečistot splavených z plochy 

střechy. Pouţit bude lapač GLYNWED GEIGER DN100.   
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6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Pro určení přesných finančních nákladů spojených se stavebními pracemi na objektu 

rodinného solitérního domu by bylo nutno zpracovat podrobný poloţkový rozpočet. Pro 

potřeby ekonomického zhodnocení v rámci Diplomové práce se při vyčíslení vycházelo 

z průměrné ceny za m
3
 obestavěného prostoru.  

Zdrojem pro určení ceny se staly cenové ukazatele pro základní typy stavebních 

objektů URS, cenová hladina pro rok 2011. Ceny zařízení pro čištění odpadních vod, 

hospodaření z dešťovými vodami, přívodu pitné vody a cena tepelného čerpadla (včetně 

vybavení) byly stanoveny z ceníků jednotlivých výrobců.  

Pro objekt RD bylo pouţito kvalitnější obvodové zdivo, proto byla cena za m
3
 

nepatrně zvýšena, ceny ostatních prací byly ponechány. 

6.1    Výpočet nákladů 

6.1.1   Výpočet nákladů stavebních prací: 

Obestavěný prostor RD:  876,3 m
3
 

Cena za 1 m
3
:    5 150,- Kč (cena URS 5 031,- Kč) 

Náklady stavebních prací:  4 512 945,- Kč (bez DPH) 

6.1.2   Venkovní zpevněné plochy 

Plocha komunikací:   62,0 m
2
 

Cena za 1m
2
:    779,- Kč 

Náklady zpevněných ploch:  48 298,- Kč (bez DPH) 

6.1.3   Výpočet nákladů ČOV 

ČOV Asio AS-VARIOcomp 5K: 32 967,-  

Revizní šachta:   12 000,-  

PVC potrubí:    93 252,- 
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Náklady ČOV:   138 219,- (bez DPH) 

6.1.4   Hospodaření s dešťovými vodami 

Akumulační zemní nádrţ:  45 824,- 

Filtrační zemní sada:   23 735,- 

Filtr (Geiger):    999,- 

4x vsakovací modul:   13 860,- 

Geotextilie:    130,- 

Čerpadlová skupina:   17 280,- 

PVC potrubí:    85 890,- 

Náklady dešť. hospodářství:  187 718,- (bez DPH)  

 

6.1.4.1 Výpočet návratnosti zařízení pro vyuţívání dešťových vod 

Pro výpočet návratnosti byla cena sníţena o cenu potrubí, které by bylo nutné v 

kaţdém případě realizovat.  

Vypočtená spotřeba dešťové vody pro potřeby RD je 77,1 m
3
. Z parametrů ponorného 

čerpadla a ceny za 1 kWh (tarif D56d) byla roční cena provozu čerpadla vypočtena na 58,5 

Kč/rok. 

 

Výpočet při využití studniční vody: 

Cc ... celková cena [tis] 

Nrok ... roční provozní náklady při vyuţití pitné studniční vody 

 

   
  

    
        

   
       

    
          

 

Doba návratnosti se bude měnit v závislosti na výměně jednotlivých komponent a 

zdraţování elektrické energie. Z ekonomického hlediska je vyuţívání dešťových vod při dané 
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situaci (vyuţití studniční vody a el. tarifu D46d) značně neekonomické. Je nutno ovšem 

přihlédnout na ekonomický aspekt. 

 

Výpočet při využití pitné vody z vodovodního řádu: 

Cc ... celková cena [tis] 

Nrok ... roční provozní náklady při vyuţití pitné vody z vodovodního řádu 

Cena pitné vody (vodné) .. 29,16 Kč/m
3
  

 

   
  

    
        

   
       

    
        

 

Pokud by byl objekt zásobován pitnou vodou z vodovodního řádu, byla by návratnost 

investice rovna 45 létům. Do ceny nebylo započteno roční zdraţování vody, takţe lze 

předpokládat, ţe se doba návratnosti zkrátí. 

6.1.5   Tepelné čerpadlo 

Cena tepelného čerpadla včetně technologie byla výrobcem stanovena na 210 000 Kč,-

. Investice do hlubinných vrtů byla vyčíslena na 75 282,- Kč.  Roční náklad na energie včetně 

všech paušálů byl vypočten na 27 567,- Kč (bez DPH). 

Návratnost investice do tepelného čerpadla byla porovnána s náklady při pouţití 

elektrokotle, zemního plynu a dálkového vytápění. Výpočet je součástí Přílohy č. 12. 

 

Doba návratnosti byla vypočtena na: 

elektrokotel:  6,5 let 

plynový kotel:  7,9 let 

dálkové vytápění: 8,3 let  
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7. ZÁVĚR 

V rozsahu diplomové práce byl vyřešen nepodsklepený, dvoupodlaţní solitérní 

rodinný dům. Při návrhu jednotlivých skladeb obvodového pláště byl brán ohled na 

energetické nároky spojené s uţíváním objektu.   

Tepelné ztráty objektu byly vypočteny na 6,5 kW. Z hlediska energetické náročnosti 

budovy byl objekt vyhodnocen jako "mimořádně úsporný" a byl zatříděn do třídy "A", s 

měrnou roční spotřebou energie EPA = 38 kWh/m
2
.rok. 

Vytápění objektu bude prováděno pomocí tepelného čerpadla, systém země-voda, 

vyuţívající zemní vrty. Systém je navrţen jako monovalentní. V jednotlivých místnostech 

budou osazena otopná tělesa (desková, trubková nebo konvektor). Regulace systému bude 

provedena ekvitermní regulací, která je pevnou součástí tepelného čerpadla. Na jednotlivých 

otopných tělesech budou osazeny termoregulační hlavice. 

Zdrojem pitné vody se stala stávající studna nacházející se na dotčeném pozemku. 

Kolem studny bylo stanoveno ochranné pásmo, z čehoţ pramenil vlastní návrh umístění 

objektu RD. Pro potřeby distribuce pitné vody byla navrţena přípojka pitné vody a v objektu  

"domácí vodárna" s akumulační nádrţí.  

Ohřev TV bude zajištěn tepelným čerpadlem v zásobníku o objemu 300 l. Pro potřeby 

ohřevu bude k zásobníku přivedena větev topného okruhu. 

Rozvody vody byly navrţeny z PP potrubí. 

Splaškové odpadní vody budou sváděny do domácí čistírny odpadních vod (ČOV), 

odkud budou dále odváděny do recipientu. Pro tyto potřeby byl proveden návrh ČOV a návrh 

kanalizační přípojky. 

Dešťové vody z objektu budou zachytávány a sváděny do podzemní akumulační 

jímky, odkud budou čerpány zpět do objektu a vyuţívány jako uţitková voda. Pro uţitkovou 

vodu byly navrţeny samostatné rozvody taktéţ provedené z PP potrubí. přebytečná dešťová 

voda bude odváděna do zásaků. 

Návrhy jednotlivých konstrukcí a systémů byly provedeny dle platných norem a 

vyhlášek ČR. 
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