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ANOTACE 

Bc. Jan Orlík, Katedra prost�edí staveb a TZB 229, VŠB – TU Ostrava 2010, 58 stran 

Diplomové práce, vedoucí Ing. Zden�k Galda 

Zadáním mé diplomové práce je zpracování návrhu administrativní budovy. Návrh a výpo�et 

vytáp�cí soustavy s využitím kondenza�ní techniky a podlahového vytáp�ní v kombinaci 

s otopnými t�lesy. P�i návrhu jsem respektoval všechny požadavky na výstavbu administrativní 

budovy a sou�asné standardy z hlediska tepeln� technických požadavk�. Jako zdroj tepla jsou 

zvoleny kondenza�ní plynové kotle a otopná soustava je tvo�ena otopnými t�lesy a 

podlahovým vytáp�ním. Výsledkem diplomové práce je návrh administrativní budovy 

s moderním zp�sobem vytáp�ní. 

ANNOTATION 

By entering my diploma thesis is drafting of an administrative building. Design and calculation 

of heating systems using condensing technology and underfloor heating in combination with 

radiators. In the proposal, I respected all of the requirements for the construction of 

administrative buildings and the current standards in terms of thermal technical requirements. 

The heat source is selected condensing gas boilers and heating system consists of radiators and 

underfloor heating. The result of the thesis is to design an office building with a modern way of 

heating. 
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1. Úvod

Téma mé diplomové práce je návrh administrativní budovy ,vy�ešení 
vytáp�ní kombinací podlahového vytáp�ní a radiátor�. Návrh kondenza�ní techniky a oh�ev 
teplé vody. 

Budova má �ty�i nadzemní podlaží a jedno podzemní, které je p�edevším využíváno 
jako podzemní garáž. V nadzemních podlažích jsou koncipovány kancelá�e, denní místnosti a 
sociální za�ízení. Komunika�ní prostory mezi jednotlivými místnostmi jsou navrženy ve 
st�edu objektu, jednotlivá podlaží jsou spojeny dv�mi schodišti a výtahem. 

Zdroj tepla zajiš�uje dvojice nást�nných kondenza�ním plynových kotl�. Plynové 
spot�ebi�e – kondenza�ní plynové kotle pro vytáp�ní a oh�ev TV budou umíst�ny v koteln�
v podzemním podlaží. Otopná soustava je tvo�ena p�edevším podlahovým vytáp�ním, 
radiátory jsou navrženy v schodiš�ových prostorem a nebo jako dopl�ková otopná plocha. 

Hlavním cílem této práce bylo vytvo�ení funk�ní dispozice administrativní budovy 
s odpovídajícím a ú�inným za�ízením pro vytáp�ní. 
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2. Pr�vodní zpráva 

Akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
  Proskovická 409, Ostrava-Výškovice, 700 30 

Stupe�: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

Objebnatel: JAN NOVOTNÝ, Výškovická 321/11, Ostrava-Záb�eh, 700 30 

Projekt: 

Zodp. projektant: Bc. Jan Orlík 

Archivní �íslo: 01/15 

2. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

Obsah: 
2.1 Identifika�ní údaje 
2.2 Údaje o stávajících pom�rech staveništ�
2.3 P�ehled výchozích podklad� a provedených pr�zkum�
2.4 Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
2.5 Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
2.6 Údaje o spln�ní územních regulativ�
2.7 V�cné a �asové vazby 
2.8 P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby 
2.9 Orienta�ní statistické údaje o stavb�
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2.1 Identifika�ní údaje 

Název akce: Administrativní budova

Místo stavby: Proskovická 409, Ostrava-Výškovice, 700 30 

Parcela �íslo: 427/14 

Stupe� PD: projektová dokumentace pro realizaci stavby 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební ú�ad: Ostrava-m�sto 

Objednatel: Jan Novotný 

Výškovická 321/11, Ostrava-Záb�eh, 700 30 

Dodavatel stavby: SRD a.s. 

Projektant:  Bc.Jan Orlík 

Spolupráce na projektu

Stavební �ást: TECHspol 

Statika: TECHspol 

Technika prost�edí staveb: TSprojekt 

Požární ochrana: TECHspol 

Elektro: TECHspol 

2.2 Údaje o stávajících pom�rech staveništ�

Stavební parcela �. 427/14 je o celkové vým��e 5280 m2  a nachází se v katastrálním 

území Výškovice (okres Ostrava-m�sto). Vjezd na pozemek je z ulice Proskovická (asfaltová 

komunikace ší�e 12,8m). Parcela je situována v rovném území,bez v�tšího p�evýšení. Na 

pozemku se nachází 2 lípy srd�ité (Tilia cordata) ,pr�m�r kmen� je 20 a 35cm (stá�í cca 10 

let), 1 borovice,pr�m�r kmene je 15cm a je zatravn�n. Základová p�da je tvo�ena 

pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. 

V rámci geologického pr�zkumu byla zjišt�na hladina podzemní vody v hloubce 5m pod 

terénem. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána 

ší�ky 3 m. U vjezdu je ve zd�ném pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní. Vodovod je 

napojen z uli�ního �adu do vodom�rné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sít�

jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Proskovická nebo v p�ilehlých 

pozemcích. 

2.3 P�ehled výchozích podklad� a provedených pr�zkum�

Mapové podklady: 

katastrální mapa 1:2000, 

výškopisné a polohopisné zam��ení 1:500, 
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inženýrsko-geologický a radonový pr�zkum. 

Ostatní podklady: 

vlastní pr�zkumy, zam��ení a fotodokumentace, 

požadavky investora, 

zákon �.  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu ve smyslu pozd�jších 

p�edpis�

vyhláška �. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 

energetický audit. 

2.4 Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Tato projektová dokumentace je vypracována pro realizaci stavby. Veškeré doposud 

známé požadavky  dot�ených   orgán�  jsou  zapracovány  v dokumentaci   (Energetický  

audit  budovy  viz samostatná �ást projektové dokumentace: D - Dokladová �ást), p�ípadn�

budou na základ� jejich požadavk� následn� dopln�ny. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu

V p�edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky �. 268/2009 Sb. ze dne 12.8 2009 O technických požadavcích na stavby ve zn�ní 

vyhlášky �. 499/2006 Sb. 

2.6 Údaje o spln�ní územních regulativ�

Navrhované �ešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

2.7 V�cné a �asové vazby

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

2.8 P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby

Dokon�ení projektu stavby b�ezen 2010 

Zahájení stavby kv�ten 2010 

Ukon�ení stavby srpen 2011 

Postup výstavby: 

2.9 Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Zastav�ná plocha celkem: 822,6 m2

Obestav�ný prostor:  9,969,7 m3

Podlahová plocha celkem: 2198,7 m2 

Celkové náklady stavby: 46,5 mil. K�

 Ostrav� dne 21.11.2011      Vypracoval: Bc. Jan Orlík 
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3. Souhrnná technická zpráva 

Akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
  Proskovická 409, Ostrava-Výškovice, 700 30 

Stupe�: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

Objednatel: JAN NOVOTNÝ, Výškovická 321/11, Ostrava-Záb�eh, 700 30 

Projekt: 

Zodp. projektant: Bc. Jan Orlík 

Archivní �íslo: 01/15 

3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah souhrnné technické zprávy: 
3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 
 a) Zhodnocení staveništ�
 b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 
 c) Technické �ešení 
 d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 e) �ešení dopravní a technické infrastruktury 
 f) Vliv stavby na životní prost�edí 
 g) Bezbariérové �ešení okolí stavby  
 h) Pr�zkumy a m��ení 

i)  Geodetické podklady 
j)  �len�ní stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
i)  Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 
3.3  Požární bezpe�nost 
3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 
3.5 Bezpe�nost p�i užívání 
3.6 Ochrana proti hluku 
3.7 Úspora energie a ochrana tepla 
3.8 Bezbariérové �ešení stavby 
3.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy 
3.10 Ochrana obyvatelstva 
3.11 Inženýrské stavby (objekty) 
  a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních ploch 
 b) Zásobování vodou 
 c) Zásobování energiemi 
 d) �ešení dopravy 
  e) Povrchové úpravy okolí stavby 
 f) Elektronické komunikace 
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3.1  Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ�

Stavební parcela �. 427/14 je o celkové vým��e 5280 m2  a nachází se v katastrálním 

území Výškovice (okres Ostrava-m�sto). Vjezd na pozemek je z ulice Proskovická (asfaltová 

komunikace ší�e 12,8m). Parcela je situována v rovném území,bez v�tšího p�evýšení. Na 

pozemku se nachází 2 lípy srd�ité (Tilia cordata) ,pr�m�r kmen� je od 20 a 35cm (stá�í cca 10 

let), 1 borovice,pr�m�r kmene je 15cm a je zatravn�n. Základová p�da je tvo�ena 

pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. 

V rámci geologického pr�zkumu byla zjišt�na hladina podzemní vody v hloubce 5m pod 

terénem. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána 

ší�ky 3 m. U vjezdu je ve zd�ném pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní. Vodovod je 

napojen z uli�ního �adu do vodom�rné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sít�

jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Proskovická nebo v p�ilehlých 

pozemcích. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby

Objekt administrativní budovy je situován v obchodní zón�: Ostrava-Výškovice. 

Poloha budovy je ur�ena regula�ní uli�ní �arou. Vjezd na pozemek navazuje na parkovišt� a 

na vjezd do podzemního parkovišt� v 1PP objektu. P�ší vstup je od mobilní komunikace 

odd�len pruhem zelen�.  

P�dorys objektu AB je tvaru L. Budova je p�tipodlažní . V objektu se nachází 

podzemní garáže, kancelá�ské místnosti, kuchyn�, místnost údržby objektu, terasa, chodby, 

sklady a technická místnost, Objekt je zast�ešen plochou st�echou se spádem 1°. 

c) Technické �ešení Základy

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C16/20 a na patkách z prostého betonu C16/20. Podkladní beton (C16/20 tlouš�ky 

150 mm). 

Konstruk�ní systém

Obvodové st�ny zd�né z tvárnic POROTHERM 40 Profi DRYFIX na PUR p�nu 

POROTHERM.  Vnit�ní nosné st�ny z tvárnic POROTHERM 30 Profi DRYFIX na PUR 

p�nu POROTHERM. P�í�ky jsou zd�né z tvárnic POROTHERM 14 Profi DRYFIX a PTH 8 

DRYFIX na PUR p�nu POROTHERM. V 1 PP je obvodová st�na provedena z dvojité 

sp�ažené st�ny HWE - tl.300 mm C30/37 a dopl�ena ŽB sloupy a pr�vlaky. 
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Stropy

Stropní konstrukce je provedena ze systému POROTHERM. Skládá se z standardních 

stropních nosník� POT 175 ,které jsou v osové vzdálenosti 500mm a 625 mm, ty jsou 

dopln�ny stropními vložkami POROTHERM MIAKO 19/50 PTH, MIAKO 15/50 PTH. 

MIAKO 19/62,5 PTH, MIAKO 15/62,5 PTH. Celá stropní konstrukce je zalita betonovou 

zálivkou C25/30 s vyztuží. Železobetonový monolitický v�nec výsky 250 mm po obvodu s 

v�ncovkou POROTHERM VT 8/23,8 a tepelnou izolací.polystyren EPS tl. 100mm. Nad 1PP 

je strop složen z stropních prefabrikovaných desek Filigrán tl. 60mm a zmonolitn�n 

nadbetonovanou vrstvou tl.140 mm s dopln�nou výztuží. 

Schodišt�

Vertikální komunikace v objektu je �ešena p�ímo�arým dvouramenným pravoto�ivým 

schodišt�m a jednoramenným pravoto�ivým schodišt�m. Schodišt� je �ešeno jako 

železobetonové monolitické. Zábradlí ocelové ty�ové. 

Zast�ešení

St�echa plochá, sklon st�echy 1°. Nosná konstrukce ze stropního systému 

POROTHERM. Tlouš�ka tepelné izolace min. 240 mm. Hydroizola�ní vrstva Polyelast Extra 

TR 5 Design. 

Vn�jší plochy

Vjezd na pozemek navazuje na parkovišt� a  podzemní garáž, která se nachází v 1PP. 

P�ší vstup je od mobilní komunikace odd�len pruhem zelen�. Nedílnou sou�ástí stavby je 

zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Celé okolí stavby bude osázeno 

p�dokryvnou, nízkou i vzrostlou zelení a ke�i. Vjezd na pozemek, parkovací stání a p�ší 

komunikace je provedena z betonové dlažby. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury

Deš�ová a splašková kanalizace bude napojena do jednotné kanaliza�ní sít� PVC DN 

300 v ulici Batorova. Vodovodní p�ípojka bude napojena na vodovodní �ád PE DN80 

v majetku SmVaK. Plynovodní p�ípojka je napojena k STL plynovodu HDPE 100 SDR 

SR11-90x5,2. Na hranici pozemku je umíst�na sk�í� s HUP a regulátorem tlaku STL/NTL. 

e) �ešení dopravní a technické infrastruktury

Hlavní napojení na ve�ejnou komunikaci bude ulice Prostorná. Na tento vjezd 

navazuje parkovišt� a vjezd do podzemních garáží v 1 PP objektu. Výjezd z podzemních 

garáží je na ulici Proskovická. P�ší vstup je od mobilní komunikace odd�len pruhem zelen�.  

f) Vliv stavby na životní prost�edí
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Vytáp�ní budovy bude probíhat pomocí kondenza�ního plynového kotle .Deš�ové a 

splaškové vody budou odvedeny do jednotné kapita�ní sít�. Stavební su�,  stavební materiály 

apod.  budou odvezeny na nejbližší �ízenou skládku dle p�íslušných p�edpis� - zajistí 

dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana konstrukcí bude �ešena ochrannými 

nát�ry.K ukládání odpadk� bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v obci.P�i dodržení projektu, všech souvisejících norem 

a správném provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní 

prost�edí. 

g) Bezbariérové �ešení okolí stavby

Ne�eší se. 

h) Pr�zkumy a m��ení

P�ed provedením projektu byly provedeny vlastní pr�zkumy, fotodokumentace a 

zam��ení projektantem. 

i) Geodetické podklady

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zam��ení. 

j)  �len�ní stavby

Stavba je �len�na na stavební objekty: 

SO01 – NOVOSTAVBA 

SO02 – ZPEVN	NÉ PLOCHY 

SO03 – KANALIZACE 

SO04 – P�ÍPOJKA PLYNU 

SO05 – P�ÍPOJKA VODY 

SO06 – P�ÍPOJKA NN 

k) Vliv stavby na okolí

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

I)  Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci (�. 324/90 Sb.) v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy dané 

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

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zp�sobilé tuto �innost 

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

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

kotelny platí �SN 07 0703 v�etn� zm�ny �. 6. Dále budou respektovány ustanovení zákona 

�.22/1997 Sb. v platném zn�ní a na n�j navazující ustanovení vlády. 
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3.2 Mechanická odolnost a stabilita

Viz statický výpo�et. 

3.3 Požární bezpe�nost

Požární bezpe�nost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky hodnocení 

jsou p�iloženy v p�íloze �. 1 Souhrnné technické zprávy. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí

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

použity b�žné technologie, které neohrožují životní prost�edí. Vzrostlé stromy a ke�e nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop�ípad�

p�edat odborné firm� k likvidaci. P�i realizaci stavby dojde k produkci t�chto odpad� skupiny 

17 - stavební a demoli�ní odpady (dle vyhlášky �. 381/2001 Katalog odpad� a seznam 

nebezpe�ných odpad� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 

Zásady pro nakládání s odpady

P�i provozu je nutné: 

minimalizovat vznikání odpad�

separovat jednotlivé druhy odpad�

uplat�ovat zásady maximální recyklace 

minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. 

Kategorizace odpad�

Stavební a demoli�ní odpady - p�edpokládané množství a zp�sob nakládání odpady 

Kategorie odpadu (t/rok) ke
17 01 01 Beton 1,0t O

17 02 01 D�evo 3,5t O

17 02 02 Sklo 0,5t O

17 02 03 Plasty 0,2t O

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní 

Odpady vzniklé provozem 

(t/rok) kategorie odpadu nakládání 
  s odpadem 

  

20 03 01 Sm�sný komunální odpad       0,5t O  OZO 
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3.5 Bezpe�nost p�i užívání

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

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

3.6 Ochrana proti hluku

Hluk z blízké komunikace bude dostate�n� eliminován novými okny se standardními 

zvukov� izola�ními schopnostmi. V 2,3,4,5NP bude provedena zvuková izolace proti 

kro�ejovému hluku ROCKWOOL STEPROCK ND. 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky Vyhlášky �. 193/2007. Vn�jší obálka 

objektu bude spl�ovat požadavky novely normy �SN 73 0540-2 (8) z roku 2009 a m�rnou 

energetickou spot�eby dle Vyhlášky �. 148/2007. 

3.8 Bezbariérové �ešení stavby

Ne�eší se. 

3.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy 

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

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveništ�. 

3.11 Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních ploch 

Deš�ové vody a splašková kanalizace bude svedena do jednotné kanaliza�ní sít�. 

Spot�eba odpadních vod viz. Technická zpráva Kanalizace 

b) zásobování vodou 

Vodovodní p�ípojka bude napojena na vodovodní �ád PE DN100 v majetku SmVaK. 

Spot�eba vody viz. Technická zpráva Vodovod 

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na HDS. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na 

sk�í� s HUP. 

d) �ešení dopravy 

Napojení   na   ve�ejnou   komunikaci   bude   provedeno   pomocí  sjezdu   z chodníku 

(sou�ástí akce oprava chodníku na ulici Proskovická), není sou�ástí této PD. 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do št�rkového podloží. 

Parkovišt� a vjezd na pozemek   bude vydlážd�na betonovou zámkovou dlažbou. 
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f) elektronické komunikace 

P�ipojení na elektronické komunikace není sou�ástí této PD 

V Ostrav� dne 21.11.2011      Vypracoval : Bc. Jan Orlík 
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4. Zásady organizace výstavby 

Akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
  Proskovická 409, Ostrava-Výškovice, 700 30 

Stupe�: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

Objebnatel: JAN NOVOTNÝ, Výškovická 321/11, Ostrava-Záb�eh, 700 30 

Projekt: 

Zodp. projektant: Bc. Jan Orlík 

Archivní �íslo: 01/15 

4. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Obsah: 
4.1 Charakteristika staveništ�
4.2 Inženýrské sít� a jiné za�ízení 
4.3 Napojení staveništ� na energie 
4.4 Bezpe�nost a ochrana zdraví 
4.5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�
4.6 Za�ízení staveništ�
4.7 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 
4.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
4.9 Vliv stavby na životní prost�edí 
4.10 Orienta�ní lh�ta výstavby 
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4.1  Charakteristika staveništ�

Stavební parcela �. 427/14 o celkové vým��e 5280 m2 v katastrálním území 

Výškovice (okres Ostrava-m�sto) se nachází v obytné zón� Ostrava-Bartovice. Vjezd na 

pozemek je z ulice Proskovická (asfaltová komunikace ší�e 12,8 m). Staveništ�m objektu je 

venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro za�ízení staveništ� a 

pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje z�ízení samostatného staveništního parkovišt�

ani nových p�íjezd� a p�ístup�. Budou využity stávající zpevn�né a upravené zelené plochy a 

p�ístupové komunikace. Vlastní práce budou provád�ny z lešení, a proto bude stavební 

prostor ohrani�en mobilním oplocením jako bezpe�nostní zóna. P�ípadné další plochy 

pot�ebné pro za�ízení staveništ� si projedná a domluví investor sám s p�íslušným m�stským 

ú�adem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít b�žné dopravní prost�edky, p�epravující stavební 

materiál. 

4.2 Inženýrské sít� a jiné za�ízení

Nebudou dot�eny. 

4.3 Napojení staveništ� na energie

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní p�ípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude ú�tovat na základ� samostatné dohody, která bude 

sou�ásti zápisu o p�evzetí staveništ�. 

4.4 Bezpe�nost a ochrana zdraví

Na staveništi bude zamezen p�ístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací 

je nutno dodržovat pravidla, která si p�ed zapo�etím prací ur�í dodavatel stavby a seznámí s 

nimi všechny nájemníky. Mezi prvo�adé požadavky po dobu prací pat�í nevstupování do 

t�sného okolí objektu, nejmén� na vzdálenost ohrani�eného staveništ�. 

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

362/2005 o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 

nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 

t�eba v�novat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zú�astn�ní 

pracovníci musí být s p�edpisy seznámení p�ed zahájením prací a jsou dále povinni používat 

p�i práci p�edepsané osobní ochranné pom�cky podle výše uvedených p�edpis�. 
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4.5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Uspo�ádání staveništ� bude �ešeno dle platných bezpe�nostních p�edpis�, norem, 

vyhlášek a zákon�, které zaru�ují bezpe�nost provozu a ochranu sousedních území. 

4.6 Za�ízení staveništ�

Pro za�ízení staveništ� budou použity provizorní do�asné objekty - stavební bu�ky, 

chemické WC a kontejnery na stavební su� a jiné druhy stavebních odpad�. �ást materiálu je 

na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách, které se v p�ípad� pot�eby budou 

podkládat deskami tak, aby nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude 

uskladn�n na staveništi pouze krátkodob�, chrán�n bude p�ed pov�trnostními vlivy zesílenou 

plastovou fólií s dostate�ným zajišt�ním proti poškození v�trem. Další �ást materiálu je 

uskladn�na v uzamykatelné místnosti v suterénu, kterou ur�í správce objektu. Tato místnost 

bude po dokon�ení stavby uvedena do p�vodního stavu. 

4.7 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení

Použité stavby za�ízení staveništ� budou typové staveništní bu�ky nevyžadující 

základy (nebudou pevn� spojeny se zemí). Po ukon�ení výstavby budou bu�ky odvezeny. 

Uvedené stavby za�ízení staveništ� umíst�né na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

4.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci

Na stavb� musí pracovat jen pracovníci vyu�eni nebo zau�eni vdaném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pom�ckami a prost�edky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavb� musí být proškoleni z bezpe�nostních p�edpis� a pravideln�

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpe�eny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je t�eba d�sledn� dodržovat bezpe�nostní opat�ení p�i pohybu staveništních 

mechanism�, p�ekládání materiálu apod. Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a technologických 

za�ízení je pot�eba v pr�b�hu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona �. 362/2005 

Sb. Na�ízení vlády o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona �. 309/2006 Sb. 

zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a na�ízení vlády �. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích. 

4.9 Vliv stavby na životní prost�edí

Projekt zast�ešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických p�edpis� a 

technických norem, z toho d�vodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 

negativních vliv� na životní prost�edí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
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zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad 

je nutno likvidovat povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na povolenou 

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

Je zakázáno dle vyhlášky zne�iš�ování p�ilehlých komunika�ních ploch, p�ípadn�

zne�išt�ní musí být odstran�no. P�ilehlé komunika�ní plochy, které nejsou sou�ásti staveništ�, 

musí z�stat pr�jezdné a nezne�išt�né. Je zakázáno b�hem výstavby zne�iš�ovat ovzduší 

pálením gumy, ropných produkt� apod. 

P�i provád�ní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV �. 502/2000 o 

ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dle § 

12 musí být dodrženy nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 

2.5 a p�ílohy �. 6 tohoto na�ízení. Nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 

13, 14, 15 a 16 tohoto na�ízení. 

4.10 Orienta�ní lh�ta výstavby

Lh�ta výstavby je 84 týdn�. Termín zahájení a ukon�ení stavby bude ur�en investorem 

dle finan�ních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveništ� je 

dodavatel povinen staveništ� upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 

V Ostrav� dne 21.11.2011      Vypracoval : Bc. Jan Orlík
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5. Technické zprávy 

Akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
  Proskovická 409, Ostrava-Výškovice, 700 30 

Stupe�: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

Objednatel: JAN NOVOTNÝ, Výškovická 321/11, Ostrava-Záb�eh, 700 30 

Projekt: 

Zodp. projektant: Bc. Jan Orlík 

Archivní �íslo: 01/15 

5. TECHNICKÁ ZPRÁVA
POZEMNÍ OBJEKT 

Obsah:

5.1 Ú�el objektu  

5.2  Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení 

5.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy  

5.4  Technické a konstruk�ní �ešení objektu  

5.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�  

5.6 Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky IG a HG pr�zkumu  

5.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí 

5.8 Dopravní �ešení 

5.9  Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

5.10 Obecné požadavky na výstavbu 
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5.1 Ú�el a popis objektu 

Stavební parcela �. 427/14 je o celkové vým��e 5280 m2  a nachází se v katastrálním 

území Výškovice (okres Ostrava-m�sto). Vjezd na pozemek je z ulice Proskovická (asfaltová 

komunikace ší�e 12,8m). Parcela je situována v rovném území,bez v�tšího p�evýšení. Na 

pozemku se nachází 2 lípy srd�ité (Tilia cordata) ,pr�m�r kmen� je 20 a 35cm (stá�í cca 10 

let), 1 borovice,pr�m�r kmene je 15cm a je zatravn�n. Základová p�da je tvo�ena 

pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. 

V rámci geologického pr�zkumu byla zjišt�na hladina podzemní vody v hloubce 5m pod 

terénem. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána 

ší�ky 3 m. U vjezdu je ve zd�ném pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní. Vodovod je 

napojen z uli�ního �adu do vodom�rné šachty (na parcele 1 m od oplocení). Inženýrské sít�

jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Proskovická nebo v p�ilehlých 

pozemcích. 

5.2 Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení 

Urbanistické �ešení 

Objekt administrativní budovy je situován v obchodní zón�: Ostrava-Výškovice. 

Poloha budovy je ur�ena regula�ní uli�ní �arou. Vjezd na pozemek navazuje na parkovišt� a 

na vjezd do podzemního parkovišt� v 1PP objektu. P�ší vstup je od mobilní komunikace 

odd�len pruhem zelen�. 

Architektonické a dispozi�ní �ešení      

P�dorys objektu AB je tvaru L. Budova je p�tipodlažní . V objektu se nachází 

podzemní garáže, kancelá�ské místnosti, kuchyn�, místnost údržby objektu, terasa, chodby, 

sklady a technická místnost, Objekt je zast�ešen plochou st�echou se spádem 1°. 

5.3 Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Zastav�ná plocha celkem: 822,6 m2

Obestav�ný prostor:  9,969,7 m3

Podlahová plocha celkem: 2198,7 m2 

Celkové náklady stavby: 46,5 mil. K�

5.4 Technické a konstruk�ní �ešení 

Obvodové st�ny zd�né z tvárnic POROTHERM 40 Profi DRYFIX na PUR p�nu 

POROTHERM.  Vnit�ní nosné st�ny z tvárnic POROTHERM 30 Profi DRYFIX na PUR 

p�nu POROTHERM. P�í�ky jsou zd�né z tvárnic POROTHERM 14 Profi DRYFIX a PTH 8 

DRYFIX na PUR p�nu POROTHERM. V 1 PP je obvodová st�na provedena z dvojité 
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sp�ažené st�ny HWE - tl.300 mm C30/37 a dopl�ena ŽB sloupy a pr�vlaky. Sou�ástí realizace 

objektu je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

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

doloženy ke kolaudaci stavby. 

5.4.1 P�íprava území a zemní práce 

P�ed zahájením výkop� bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 

0,3 m, která bude deponována na odd�lené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Území s ponechanou ornicí v oblasti 2 líp srd�itých (Tilia cordata), bude 

chrán�no do�asným oplocením. P�ed zahájením výkop� nutno vyzna�it nebo provést sondy na 

polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Bude proveden výkop do hloubky 2,8 m  

Výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 0,8 m. Zemina bude z �ásti deponována v 

blízkosti stavby (na zásypy), p�ebytek bude odvezen na skládku ur�enou stavebním ú�adem v 

Ostrav�. Protože pís�itojílovité hlíny v rozsahu výkop� jsou namrzavé, nelze ponechat 

otev�ené výkopy v zimním období. (Svislé výkopy hlubší než 1,5 m se paží - uvažováno 

p�íložné nebo záporové roubení). 

5.4.2 Základy a podkladní betony 

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C16/20 a na patkách z prostého betonu C16/20. Podkladní beton C16/20 tlouš�ky 

150 mm. Do základ� budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Hloubka základové 

spáry  je 3,7 m od upraveného terénu.  

5.4.3  Svislé nosné konstrukce 

Obvodové st�ny zd�né z tvárnic POROTHERM 40 Profi DRYFIX na PUR p�nu 

POROTHERM.  Vnit�ní nosné st�ny z tvárnic POROTHERM 30 Profi DRYFIX na PUR 

p�nu POROTHERM. V 1 PP je obvodová st�na provedena z dvojité sp�ažené st�ny HWE - 

tl.300 mm C30/37 a dopl�ena ŽB sloupy a pr�vlaky. 

5.4.4  Stropní konstrukce

Stropní konstrukce je provedena ze systému POROTHERM. Skládá se z standardních 

stropních nosník� POT 175 ,které jsou v osové vzdálenosti 500mm a 625 mm, ty jsou 

dopln�ny stropními vložkami POROTHERM MIAKO 19/50 PTH, MIAKO 15/50 PTH. 

MIAKO 19/62,5 PTH, MIAKO 15/62,5 PTH. Celá stropní konstrukce je zalita betonovou 

zálivkou C25/30 s vyztuží. Železobetonový monolitický v�nec výsky 250 mm po obvodu s 

v�ncovkou POROTHERM VT 8/23,8 a tepelnou izolací.polystyren EPS tl. 100mm. Nad 1PP 
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je strop složen z stropních prefabrikovaných desek Filigrán tl. 60mm a zmonolitn�n 

nadbetonovanou vrstvou tl.140 mm s dopln�nou výztuží. 

5.4.5 Schodišt�

Vertikální komunikace v objektu je �ešena p�ímo�arým dvouramenným pravoto�ivým 

schodišt�m a jednoramenným pravoto�ivým schodišt�m. Schodišt� je �ešeno jako 

železobetonové monolitické. Zábradlí ocelové ty�ové. 

5.4.6 St�echa 

St�ešní pláš� ploché st�echy je navržen ve skladb�: -Polyelast extra TR 5 design tl.5,2 

mm, polystyren EPS 100 V13 tl.80mm, polystyren EPS 100 S Stabil tl.160 mm, spádová 

vrstva polystyren EPS Rigips, parot�sná vrstva Jutafol N 110. St�echa je opat�ena 

hromosvodnou soustavou (tvarovky + p�ipevn�ní viz projekt silnoproud). 

V míst� terasy je na st�ešní plášt navíc opat�en drenážní vrstvou s polyetylénové fólie 

Schluter TROBA, št�rkového lože tl.30 mm a velkoformátovými samonosnými dlaždicemi. 

5.4.7  Komíny 

Odvod spalin z kondenza�ních kotl� je zajišt�n koncentrickým kou�ovodem Schiedel 

ø100 z PE hladký tl. 0,6 mm, kou�ovody jednotlivých kotl� jsou spojeny ve spole�ném 

kou�ovodu  ø 150 mm z PE hladký tl. 0,6 mm pomocí T-kusu 89° a ohybu 89°. Spád 

spole�ného kou�ovodu je 1° od zaúst�ní do komínového pr�duchu k zátce pro odvod 

kondenzátu. Ú�inná výška komínu je 12,5m. Na kou�ovodech nad každým kotlem bude 

osazena spalinová klapka Kutzner + Weber MOK 100. Odvod spalin v komínovém t�lese je 

zajišt�n za�ízením Schiedel HP5000 je vybaven dodate�nou izolací tl.50 mm, aby 

nedocházelo k zamrzání odvád�ných spalin vlivem p�ivád�ného vzduchu, st�ny jsou 

provedeny z ušlechtilé oceli. Nadst�ešní �ást je opat�ena komínovým plášt�m. Vyúst�ní spalin 

je provedeno aerodynamickým kónusem pro typ LAS. P�ívod spalovacího vzduchu je zajišt�n 

koncentrickým kou�ovodem provedení je stejné jako u odvodu spalin. P�ívod vzduchu 

v komínovém t�lese je v prostoru mezi tvarovkou komína a za�ízením Schiedel HP5000. 

P�esn�jší specifikace viz. p�íloha  � 12. 

5.4.8 P�í�ky 

P�í�ky jsou zd�né z tvárnic POROTHERM 14 Profi DRYFIX a PTH 8 DRYFIX na 

PUR p�nu POROTHERM. 

5.4.9 P�eklady

Výpl�ové otvory jsou p�ekryty p�eklady POROTHERM 23,8 

5.4.10  Podhledy a oplášt�ní 
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V objektu jsou osazeny kazetové stropní podhledy ve výšce 2,9 m nad podlahou a 

minerální podhled AMF. 

5.4.11 Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé našlápne  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce  místností.   Podrobná 

specifikace vrstev podlah v�etn� podlahových lišt a soklových pásk� podél st�n jsou 

specifikovány ve výkresové �ásti. Dilata�ní spáry v betonových mazaninách jsou v 

maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). P�ed provedením podlah je nutno osadit navržené 

instalace dle projektu jednotlivých profesí. P�esná barevná a materiálová specifikace koberc�

a dlažby bude up�esn�na p�i realizaci s architektem interiér�. 

5.4.12   Hydroizolace, parozábrany, geotextilie a tepelné izolace

a) Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizola�ní fólie 2x ELESTOBIT  ST S. Spojování se 

provádí sva�ením horkým klínem nebo horkým vzduchem. Izolace vytažena nad upravený 

terén minimáln� 300 mm 

b) Hydroizolace podlah – koupelna : hydroizola�ní st�rka Mapelastic + sí�ovina ze 

skelných vlákem a bandážovací rohový pás Mapeband. 

 Hydroizolace st�echy – modifikovaný asfaltový pás Polyelast Extra TR 5 Design  

c) Parozábrana st�echa : parot�sná zábrana JUTAFOL N 110 

d) Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace 

Podlaha v 1 NP bude zateplena izolací  polystyren Rigips EPS 100 tl.70 mm 

Podlahy v 2,3,4,5 NP: kro�ejová izolace ROCKWOOL SPEPROCK ND tl. 20mm 

Zateplení fasády:v 5 NP zateplena vn�jší st�na (PTH30) Baumit EPS polystyren tl. 100 mm, 

p�ichycené pomocí kotev: Tali�ové hmoždinky, pr�m�r 8mm, kovový trn, systém BAUMIT 

Zateplení základ� a betonové st�ny: Vn�jší zateplení po celé výšce XPS tl. 100mm. 0,3 m nad 

upravený terén. 

5.4.13  Omítky 

a) vnit�ní omítka- zdiva a strop� POROTHERM: omítka POROTHERM Universal tl. 

15mm (nutnost dodržet technologický postup POROTHERM, p�íruby ocelových nosník� -

p�eklad� obalit pletivem KERAMID, materiálové p�echody opat�it perlinkou v min. ší�i 

150mm), štuková omítka tl. 2mm 

b) vn�jší omítka: prvn� proveden cementový post�ik zdiva, tepeln� izola�ní omítka 

POROTHERM TO tl. 30 mm, fasádní silikátová omítka Baumit zrnitost 3 mm . P�ed aplikací 

pohledové omítky bude provedena Baumit penetrace LF Plus, na podklady s vyšší 
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nasákavosti se penetrují 2x(nutno dodržet technologický postup). Omítka ukon�ena na kót�

0,000. 

5.4.14  Obklady 

a) vnit�ní - v místnostech hygienického za�ízení a v kuchyni navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obklada�ek a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). P�esné ur�ení 

barevného �ešení a typu obkladu bude ur�eno architektem v pr�b�hu realizace stavby. 

b) vn�jší - po obvodu budovy od kóty 0,000 k upravenému terénu -0,700, navržen 

dekora�ní soklová omítka Weber.pas marmolit mar2m1,barva šedá 

5.4.15  Truhlá�ské, záme�nické a ostatní dopl�kové výrobky 

Dve�e a okna Eforte plastová s hotovou povrchovou úpravou (barva antracitov� šedá), 

zasklena izola�ním trojsklem, (sou�initel prostupu tepla okna Uw = 0,76 W.m-2.K-1) ší�ka 

okna 84 mm. Sou�ásti dodávky oken jsou i vnit�ní parapety, vnit�ní parapety z laminátové 

d�evot�ísky, venkovní z titanzinku. Požární odolnost dle požárn� bezpe�nostního �ešení EW 

30 DP3.  

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né hladké typové do ocelových zárubní.U vstupu nesmí 

vzniknout schodek v�tší než 20 mm (v�etn� prahu dve�í).  

5.4.16  Klempí�ské výrobky 

Klempí�ské výrobky budou provedeny z Rheinzinku tlouš�ky 0,7 mm. Jedná se o 

oplechování parapet�,atiky a st�ešních prostup� vystupujících nad st�echu.  

5.4.17  Malby a nát�ry 

a) vnit�ní - malby st�n a strop� 2x Primalex Plus, SDK - 2x SÁDROMAL, nát�ry 

výrobk� viz specifikace. Odstín bude ur�en architektem interiér�. 

b) vn�jší – barevný odstín viz vn�jší omítky. 

5.4.18 V�trání místnosti 

Je navrženo p�irozen� - okny (v každé místnosti je okno opat�ené mikroventilací nebo 

ventilací). Poloha v�tracích m�ížek bude up�esn�na po konzultaci s architektem interiér�. 

5.4.19 Venkovní úpravy 

Podél objektu (mimo navazující terasu a p�ilehlé komunikace) je navržen okapový 

betonový chodník ší�e 500 mm s betonovým obrubníkem. 

P�ístupový chodník je vydlážd�n betonovou dlažbou BMM 500x500x50mm uloženou 

do kamenné drt� frakce 4-8 mm tlouš�ky 40 mm. Podkladem pak bude zhutn�ná št�rkodr�. 

Chodník je lemován zahradním obrubníkem. 

5.5  Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
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Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky Vyhlášky �. 193/2007. Vn�jší obálka 

objektu bude spl�ovat požadavky novely normy �SN 73 0540-2 (8) z roku 2009 a m�rnou 

energetickou spot�eby dle Vyhlášky �. 148/2007. 

5.6  Zp�sob založení objektu

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech a patkách z 

prostého betonu – C16/20. Do základ� budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). 

Podkladní beton C16/20 tlouš�ky 150 mm. 

5.7  Vliv stavby na životní prost�edí

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

použity b�žné technologie, které neohrožují životní prost�edí. Vzrostlé stromy a ke�e nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop�ípad�

p�edat odborné firm� k likvidaci. P�i realizaci stavby dojde k produkci t�chto odpad� skupiny 

17 - stavební a demoli�ní odpady (dle vyhlášky �. 381/2001 Katalog odpad� a seznam 

nebezpe�ných odpad� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). 

Zásady pro nakládání s odpady 

P�i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad�

• separovat jednotlivé druhy odpad�

• uplat�ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. 

Kategorizace odpad�

Stavební a demoli�ní odpady- p�edpokládané množství a zp�sob nakládání 

    (t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton  1,01  O 

17 02 01 D�evo  3,5t  O 

17 02 02 Sklo   0,5t  O 

17 02 03 Plasty  0,2t  O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t  O 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady  

Odpady vzniklé provozem 

(t/rok)  kategorie odpadu nakládání s odpadem 
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20 03 01 Sm�sný komunální odpad     0,8t  O   OZO 

5.8  Dopravní �ešení

Hlavní napojení na ve�ejnou komunikaci bude ulice Prostorná. Na tento vjezd 

navazuje parkovišt� a vjezd do podzemních garáží v 1 PP objektu. Výjezd z podzemních 

garáží je na ulici Proskovická. P�ší vstup je od mobilní komunikace odd�len pruhem zelen�. 

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

Z�stávají stávající a nem�ní se. 

5.10 Obecné požadavky na výstavbu

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

362/2005 o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�í práci na pracovištích s 

nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

t�eba v�novat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zú�astn�ní 

pracovníci musí být s p�edpisy seznámeni p�ed zahájením prací a jsou dále povinni používat 

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

 Na staveništ� bude zamezen p�ístup nepovolaným osobám. 

V Ostrav� dne 21.11.2011      Vypracoval : Bc. Jan Orlík 
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6.1 Tepelná bilance 

6.1.1 Klimatické a provozní podmínky místa stavby 

Místo stavby: Ostrava-Výškovice  

Nadmo�ská výška: 230 m.n.m. 

Návrhová (výpo�tová) venkovní teplota Te : -15.0 °C 

Pr�m�rná ro�ní teplota venkovního vzduchu Te,m : 8.2 °C 

Poloha objektu: ve stávající výstavb�, chrán�ný, s mírnou intenzitou v�tru na rovinatém 

terénu 

P�dorysná plocha podlahy objektu A : 642.5 m2

Obestav�ný prostor vytáp�ných �ástí budovy V : 8107 m3 

Režim vytáp�ní: nep�erušovaný 

Typ objektu : nebytový 

6.1.2 Sou�initele prostupu tepla 

Všechny sou�initele prostupu tepla spl�ují požadavky dané �SN 73 0540 [3].  

Typ konstrukce 

Sou�initel 
prostupu tepla 

UN 
[W/m2K] 

Požadovaná hodnota 
sou�initele prostupu 
tepla UN [W/m2K] 

Vyhodnocení

Obvodová st�na 0.33 0.38 Vyhovuje 

St�ešní konstrukce 0.19 0.24 Vyhovuje 

Podlaha nad 1PP 0.48 0.6 Vyhovuje 

HWE st�na 100EPS 0.32 0.38 Vyhovuje 

PTH 30 PDF EPS 0.27 0.38 Vyhovuje 

PTH 30 PDF 0.58 1.3 Vyhovuje 

Okenní otvory 0.8 1.7 Vyhovuje 

Dve�e 1 1.7 Vyhovuje 

  

Tab . P�ehled sou�initel� prostup� tepla jednotlivých konstrukcí. Výpo�et proveden v programu Teplo 2009 
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6.1.3 Tepelné ztráty objektu 

Tepelné ztráty objektu byly vypo�teny programem Ztráty 2009 dle dle �SN EN 

12831 , �SN 730540 a STN 730540 

Vypo�tené hodnoty: 

Sou�et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 103.327 kW 100.0 % 

Sou�et tep. ztrát prostupem Fi,T 34.986 kW 33.9 % 

Sou�et tep. ztrát v�tráním Fi,V 68.341 kW 66.1 % 

Sou�et sou�initel� tep.ztrát (m�rných tep.ztrát) prostupem HT: 1036.1 W/K 

Limit odvozený z U,req díl�ích konstrukcí... Uem,lim: 0.62 W/m2K 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy Uem 0.41 W/m2K

P�ehled tepelných ztrát budovy po místnostech: 

Název  Popis Vytáp�ná  Objem  Celk.  % z  Podíl   

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

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

 1/   7   Schodišt� 2 15 23.3 73.2 1248 1.20% 41.61

 1/   2   Schodišt� 1  15 19.4 61.2 901 0.90% 30.03

 2/ 101   CHODBA       20 7.2 22.5 593 0.60% 16.94

 2/ 102   SKLAD        20 13.8 43.4 568 0.50% 16.22

 2/ 103   KUCHY�       20 12.3 38.6 1008 1.00% 28.81

 2/ 104   SCHODIŠT�    15 19.4 61.2 634 0.60% 21.15

 2/ 105   WC ŽENY      20 10.9 34.3 934 0.90% 26.69

 2/ 106   WC MUŽI      20 12.5 39.5 990 1.00% 28.3

 2/ 107   VÝVOJOVÉ ODD�LENÍ 20 26.1 82.1 1540 1.50% 43.99

 2/ 108   VIZUALIZACE  20 38.9 122.7 2414 2.30% 68.97

 2/ 109   KUCHY�       20 15.1 47.5 1236 1.20% 35.32

 2/ 110   WC           20 2.9 9.2 331 0.30% 9.46

 2/ 111   STROJNÍ KCE  20 66.3 208.9 4225 4.10% 120.72

 2/ 112   CHODBA       20 28.2 88.9 1481 1.40% 42.32

 2/ 113   STROJNÍ KCE  20 23.4 73.6 1695 1.60% 48.44

 2/ 114   MONTÁŽNÍ ODD�LENÍ 20 12 37.7 741 0.70% 21.17

 2/ 115   CHODBA       20 29.3 92.2 1785 1.70% 51

 2/ 116   VRÁTNICE-IN  20 15.3 48.2 899 0.90% 25.69

 2/ 117   JEDNACÍ MÍS  20 40.4 127.1 2380 2.30% 68

 2/ 118   Ú�ETNÍ EVID  20 57.1 179.7 3514 3.40% 100.41

 2/ 119   VEDENÍ ÚSEK  20 25.1 79.1 1730 1.70% 49.42

 2/ 120   ÚKLIDOVÁ SL  20 3.7 11.7 320 0.30% 9.14

 2/ 121   CHODBA       20 52.2 164.4 2457 2.40% 70.19

 2/ 122  N - VÝTAHOVÁ  10 3 10.7 -108 -0.10% -4.32

 2/ 123   SCHODIŠT� 2  20 8.5 26.7 360 0.30% 10.27

 2/ 124   KOUPELNA     20 2.9 9.1 259 0.30% 7.4

 2/ 125   KOUPELNA     20 3.1 9.8 279 0.30% 7.96

 2/ 126   WC           20 1.4 4.3 193 0.20% 5.51

 2/ 127   WC           20 1.4 4.4 92 0.10% 2.62

 2/ 128   WC           20 1.4 4.4 92 0.10% 2.62

 2/ 129   WC           20 1.4 4.4 92 0.10% 2.62
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 2/ 130   WC           20 1.4 4.3 193 0.20% 5.51

 3/ 201   KANCELÁ�-SOFT 20 150.1 473 7806 7.60% 223.03

 3/ 202   SCHODIŠT�    15 19.4 61.2 322 0.30% 10.75

 3/ 203   WC ŽENY      20 10.9 34.3 833 0.80% 23.81

 3/ 204   WC MUŽI      20 12.5 39.5 874 0.80% 24.98

 3/ 205   KUCHY�       20 12.5 39.5 859 0.80% 24.55

 3/ 206   EDV-Ú�ETNÍ   20 27 84.9 1339 1.30% 38.25

 3/ 207   ODD�LENÍ AU  20 25.1 79.2 1368 1.30% 39.08

 3/ 208   KUCHY�       20 15.1 47.5 1039 1.00% 29.69

 3/ 209   WC           20 2.9 9.2 304 0.30% 8.68

 3/ 210   KANCELÁ�-HW 20 66.3 208.9 3552 3.40% 101.49

 3/ 211   CHODBA       20 28.2 88.9 691 0.70% 19.74

 3/ 212   KANCELÁ�-HW 20 23.4 73.6 1458 1.40% 41.66

 3/ 213   MONTÁŽNÍ ODD�LENÍ 20 12 37.7 630 0.60% 18

 3/ 214   KU�ÁRNA      20 27.2 85.8 1378 1.30% 39.37

 3/ 215   JEDNACÍ MÍS  20 26.2 82.4 1303 1.30% 37.22

 3/ 216   SKLAD        20 16 50.3 783 0.80% 22.37

 3/ 217   ÚKLIDOVÁ SLUŽBA 20 12.8 40.3 638 0.60% 18.23

 3/ 218   CHODBA       20 32.9 103.6 734 0.70% 20.98

 3/ 219  N - VÝTAHOVÁ ŠACH. 10 3 10.7 -134 -0.10% -5.36

 3/ 220   SCHODIŠT� 2  20 8.5 26.7 201 0.20% 5.73

 3/ 221   WC           20 1.4 4.4 79 0.10% 2.25

 3/ 222   WC           20 1.4 4.4 79 0.10% 2.25

 3/ 223   WC           20 1.4 4.4 79 0.10% 2.25

 3/ 224   WC           20 1.4 4.3 179 0.20% 5.11

 4/ 301   ÚKLIDOVÁ SL  20 15.4 48.5 1105 1.10% 31.58

 4/ 302   VÝVOJ �ÍDÍC  20 28.6 90 1705 1.60% 48.71

 4/ 303   SCHODIŠT�    15 19.4 61.2 462 0.40% 15.41

 4/ 304   WC ŽENY      20 10.9 34.3 925 0.90% 26.42

 4/ 305   WC MUŽI      20 12.5 39.5 979 0.90% 27.98

 4/ 306   KUCHY�       20 12.5 39.5 964 0.90% 27.55

 4/ 307   VÝVOJ �ÍDÍC  20 27 84.9 1565 1.50% 44.71

 4/ 308   ZKUŠEBNA SW 20 25.1 79.2 1368 1.30% 39.08

 4/ 309   KUCHY�       20 15.1 47.5 1039 1.00% 29.69

 4/ 310   WC           20 2.9 9.2 304 0.30% 8.68

 4/ 311   ZASEDACÍ MÍ  20 66.3 208.9 3552 3.40% 101.49

 4/ 312   CHODBA       20 52.4 164.9 1731 1.70% 49.47

 4/ 313   ZÁRU�NÍ SER  20 12 37.7 630 0.60% 18

 4/ 314   �EKÁRNA      20 27.5 86.4 1386 1.30% 39.6

 4/ 315   VÝVOJOVÉ ODD�LENÍ 20 56.2 177.1 2917 2.80% 83.34

 4/ 316   MONTÁŽNÍ ODD�LENÍ 20 29.5 92.9 1702 1.60% 48.64

 4/ 317   EXPEDI�NÍ O  20 27 85.1 1568 1.50% 44.8

 4/ 318   Ú�ETNÍ EVID  20 25.1 79.1 1686 1.60% 48.17

 4/ 319   CHODBA       20 18.2 57.4 968 0.90% 27.65

 4/ 320   CHODBA       20 50.9 160.4 1405 1.40% 40.15

 4/ 321  N - VÝTAHOVÁ  ŠACH. 10 3 10.7 -134 -0.10% -5.36

 4/ 322   SCHODIŠT� 2  20 8.5 26.7 201 0.20% 5.73

 4/ 323   WC           20 1.4 4.4 90 0.10% 2.59

 4/ 324   WC           20 1.4 4.4 90 0.10% 2.59

 4/ 325   WC           20 1.4 4.4 90 0.10% 2.59

 4/ 326   WC           20 1.4 4.3 179 0.20% 5.11

 5/ 401   SEKRETARIÁT 20 33.4 105.4 2286 2.20% 65.31
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 5/ 402   CHODBA       20 5.1 16 138 0.10% 3.93

 5/ 403   KOUPELNA     20 2.2 6.9 192 0.20% 5.49

 5/ 404   WC ŽENY      20 2.3 7.3 298 0.30% 8.51

 5/ 405   WC MUŽI      20 2.9 9.2 328 0.30% 9.38

 5/ 406   VEDENÍ SPOL  20 66.1 208.3 4101 4.00% 117.18

 5/ 407   JEDNACÍ MÍS  20 38.5 121.4 2519 2.40% 71.97

 5/ 408   SKLAD        20 13 41 778 0.80% 22.22

 5/ 409   �EKÁRNA      20 27.5 86.5 1857 1.80% 53.05

 5/ 410   CHODBA       20 3.7 11.7 101 0.10% 2.88

 5/ 411   SCHODIŠT� 2  20 8.5 26.7 272 0.30% 7.77

 5/ 412   CHODBA       20 12.1 38 344 0.30% 9.83

 5/ 413  N - VÝTAHOVÁ  10 3 10.7 -116 -0.10% -4.65

 5/ 414   WC           20 1.4 4.5 92 0.10% 2.62

 5/ 415   WC           20 1.4 4.3 191 0.20% 5.45

Sou�et:   1889 5955.8 103327 100.00% 2963.56

Tab. P�ehled tepelných ztrát v jednotlivých místnostech. Vypo�teno pomocí programu Ztráty 2009. 

6.1.4 Pr�kaz energetické náro�nosti budovy 

Pr�kaz energetické náro�nosti budovy byl vypo�ten vyhlášky �. 148/2007 Sb.[7], 

�SN 730540 [3], �SN EN ISO 13790 [5] a �SN EN 832 [6] 

Geometrie (objem/podlahová plocha): 8107,6 m3 / 1656,6 m2

Energetická náro�nost vytáp�ní EPH = 1406 GJ/rok 

Energetická náro�nost p�ípravy TV EPDHV = 198 GJ/rok 

Energetická náro�nost osv�tlení EPLIGHT = 639 GJ/rok 

Celková ro�ní dodaná energie Qfuel=EP= 2244 GJ/rok 

M�rná spot�eba energie budovy EPA= 376 kWh/(m2.a) 

Budova spl�uje požadavky t�ídy energetické náro�nosti B – úsporná. 

6.2 Zdroj tepla 

Zdrojem tepla budou dva kondenza�ní nást�nné p�ístroje Viessmann Vitodens 200-W 

o výkonu 30-80 kW. Instalovány budou v podzemním podlaží v koteln�, která spl�uje 

všechny požadavky na umíst�ní t�chto plynových za�ízení  dané výrobcem a p�íslušnými 

vyhláškami a technickými normami. Doporu�ené použití t�chto za�ízení se pln� shoduje 

s navrhovaným projektem. 

6.2.1 Stru�ný popis a p�ehled výhod za�ízení 

Vitodens 200-W (30-80kW) je vybaven topnou plochou Inox-Radial z nerezové ušlechtilé 

oceli nabízí velký výkon na nejmenším prostoru. Umož�uje samo�išt�ní hladkých ploch z 

ušlechtilé oceli na základ� usm�rn�ného proud�ní spalin a kondenzátu. Má vysokou odolnost 

proti korozi díky ušlechtilé oceli 1.4571. 

Normovaný stupe� využití: do 98% (Hs)/109% (Hi)  
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Modulovaný válcový ho�ák MatriX s dlouhou životností díky pletivu –MatriX odolnému proti 

velkému teplotnímu zatížení. Umož�uje optimální p�izp�sobení vým�níku tepla a ho�áku. 

Velmi nízké emise. 

Inteligentní regulace spalování Lambda Pro Control hlídá konstantn� vysoký stupe� ú�innosti 

i p�i kolísání složení plynu konstantn� nízké emisní hodnoty. Není pot�eba p�i zm�n� druhu 

plynu vym��ovat trysky.         

   

Ekvitermn� �ízená digitální kaskádová regulace Vitotronic 300, spojuje oba kotle do jedné 

topné centrály. P�itom se výkon kotl� automaticky p�izp�sobuje pot�eb� tepla, dle pot�eby 

pracuje modulovan� jenom jeden kotel. 

Tiché spalování díky plynulé regulaci otá�ek ventilátoru 

6.2.2 Technické údaje 

Rozmezí jmenovitého tepelného výkonu Tv/Tr = 50/30 °C  30-80 kW 

Jmenovité tepelné zatížení      28,1-75kW 

Typ         WB2C 

Identifika�ní �íslo výrobku      CE-0085BR0432 

Druh krytí        IP X4D dle EN 60529 

P�ipojovací tlak zemního plynu      

Zemní plyn        20 mbar (max. 25) 

Zkapaln�ný plyn       50 mbar (max. 57,5) 

Elektrický p�íkon       90 W 

Hmotnost        83 kg 

Objem vým�níku tepla      12,8 l 

Max. objemový tok       5700 l/h 

Jmenovité ob�hové množství vody p�i Tv/Tr 80/60 °C  3119 l/h 

P�ípustný provozní tlak      4 bar 

Rozm�ry: Délka       530 mm 

  Ší�ka       480 mm 

  Výška       850 mm 

Plynová p�ípojka       DN25 

Jmenovitý výkon – vztažený k max. zatížení plynem  

  Zemní plyn E      7,94 m3/h 

  Zemní plyn LL     9,23 m3/h 

  Zkapaln�ný plyn     5,88 m3/h 



33 

Normovaný stupe� využití p�i Tv/Tr = 40/30 °C   až 98% (Hs)/109% (Hi)  

Pr�m�rné množství kondenzátu – zemní plyn a Tv/Tr = 50/30 °C 25-30 l/den 

Sv�tlost potrubí vedoucího k expanzní nadob�   DN28 

    pojistného ventilu   DN22 

P�ípojka kondenzátu (hadicová pr�chodka)    20-24 ø mm 

6.3 Expanzní nádoba 

Navžena Reflex 'reflex NG',tlaková membránová expanzní nádoba pro uzav�ené topné 

soustavy a soustavy chladicí vody, vyráb�ná podle DIN 4807, schválena ve smyslu Evropské 

sm�rnice pro tlaková za�ízení 97/23/EG. 

-sva�ované provedení 

-nohy pro možné p�ipevn�ní od NG 35 

-vn�jší ochranný nát�r 

-nevym�nitelná membrána 

6.3.1 Technické údaje 

Typ      NG 80 

Jmenovitý objem    80 litr�

Užitkový objem max.    72 litr�

Dovol. výst. teplota zdroje   120 °C 

Dov. prov. tepl. na membr.    70 °C 

Dovol. provozní p�etlak   6 bar 

Tlak plynu z výroby    1.5 bar 

Tlak plynu nastavený    1.6 bar 

Pr�m�r      480 mm 

Výška      565 mm 

Hmotnost (prázdná)     9.9 kg 

P�ipojení na systém    R 1 

Barva      �ervená 

6.4 Dopl�ovací za�ízeni Reflex Magcontrol 

Magcontrol slouží pro kontrolu soustavy s tlakovou expanzní nádobou a 

k automatickému dopl�ování p�i poklesu tlaku v soustav� pod hodnotu po�áte�ního tlaku pa. 

6.4.1 Stru�ný popis a p�ehled výhod za�ízení 

Permanentní zobrazování tlaku v soustav� na displeji  

Signalizace p�ekro�ení nastaveného max. tlaku. a pokles pod min. tlak 
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Kontrola po�áte�ního tlaku udržovaného expanzní nádobou a dopln�ní v p�ípad� poklesu pod 

tuto hodnotu 

Kontrolované dopl�ování: P�i p�ekro�ení nastaveného �asu pro dopl�ování nebo nastaveného 

po�tu cykl� dopl�ování za hodinu, je dopl�ování p�erušeno a za�ízení hlásí poruchu 

Kontrolované pln�ní topné soustavy nebo soustavy chladicí vody: P�i p�ekro�ení nastaveného 

�asu je pln�ní p�erušeno a za�ízení hlásí poruchu  

Je možné vyhodnocení signálu kontaktního vodom�ru (viz fillset): kontrola dopl�ovaného 

množství v každém dopl�ovacím cyklu, nebo množství plnící vody, p�i p�ekro�ení zadané 

hodnoty za�ízení hlásí odpovídající poruchu 

Vstup 230 V pro vyhodnocení signálu dopl�ování, nap�íklad od externího expanzního 

automatu 

6.4.2 Technické údaje 

Max. provozní p�etlak :    10 bar�

Max. provozní teplota :    90 °C 

Pr�tokový sou�initel kVS 

- ve spojení s fillsetem :    0,7 m³/h 

Min. tlak zdroje dopl�ování :   p0+ 1,3 bar 

Max. tlak zdroje dopl�ování :   p0 + 4,0 bar 

P�ipojení Vstup :     G ¾ 

Výstup :      G ½ 

Hmotnost :      2,5 kg 

P�ipojení elektro :     230 V / 50 Hz, 10 W 

6.5 Dopl�ovací sestava Reflex – Fillset 

P�íslušenství pro p�ímé propojení topné soustavy s rozvodem pitné vody. Jeho sou�ástí 

je systémový odd�lova� p�ezkoušený a schválen DVGW, vodom�r, filtr, uzáv�r a konzola pro 

uchycení na ze
. Fillset bude dodán se standardním vodom�rem. 

6.5.1 Technické údaje 

Max. provozní p�etlak :    10 bar 

Max. provozní teplota :    60 °C 

Pr�tokový sou�initel kVS

– ve spojení se za�ízeními magcontrol:  0,7 m³/h 

Min. tlak zdroje dopl�ování p :   p0*+ 1,3 baru 

Max. tlak zdroje dopl�ování :   max. 10 bar�

P�ipojení Vstup :     R ½ 
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Výstup :      R ½ 

Hmotnost :      0,9 kg 

6.6 Automatický zm�k�ovací filtr AF K1 

Zm�k�ovací filtry se používají ke zm�k�ování pitné nebo technologické vody pro 

nejr�zn�jší použití. Napln�n zm�k�ovací prysky�icí - siln� kyselým katexem Purolite C 100 v 

Na+ cyklu. Za�ízení se skládá z tlakové nádoby, ovládací jednotky a solné nádrže. Celé 

za�ízení je kompaktní, tlaková nádoba zm�k�ova�e je umíst�na uvnit� nádoby na regenera�ní 

s�l. 

Všechny �innosti filtru probíhají automaticky, objemov� �ízená ovládací jednotka m��í 

pr�tok vody a po prote�ení nastaveného množství vody, zahájí a provede regeneraci 

nasyceným solným roztokem. Za�átek regenerace je nastaven na 2.00 hod. no�ní a trvá 2 

hodiny a 30 minut. Úkolem obsluhy je pouze ob�asné dopln�ní regenera�ní tabletované soli 

do solné nádrže. P�íkon za�ízení je 5W. Množství vody upravené mezi dv�ma regeneracemi 

závisí na objemu prysky�ice ve zm�k�ova�i a tvrdosti vstupní vody.  

6.7 Zásobníkový oh�íva� vody 

 Navržen zásobníkový oh�íva� vody Viessmann Vitocell 300-V typ EVA o objemu 200 

l 

6.7.1 Stru�ný popis a p�ehled výhod za�ízení 

Zásobníkový oh�íva� vody z nerezové ušlechtilé oceli: hygienický, komfortní a hospodárný 

oh�ev pitné vody. 

Dlouhá doba užívání díky zásobníku z kvalitní ušlechtilé nerezové oceli odolnému proti 

korozi. 

Hygienický a fyziologicky nezávadný díky velmi kvalitnímu povrchu. 

Není pot�eba ochranné anody pro dodate�ná opat�ení k ochran� proti korozi, takže nevznikají 

žádné následné náklady. 

Vyh�ívání celého vodního objemu topnými plochami, které jsou vedeny hluboko až na dno 

zásobníku. 

Vysoký komfort teplé vody rychlým rovnom�rným oh�evem p�es velké topné plochy. 

Malé tepelné ztráty na základ� velmi ú�inné tepelné izolace kolem dokola. 

6.7.1 Technické údaje 

Objem zásobníku    200 l    

DIN reg. �íslo     0166/0410-10MC 

Pr�tok topné vody    5 m3/h 
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Rozm�ry - pr�m�r   633 mm 

  - ší�ka    667 mm 

  -výška    1424 mm 

  -klopná míra   1493 mm 

Hmotnost     98 kg 

Objem topné vod    35 l 

Topná plocha     1.6 m2    

P�ípojky vstup a výstup topné vody DN25 

  studená voda, teplá voda DN20 

  cirkulace   DN15 

6.8 Odvod kondenzátu – Neutralizátor 

 P�i spalování zemního plynu kondenza�ním kotlem vzniká kondenzát o kyselosti 

odpovídající pH= 3,5-4, aby jej bylo možno odvád�t do kanalizace, musí být neutralizován 

neutraliza�ním prost�edkem. Vznik kondenzátu p�i provozu nám dokládá správnou funkci 

kondenza�ního kotle.V podlaze bude zabudován neutralizátor kondenzátu. Navržen 

neutraliza�ní box NEUTRA N-70. 

6.9 �erpadla 

 Pro každou topnou v�tev navrženy ob�hové mokrob�žné �erpadla WILO Stratos s EC 

motorem a automatickým p�izp�sobováním výkonu 

6.9.1 Stru�ný popis a p�ehled výhod za�ízení

EC motor 

P�edvolitelné zp�soby regulace �p-c, �p-v, �p-T k optimálnímu p�izp�sobování zát�ží 

P�edvolitelné otá�ky pro konstantní provoz 

Automatický útlumový režim pro další úsporu energie

�ízení zdvojeného �erpadla 

Technologie �erveného knoflíku pro co nejjednodušší ovládání 

Grafický displej �erpadla s oto�nou indikací 

Programování p�es manuální ovládání nebo Wilo-IR-Monitor 

Infra�ervené rozhraní pro Wilo-IR-Monitor 

Integrovaná ochrana motoru 

Rozši�itelná komunikace s �erpadlem pomocí snadno p�ipojitelné, dodate�né konektorové 

techniky: ideální pro automatické �ízení objektu 

Poruchová kontrolka a kontakt pro sb�rné poruchové hlášení 

Sk�í� �erpadla nalakovaná technologií KTL 
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Kombinované p�íruby PN 6/PN 10 (u DN 32 až DN 65) 

Sériov� tepelná izolace pro použití v topných za�ízeních 

6.9.2 Technické údaje 

P�ípustné teplotní rozmezí    -10 °C až +110 °C 

Sí�ová p�ípojka     1~230 V, 50 Hz 

Druh krytí      IP 44 

6.9.3 Tabulka navržených �erpadel 

-výpo�et viz p�íloha �.8 

V�tev �./NP Typ �erpadla - výrobce WILO Pr�tok Q (m3/hod) Dopr. výška (m) 

1/1NP Stratos 32 / 1-12 / PN6/10 2,74 5,3 

2/2NP Stratos 25/1-6 PN10 2,184 4,24 

3/3NP,4NP Stratos 32/1-12 PN10 3,42 6,79 

4/Radiátory Stratos 25/1-6 PN10 0,634 4,65 
Tab. P�ehled použitých �erpadel. Navrženo pomocí programu TechCON

6.10 Podlahové vytáp�ní 

Podlahové topení navrženo kompletn� v systému REHAU. Výpo�et proveden 

v programu RAUCAD TechCON, vyvinut spole�ností REHAU viz p�íloha �. 9. V každém 

podlaží jsou navrženy rozd�lova�e HKV-D pro podlahové vytáp�ní. Potrubní rozvody (topné 

hady) provedeny z trubek RauTHERM S o rozm�ru 17 x 2,0 mm. Navržena systémová deska 

Varionova tl.17 mm Teplotní spád je 45/35 °C. 

6.10.1 Trubka RauTHERM S 

Topná trubka RAUTHERM S je ze zesít�ného polyethylenu (PE-Xa) a odpovídá DIN 

16892. Zesít�ní typu A probíhá za vysokých teplot a tlaku pomocí peroxid�. Tento zp�sob 

zesít�ní materiálu PE zaru�uje rovnom�rné a vysoké zesít�ní v celém pr��ezu trubky. Trubka 

RAUTHERM S je opat�ena protikyslíkovou bariérou (EVAL). Díky vynikající flexibilit�

materiálu PE-Xa lze trubky snadno pokládat i ve stísn�ných prostorech nebo p�i nízkých 

venkovních teplotách. 

Spojování 

Technika spojování se provádí pomocí násuvné objímky REHAU, jedná se o 

nerozebiratelné spojení, tzn. m�že být použito pod omítku a v betonové mazanin� bez revizní 

šachty. Základem této spojovací techniky je tzv. "pam��ový efekt", schopnost zp�tného 

smršt�ní trubky RAUTHERM S. Trubka PE-Xa je za studena rozší�ena a nasazena na 

p�íslušný fitink a následn� slisována s násuvnou objímkou. Tato spojovací technika smí být 

použita pouze s odpovídajícími REHAU-fitinky a trubkami a pomocí REHAU ná�adí. 
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6.10.2 Systémová deska VARIONOVA  

Systémová deska Varionova 17 je multifunk�ní deska s tepelnou a kro�ejovou izolací. 

Hluboce tažená multifunk�ní fólie izoluje proti zám�sové vod� mazaniny a vlhkosti. Speciální 

obrys nopk� umož�uje odstupy pokládky od 5 cm – 30 cm a bezpe�né upevn�ní trubky i v 

oblasti ohybu. Spojování desek je �ešeno pomocí spojovacím pásk�. Pro p�echod oblastí ,kde 

není položen otopný had je provedeno pomocí p�echodových pásk� (nap�. nevytáp�né plochy, 

prostory kolem dve�í, p�ípojky k rozd�lova��m). Mezi st�nou a systémovou deskou se p�ed 

jejím položením rohy osadí okrajovou dilata�ní páskou, která zamezuje vniku vody a vlhkosti 

p�i betonáži. Mezi jednotlivými otopnými zónami je osazen dilata�ní profil, nutno dodržet 

prostupy trubkou dle pokyn� výrobce. Upevn�ní desky se provede pomocí upev�ovacích 

prvk� a upev�ovacích skob. P�ed samotnou betonáží nutno provést tlakovou zkoušku, b�hem 

betonáže musí být systém stále pod tlakem. 

6.10.3 Rozd�lova�e HKV-D 

 Pr�m�r trubky rozd�lova�e a sb�ra�e je profilu DN25 z mosazi MS63. Rozd�lova� je 

osazen ve sk�íni UP pod omítku v nosné st�n�. Rozd�lova� je osazen na p�ívodním potrubí 

p�ipojovacím kulovým kohoutem a odvzduš�ovacím ventilem 3/8", vratné potrubí je osazeno 

termostatickým ventilem s pr�tokovým regulátorem a vypoušt�cím ventilem 1/2". P�ívodní 

potrubí jednotlivých okruh� je osazeno  pr�tokom�rem s možností uzáv�ru pro možnou 

opravu v p�ípad� poruchy nebo servisních pracích. Pr�tokom�r slouží k uzav�ení ne 

k regulaci. Vratné potrubí je osazeno jemnými regula�ními ventily sloužící k regulaci a 

nastavení jednotlivých pr�tok�. Po ukon�ení montážních prací budou n�které regula�ní 

ventily osazeny termopohony. Nastavení jednotlivých ventil� viz výkresová dokumentace 

nebo p�íloha �.9 Dimenzace podlahového vytáp�ní. 

6.10.5 Rehau plastifikátor P 

P�i míchání anhydritové sm�si nutno p�idat plastifikátor P ,který zlepšuje ohybov�

tahovou a tlakovou pevnost mazaniny, její tepeln� technické vlastnosti i vylepšuje schopnost 

te�ení a zpracovatelnosti. Vhodný pro všechny druhy cementových pot�r�. 

Dávkování  

Mp = 0,035 x AFH x dm 

AFH … k pokládce mazaniny ur�ená plocha (m2) 

dm …plánovaná celková tlouš�ka mazaniny (cm) 

Mp … množství plastifikátoru P (kg) 

Uvažovaná tlouš�ka anhydritového pot�ru 45 mm  

na 1 m2 anhydritového pot�ru = 0,22 kg 
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na 1 m3 anhydritového pot�ru = 3,7 kg 

6.10.6 Regulace jednotlivých místností 

Všechny místnosti kde je p�edpokládaný dlouhodobý pobyt lidí resp. kancelá�e budou 

mít vlastní regulaci prostorové teploty. Na regula�ní ventily budou osazeny termopohony  

Rehau. V každé z daných místností bude dle výkres� osazeny Rehau prostorové termostaty E, 

které budou napojeny na rozvad�� pro regulaci Raumatic M. Umož�uje napojení až 6 

prostorových termostat� a maximáln� 14 termopohon�. P�esn�jší specifikace není p�edm�tem 

�ešení. 

REHAU Termostat 

Bimetalový termostat s termickou zp�tnou vazbou 

Nastavitelný teplotní rozsah 5–30 °C 

Vstup pro teplotní útlum 

Po odebrání ovládacího tla�ítka lze omezit rozsah požadovaných teplot 

P�ipojení p�es šroubové svorky 

6.10.7 M��ící body zbytkové vlhkosti 

V závislosti na druhu podlahové krytiny nesmí mazanina p�ed pokládkou p�ekro�it 

ur�itou zbytkovou vlhkost. Pro stanovení zbytkové vlhkosti v mazanin� se proto provádí 

m��ení CM. Za tímto ú�elem je nutno odebrat vzorek mazaniny. Body mají za úkol vylou�it 

možné poškození topného systému. V každé místnosti bude osazen minimáln� jeden m��ící 

bod. Polohu a po�et stanoví odborný projektant p�ímo p�i provád�ní stavby. 

6.10.8 Tlaková zkouška - postup 

1. Uzav�ít ventil na rozd�lova�i. 

2. Jednotlivé otopné okruhy postupn� naplnit vodou 

a vypláchnout (kvalita vody má odpovídat „pitné vod�“). 

3. Odvzdušnit soustavu. 

4. Vytvo�it zkušební tlak: dvojnásobek provozního tlaku, 

avšak minimáln� 6 bar (dle �SN EN 1264-4). 

5. Po 2 hodinách obnovit zkušební tlak (mohou nastat tlakové 

ztráty v d�sledku dilatace trubek). 

6. Doba trvání zkoušky – 12 hodin. 

7. Vyhodnocení zkoušky: Tlaková zkouška je úsp�šná, pokud 

na žádném míst� potrubí neuniká voda a pokud zkušební 

tlak nepoklesl o více než 0,1 bar za hodinu. 

Výsledky tlakové zkoušky za zapíší do protokolu o tlakové zkoušce 
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6.11 Otopná t�lesa  

V budov� jsou navržena ocelová otopná t�lesa KORADO typ Radik Klasik  v r�zných 

provedeních a trubkové otopné t�leso Koralux Linear. Radiátory jsou navrženy p�edevším 

v prostorech schodišt� a jako dopl�kové otopné plochy na  WC. Radiátory jsou p�ipojeny 

pomocí kolenové p�ipojovací garnitury a osazeny regula�ními armaturami BB rohové, 

Verafix-E rohové a opat�eny termostatickými hlavicemi Honeywell Thera-3 . Trubkové 

otopné t�leso je p�ipojeno pomocí p�ipojovacího šroubení Raumulti press osazeno 

regula�ními armaturami V úhlový levý, Verafix-E rohový  a opat�eno termostatickou hlavicí 

Honeywell Thera-4. Umíst�ní radiátor� je p�edevším pod okny. 

�íslo 
místnosti Typ otopného t�lesa Rozm�ry

Výkon 
(W) 

002 Radik Klasik 22 500/1400 916 

007 Radik Klasik 33 500/1400 1315 
104 Radik Klasik 21 600/1100 634 
110 Radik Klasik 10 400/1000 148 
125 Koralux Linear 780/450 128 
202 Radik Klasik 21 600/1400 813 
209 Radik Klasik 11 300/600 115 
310 Radik Klasik 11 300/600 115 
404 Radik Klasik 11 300/400 77 

405 Radik Klasik  300/800 154 
  Tab. P�ehled navržených otopných t�les. Navrženo pomocí programu TechCON 

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

 V objektu jsou navrženy 4 hlavní otopné v�tve. Každá z nich zásobuje otopnou vodou 

jednotlivé podlaží s výjimkou 3 a 4 NP pro které je spole�ná v�tev a v�tev zásobující 

radiátory ve schodiš�ových prostorech. Návrh tlakových ztrát potrubí a dimenzace byly 

provedeny pro úsek s nejhorší tlakovou ztrátou pro každou v�tev viz p�íloha �. 10. Dále byly 

dimenzovány p�ipojovací rozvody. Potrubní rozvody jsou provedeny z m�di, jsou vedeny 

v podhledu pod stropem a zaizolovány viz. izolace. Uchycení potrubí ke stropním a st�novým 

konstrukcím se provede pomocí šroub� kombi,  závitových ty�í a objímek. 

6.13 Tlakové pom�ry a  výpo�et pojistného ventilu 

Minimální tlak soustavy je 160 kPa 

Maximální provozní tlak soustavy je 250 kPa. 

Návrh pojistného ventilu pro otopnou soustavu je doložen v p�íloze �.11. Pojistný 

ventil otopné soustavy je navržen na tlak 300 kPa. Navržen Honeywell SM 120 DN25 

6.14 Izolace potrubí 

Kašírované potrubní izola�ní pouzdro PIPO ALS je tepeln�izola�ní výrobek z kamenné 

vlny pojené organickou prysky�icí. Má tvar dutého podéln� d�leného válce vyrobeného z 
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jednoho nebo více segment�, se zámkem zamezujícím ztrát� tepla v podélném spoji. Výrobek 

PIPO ALS je opat�en povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené m�ížkou ze sklen�ných 

vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opat�eno p�esahem fólie se samolepicí páskou 

pro dokonalé uzav�ení pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadn�jší montáž na 

potrubí je pouzdro opat�eno jedním až t�emi vnit�ními ná�ezy. Pouzdro bude v p�í�ném sm�ru 

staženo hliníkovou samolepicí ALS páskou. 

Pr�m�r 
potrubí 
[mm] 

Tlouš�ka 
izolace 
[mm] 

Sou�initel 
tep. vodivosti 
�t [mm]  

Sou�initel 
prostupu 
tepla U 
[mm] 

Sou�initel 
prostupu 

tepla 
UN[mm] 

Teplota na 
povrchu 
potrubí 

[°C] 

Posudek dle 
vyhlášky 
�.193/2007            

18 x 1,0 40 0,036 0,129 0,15 21 Vyhovuje 
22 x 1,0 40 0,036 0,142 0,15 20,8 Vyhovuje 
28 x 1,0 50 0,036 0,145 0,18 20,9 Vyhovuje 
35 x 1,5 50 0,036 0,163 18 21 Vyhovuje 
42 x 1,5 50 0,036 0,18 0,27 21 Vyhovuje 
54 x 2,0 50 0,036 0,208 0,27 21,1 Vyhovuje 

64 x 2,0 50 0,036 0,232 0,27 21,1 Vyhovuje 
Tab. P�ehled navržených technických izolací. Navrženo pomocí výpo�tové pom�cky: Ing.Reinberk Zden�k 

�VUT

6.15 Zp�sob p�ípravy teplé vody, p�ipojení na otopnou soustavu 

K oh�evu teplé vody slouží zásobníkový oh�íva� Viessmann Vitocell 300-V typ EVA 

o objemu 200 l. Oh�ev topné vody je zajišt�n kondenza�ními kotli Viessmann. Topné potrubí 

k zásobníku je m�d�né DN 40, zaizolováno RW PIPO ALS tl 60mm. Regulace oh�evu tepla 

je zajišt�ná pomocí p�ipojovací sady Viessmann s trojcestným p�epínacím ventilem. P�ívodní 

potrubí bude opat�eno kulovým kohoutem, filtrem, �erpadlem Wilo Top – E30/1-7 a zp�tným 

ventilem. Vratné potrubí bude opat�eno automatickým odvzduš�ovacím ventilem, kulovým 

kohoutem, vypoušt�cím ventilem, manometrem a dvoucestným ventilem USBE. 

V Ostrav� dne 21.11.2001      Vypracoval: Bc. Jan Orlík 
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7.1 Úvod 

Projektová dokumentace �eší výstavu zdroje tepla pro objekt administrativní budovy 

Proskovická 409 v Ostrav� - Výškovicích. Plynové spot�ebi�e – kondenza�ní plynové kotle 

pro vytáp�ní a oh�ev TV budou umíst�ny v koteln� v prvním podzemním podlaží. Ú�elem 

realizace je instalace ú�inných technologií pro p�ípravu TV a vytáp�ní objektu. Podkladem 

pro zpracování projektu byla realiza�ní dokumentace stavby. 

7.2 Technické �ešení 

7.2.1. Topná soustava 

Zdrojem tepla je navržena dvojice záv�sných kondenza�ních kotl� Viessmann Vitodens 

200-W o výkonu à 30-80 kW. Jedná se o kondenza�ní kotle vybavené �erpadlem a pojistným 

ventilem. Odkou�ení kotl�, které jsou vybaveny ventilátorem se provede typovým 

odkou�ením ø 100 od každého kotle samostatn� a pak spole�ným odkou�ením ø 130  se 

odvede komínovým pr�duchem nad st�echu. 

Kotle se osadí na obvodovou betonovou st�nu. Topná voda z kotl� je vedena do 

hydraulického rozd�lova�e, z hydraulického rozd�lova�e jde topná voda do rozd�lova�e a 

sb�ra�e pro jednotlivé v�tve. Regulace v�tví je �ešena p�imícháváním vratné vody 

jednotlivých v�tví do p�ívodu pomocí trojcestných sm�šovacích ventil� ESBE, jde o 

ekvitermní regulaci.  Na každé v�tvi je osazeno elektronicky �ízené ob�hové �erpadlo WILO, 

zp�tný ventil, filtr, uzavírací a vypoušt�cí armatury a m��i�e resp. sníma�e teplot a tlak�. 

Topný systém bude jišt�n tlakovou expanzní nádobou s membránou 100 l pro objem v 

topné soustav� 1,4 m3. Dopl�ování do topného systému je �ešeno z rozvod� SPV. SPD je 

vedena p�es mechanický filtr, zm�k�ovací filtr a dopl�ovací za�ízení REFLEX – fillset a 

magcontrol. 

TV bude p�ipravována v oh�íva�i vody o obsahu 200 l. Topná voda je k oh�íva�i 

p�ivedena z kotlové p�ipojovací sady. Na vratném potrubí k oh�íva�i je osazen dvoucestný 

ventil ESBE pro oh�ev zásobníku, vypoušt�cí kohout, tlakom�r a automatický odvzduš�ovací 

ventil. Na p�ívodním potrubí je osazen filtr, ob�hové �erpadlo WILO a zp�tný ventil. 

Pot�ebnou teplotu vody na výstupních armaturách zajiš�uje cirkula�ní �erpadlo. Oh�íva� bude 

vybaven pojistným ventilem DN 20 s otevíracím p�etlakem 0,7 MPa, tlakom�rem a ostatními 

pot�ebnými armaturami v souladu s �SN 060320 v�. vodom�ru. 

V�tev 1NP bude napojena na rozd�lova� (sb�ra�) a bude vybavena v souladu se 

za�ízením ÚT objektu, armaturou pro regulaci tlakové diference Honeywell Kombi 3 plus 

�ervený DN40, modrý DN40 (pdif = 19,916 kPa) Kv = 5,5 m3/h a bude opat�en krytkami 

proti neoprávn�né manipulaci , ob�hovým �erpadlem WILO Stratos 32 / 1-12 / PN6/10, 
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trojcestným sm�šova�em ESBE DN28 3G28 Kv = 8 m3/h osazeným zdvihovým ventilem 

VLF135 DN25 se servopohonem ALA 222 a ostatními armaturami. V�tev 2NP bude 

napojena na rozd�lova� (sb�ra�) a bude vybavena v souladu se za�ízením ÚT objektu, 

armaturou pro regulaci tlakové diference Honeywell Kombi 3 plus �ervený DN40, modrý 

DN32 (pdif = 10,001 kPa) Kv = 5,5 m3/h a bude opat�en krytkami proti neoprávn�né 

manipulaci , ob�hovým �erpadlem WILO Stratos 25/1-6 PN10, trojcestným sm�šova�em 

ESBE DN25 3MG25 Kv = 8 m3/h osazeným zdvihovým ventilem VLF135 DN25 se 

servopohonem ALA 222 a ostatními armaturami. V�tev 3,4 NP bude napojena na rozd�lova�

(sb�ra�) a bude vybavena v souladu se za�ízením ÚT objektu, armaturou pro regulaci tlakové 

diference Honeywell Kombi 3 plus �ervený DN40, modrý DN40 (pdif = 11,923 kPa) Kv = 

5,5 m3/h a bude opat�en krytkami proti neoprávn�né manipulaci , ob�hovým �erpadlem 

WILO Stratos 32/1-12 PN10, trojcestným sm�šova�em ESBE DN32 3G32 Kv = 18 m3/h 

osazeným zdvihovým ventilem VLF135 DN25 se servopohonem ALA 222 a ostatními 

armaturami. V�tev �. 4 pro radiátory bude napojena na rozd�lova� (sb�ra�) a bude vybavena v 

souladu se za�ízením ÚT objektu, armaturou pro regulaci tlakové diference Honeywell Kombi 

3 plus �ervený DN20, modrý DN20 (pdif = 28,473 kPa) Kv = 3,5 m3/h a bude opat�en 

krytkami proti neoprávn�né manipulaci , ob�hovým �erpadlem WILO Stratos 25/1-6 PN10, 

trojcestným sm�šova�em ESBE DN15 3G15 Kv = 1 m3/h osazeným zdvihovým ventilem 

VLF135 DN25 se servopohonem ALA 222 a ostatními armaturami. Všechny armatury budou 

vybaveny p�íslušnými izola�ními kryty. 

Veškeré rozvody po jednotlivé v�tve jsou provedeny z ocelových pozinkovaných trubek 

opat�ených základním nát�rem. Rozvody jednotlivých v�tví jsou z m�d�ných trubek. 

Rozvody teplé a studené vody jsou provedeny z potrubí PPR. Všechny potrubní rozvody jsou 

zaizolovány. Prostupy potrubí zdí budou v chráni�ce a budou ut�sn�ny neho�lavým 

materiálem (izolací). 

Minimální tlak v systému – 160 kPa 

Maximální tlak v systému – 250 kPa 

Tlak na PV – 300 kPa 

7.2.2 Plynoinstalace

P�ed objektem administrativní budovy je na hranici pozemku postavena zd�ná 

plynom�rná sk�í�. Ve sk�íni je na vstupním potrubí DN 80 osazen hlavní uzáv�r plynu KK 

25, za ním je umíst�n st�edotlaký regulátor tlaku plynu AL.z – 6U/BD. Pro kotelnu v AB je ve 

sk�íni umíst�n membránový plynom�r G65. Za plynom�rem je v zemi veden NTL plynovod 

v délce cca 20 m do objektu AB, kde vstupuje do niky na obvodové zdi. V nice je umíst�n 
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hlavní uzáv�r plynu pro kotelnu KK 60 a automatický bezpe�nostní uzáv�r plynu PEVEKO 

DN 50. Detektor plynu je umíst�n na strop� kotelny nad kotli. 

  

7.2.3 Odvod kondenzátu 

Kondenzát z kotl� a odkou�ení bude odveden plastovým potrubím PPR do stávající 

kanaliza�ní vpusti p�es neutraliza�ní box (úprava pH 3,5-5 na 6,5-9). 

7.2.4 Odkou�ení 

Spot�ebi�e jsou v provedení C, spalovací vzduch je p�iveden z venkovního prostoru 

vzduchovým potrubím, spaliny se odvádí do venkovního prostoru komínem. Komín a 

kou�ovod bude proveden typovými prvky firmy Schiedel, viz p�íloha �. 12. Odkou�ení bude 

do kaskády pro dva kotle. Odvod spalin z kotl� bude osazen odtahem Ø 100 v�. spalinové 

klapky se zaúst�ním do spole�ného kou�ovodu  Ø 150 a komínovou �ástí Ø 180, která je 

provedena z nerezové oceli a opat�ena tepelnou izolací. Kou�ovody obou kotl� budou vedeny 

nejkratším sm�rem ke komínu. Ve vodorovné �ásti kou�ovodu p�ed vstupem do komínu se 

osadí revizní otvor. Další revizní otvor bude v 3NP. Celková stavební výška komínu je 15,6 

m. 

7.2.5 V�trání 

Stanovení v�trání, v�tracích otvor� dle TPG 908 02 

Prostor kotelny o objemu 93  m3 bude v�trán minimáln� 0,5 násobnou vým�nou vzduchu, to 

je 47 m3 / hod. V�trací otvory jsou umíst�ny u podlahy a pod stropem kotelny. P�ívod a odvod 

vzduchu je �ešena v�trací šachtou o rozm�rech 1,0 x 0,4 m. 

intenzita v�trání VI = 0,5 (1/h), tj 47 m3/h = 0,01306 m3/s.

pot�ebný vzduch pro v�trání 

celoro�ní provoz 

délka rozvodu l = 3 m  

pro  rozdíl výšek �h = 2,8 m a intenzitu v�trání  VI =47 m3 / hod = 0,01293 m3/s 

sou�initel tlakové ztráty m�ížky µP = 0,65 

m�rná hmotnost vzduchu (15°C) ρe = 1,18  

m�rná hmotnost vzduchu (25°C) ρi = 1,14  

dynamický tlak v�tracího vzduchu  pdv = 0,145 Pa 

vztlak ∆p = h . g . ( ρe - ρi ) = 2,8 . 9,81 . ( 1,18-1,14 ) = 1,098 Pa         

v�trání – p�ívodní vzduch 

P�edb�žný pr��ez v�tracího vzduchovodu (m2) se pro zvolenou rychlost vav = 0,5 m . s-1
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A = Vav / vav = 0,01293 / 0,5 = 0,02586 m2 

Pr�m�r vzduchovodu 

� obdelníkový pr��ez  0,2 x 0,13 m  A =  0,026 m2

Tlaková ztráta v�tracího vzduchu ve vzduchovodu z pozinkovaného plechu 

pZV1 = ( �. l/d + �C ) . pdv = (0,03.3/0,1819 + 3) . 0,145 = pZV1 = 0,51 Pa 

pZV2 = ( �. l/d + �C ) . pdv = (0,03.1/0,1819 + 3) . 0,145 = pZV2 = 0,46 Pa 

pZV = pZV1 + pZV2 = 0,51 + 0,46 = 0,97 Pa 

pZV  <p

0,97 < 1,098 ���� PR��EZ VYHOVUJE 

7.2.6 Tepelná zát�ž kotelny dle TPG 908 02 

V zimních m�sících 

Teplota v koteln� t = 15°C 

Tepelná zát�ž Qz 

Qz = Qi - Qez 

Stanovení vnit�ní tepelné zát�že od kotl�, potrubí a armatur 

Qi = 1,3 . (Z/100) . �Qk = 1,3 . (0.5/100) . 114 = 0,741 kW = 741 W 

Z … sou�initel uvol�ovaného tepelného toku z celkového výkonu kotl�

Qez celková tepelná ztráta  p�i p�ívodu vzduchu te=-15°C a VI= 47 m3/h vypo�ítána pomocí 
programu ztráty viz. p�íloha dle �SN EN 12831 z vnit�ních rozm�r�

Qez = 678 W 

Celková tepelná zát�ž Qz 

Qz = Qi - Qez  = 741 – 678 = 63 W 

� pro vytáp�ní kotelny posta�í technické za�ízení kotelny ,její rozvody a armatury. Není 
pot�eba instalovat dopl�kový otopný zdroj 

V letních m�sících 

Tepelná zát�ž Qz 

Qz = Qi + Qel 

Qel...  venkovní tepelný zisk = 0 kW kotelna nemá okna a z velké �ásti je pod úrovní terénu 

Qz = 741 W 

Stanovení teploty v letních m�sících  

ti = te + Qz/Vp . �e . c = 30 + 0,741/43 . 1,324 . 1,01 = 30,01°C  

� Teplota nep�esahuje maximální  možnou teplotu 40 °C. V�trací otvor vyhovuje  

7.2.7 Návrh spalinové cesty 
 Odvod spalin z kondenza�ních kotl� je zajišt�n koncentrickým kou�ovodem Schiedel 

ø100 z PE hladký tl. 0,6 mm, kou�ovody jednotlivých kotl� jsou spojeny ve spole�ném 
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kou�ovodu  ø 150 mm z PE hladký tl. 0,6 mm pomocí T-kusu 89° a ohybu 89°. Spád 

spole�ného kou�ovodu je 1° od zaúst�ní do komínového pr�duchu k zátce pro odvod 

kondenzátu. Ú�inná výška komínu je 12,5m. Na kou�ovodech nad každým kotlem bude 

osazena spalinová klapka Kutzner + Weber MOK 100. Odvod spalin v komínovém t�lese je 

zajišt�n za�ízením Schiedel HP5000 je vybaven dodate�nou izolací tl.50 mm, aby 

nedocházelo k zamrzání odvád�ných spalin vlivem p�ivád�ného vzduchu, st�ny jsou 

provedeny z ušlechtilé oceli. Nadst�ešní �ást je opat�ena komínovým plášt�m. Vyúst�ní spalin 

je provedeno aerodynamickým kónusem pro typ LAS. P�ívod spalovacího vzduchu je zajišt�n 

koncentrickým kou�ovodem provedení je stejné jako u odvodu spalin. P�ívod vzduchu 

v komínovém t�lese je v prostoru mezi tvarovkou komína a za�ízením Schiedel HP5000. 

P�esn�jší specifikace viz. p�íloha  �. 13. 

7.3  Materiálové provedení 

Rozvody topné vody v koteln� a plynu budou provedeny z ocelových trub �SN 42 5710 

– 11 353.1, vzájemn� spojovaných sva�ováním. Rozvody odvodu kondenzátu budou 

provedeny z potrubí PP HT. Veškeré potrubí a armatury musí být použitelné pro dané 

médium, kulové kohouty pro rozvod plynu musí být opat�eny dorazem. 

7.4 Nát�ry, zkoušky, izolace 

Rozvody ÚT budou nat�eny 2x základním nát�rem a budou opat�eny izolací. Rozvody 

plynu budou opat�eny 1 x základním a 2 x vrchním syntetickým nát�rem žlutého odstínu. 

Rozvody ÚT budou podrobeny zkouškám dle �SN 06 0310 v plném rozsahu. Vnit�ní NTL 

rozvod plynu bude podroben tlakové zkoušce vzduchem o p�etlaku 5 kPa. Zkouška bude 

provedena dle EN 1775 a TPG 704 01 v plném rozsahu. O pr�b�hu všech zkoušek budou 

sepsány zápisy. Potrubí ÚT se opat�í tepelnou izolací PIPO ALS. Tlouš�ky izolací jsou 

navrženy v souladu s vyhláškou  193/2007 Sb. 

Pr�m�r 
potrubí 
[mm] 

Tlouš�ka 
izolace 
[mm] 

Sou�initel 
tep. vodivosti 
�t [mm]  

Sou�initel 
prostupu 
tepla U 
[mm] 

Sou�initel 
prostupu 

tepla 
UN[mm] 

Teplota na 
povrchu 
potrubí 

[°C] 

Posudek dle 
vyhlášky 
�.193/2007            

DN40 40 0,036 0,21 0,27 16,9 Vyhovuje 
DN50 40 0,036 0,246 0,27 17,0 Vyhovuje 
DN65 50 0,036 0,259 0,27 16,6 Vyhovuje 
DN80 50 0,036 0,257 0,34 16,4 Vyhovuje 

42 x 1,5 50 0,036 0,178 0,27 16,2 Vyhovuje 
54 x 2,0 50 0,036 0,207 0,27 16,3 Vyhovuje 

64 x 2,0 50 0,036 0,23 0,27 16,3 Vyhovuje 
Tab. P�ehled navržených technických izolací. Navrženo pomocí výpo�tové pom�cky: Ing.Reinberk Zden�k 

�VUT
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7.5  Montáž, obsluha a bezpe�nost práce 

Montáž smí provád�t pouze oprávn�ná organizace dle schválené projektové 

dokumentace. O postupu montáže bude veden montážní deník. Pracovníci podílející se na 

montáži musí být seznámeni se základními p�edpisy BOZ a jsou povinni se jimi �ídit. P�i 

montáži nutno dodržet bezpe�nostní  p�edpisy, zvlášt� vyhl. �. 324 �UBP z r. 1990, �SN 

050610  a 050630. Navržené za�ízení nevyžaduje stálou obsluhu. Bude  provád�na pouze 

poch�zková kontrola stanovená provozním �ádem,  který nutno vystavit do jednoho m�síce po 

zprovozn�ní.  Kontrola pojistných ventil� a tlakových nádob bude provád�na  v souladu s 

�SN 690012.3. Pro instalaci kotl� a plynoinstalaci platí TPG 70401, �SN EN 1775, TPG 800 

03 a pokyny výrobce. 

7.6 Spot�ebi�e 

Nást�nný kondenza�ní kotel Viessmann Vitodens 200-W – 2 ks. 

Kotel Viessmann 80 kW – 2 ks   2 x 7,94 m3/h = 15,88 m3/h 

Minimální spot�eba     1,5 m3/h 

Výpo�tová spot�eba plynu    27 790 m3/rok 

Celková maximální spot�eba plynu – 15,88 m3/h 

Redukovaná spot�eba Vr = K1.V1 = 0,9*15,88 = 14,3 m3/h 

Obsluha zdroje bude ob�asná, starší 18 let, t�lesn� a duševn� zp�sobilí a budou pou�eni  

v souladu s pokyny výrobc� za�ízení. 

TH ukazatelé 

Instalovaný výkon     160 kW 

Teplotní spád      50/30 °C 

Max. provozní tlak     0,3 MPa 

7.7 Stavební �ást 

Dve�e do kotelny budou požární ocelové dve�e  (1900 x 2000 mm) s odolností EW 30 

DP1. 
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7.8 Elektro + MaR 

V nové plynové koteln� bude instalován nový rozvad�� elektro a MaR, ve kterém  jsou 

osazeny jistící a spínací prvky elektroinstalace. Vedle n�j bude umíst�na ekvitermn� �ízená 

digitální kaskádová regulace VIESSMANN VITOTRONIC 300-K.  

Plynová kotelna bude osazena novými sníma�i teploty, tlaku, budou provedeny nové napojení 

silnoproudých rozvod� �erpadel a pohon� regula�ních ventil�. Oba kotle budou napojeny na 

regula�ní systém a budou jím �ízeny dle požadované pot�eby tepla. 

V koteln� bude osv�tlena novými zá�ivkovými t�lesy 2x40W, budou spl�ovat požadavky 

normy na osv�tlení prostoru. 

Plynová kotelna bude vybavena bezpe�nostními a havarijními prvky, které budou zajiš�ovat 

bezpe�ný chod plynové kotelny.  

Bude osazeno 

- detektor výskytu plynu, umíst�no nad plynovými kotli 

- havarijní uzavírání p�ívodu zemního plynu, umíst�no mimo kotelnu 

- detektor výskytu CO, umíst�no na telese komína 1,5 m nad podlahou  

- termostat teploty prostoru s nastavením na 40°C, umíst�no 2 m nad podlahou 

- snímání zaplavení prostoru kotelny, umíst�no t�sn� nad podlahou 

- manostat minimálního tlaku topné soustavy, umíst�no v potrubí topné vody 

- automatické dopoušt�ní vody  do topného systému 

- termostat havarijní teploty teplé vody s nastavením na max. 65°C, umíst�no v potrubí 

výstupu teplé vody   

Silové a ovládací kabely budou použity s oceloplastovou izolací s m�d�nými žilami. Kabely 

budou vedeny v pevných kabelových trasách. V místech s nebezpe�ím poškození budou 

kabely chrán�ny elektroinstala�ní trubkou. Veškeré prostupy st�nami a stropy musí být v 

souladu s �SN 341050 a souvisejících �SN. 

    

V Ostrav� dne 21.11.2011      Vypracoval: Bc. Jan Orlík 



50 

8. Ekonomické zhodnocení 

Akce:  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 
  Proskovická 409, Ostrava-Výškovice, 700 30 

Stupe�: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

Objednatel: JAN NOVOTNÝ, Výškovická 321/11, Ostrava-Záb�eh, 700 30 

Projekt: 

Zodp. projektant: Bc. Jan Orlík 

Archivní �íslo: 01/15 

8. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Obsah:
8.1 Výhody kondenza�ních kotl�

8.2 Nevýhody kondenza�ních kotl�

8.3 Výhody plošných tepelných �erpadel  

8.4 Nevýhody plošných tepelných �erpadel 

8.5 Porovnání náklad� na z�ízení za�ízení



51 

8.1  Výhody kondenza�ních kotl�

Snižování spot�eby energie p�i vytáp�ní a oh�evu teplé vody se v sou�asné dob� stává 

stále d�ležit�jší. Kondenza�ní kotle spot�ebují ve srovnání s konven�ními kotli o cca 15 % 

energie mén� a obsah škodlivin CO2 a NOx je snížen až o 70%. Tyto jejich p�ednosti se 

následn� projeví ve snížení vlastních náklad� na vytáp�ní. Kondenza�ní technika využívá 

navíc nejen latentní teplo, ale i primární tepelná energie je využita ú�inn�ji než u klasických 

kotl�. Teplota rosného bodu spalin zemního plynu je cca 50–55 °C. Proto je d�ležité, aby se 

teplota zpáte�ky pohybovala pod touto teplotou a ú�innost je p�ímo ovlivn�na teplotou vratné 

vody. 

U zemního plynu leží spalné teplo o 11 % výše než jeho výh�evnost a kondenza�ní kotle 

využívají navíc kondenza�ní teplo. Tím se dosáhne u t�chto typ� kotl� o 16 % vyšší ú�innost 

než u klasických kotl�, které se vyzna�ují v pr�m�ru hodnotou ú�innosti 92 %. 

V navrhovaném systému se ú�innost pohybuje až kolem 105%. U plynových za�ízení není 

pot�eba ve srovnání nap�. s plošnými a vrtanými tepelnými �erpadly rozsáhlé terénní práce a 

dostate�ného pozemku. U menších za�ízení posta�í technické místnost v objektu, u v�tších 

za�ízení je pot�eba kotelny.  

8.2 Nevýhody kondenza�ních kotl�

U plynového vytáp�ní je nutnost z�ídit plynovou p�ípojku, na kterou musí být 

zpracována stavební dokumentace. Ceny pozemk� s již vybudovanou p�ípojkou jsou ve 

v�tšin� p�ípad� dražší cca o 10 000 korun. P�i realizaci plynových za�ízení se k cen� za�ízení 

p�ipo�ítávají náklady na montáž za�ízení. Ve v�tšin� p�ípad� je t�eba postavit komín a s tím se 

odvíjejí další stavební práce nap�. základ, prostupy podlažími, oplechování. 

8.3 Výhody plošných tepelných �erpadel  

Zdrojem tepla pro toto tepelné �erpadlo je zem�. Jedná se o ekologický zdroj tepla. P�i 

realizaci tepelného �erpadla získáte nízkou sazbu na elektrickou energii v délce 22 hodin (pro 
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RD). Tepelné �erpadlo neprodukuje skorá žádné emise, krom� t�ch co jsou pot�eba na výrobu 

dodávané elektrické energie. Bezpe�ný zdroj výtáp�ní (bez spot�eby ho�lavých látek, bez  

možnosti vzniku otravných plyn�). Nemusí se z�izovat plynová p�ípojka a komín pop�. 

odkou�ení. 

8.4 Nevýhody plošných tepelných �erpadel 

Podstatn� vyšší po�izovací náklady ve srovnání s plynovými za�ízeními o 40-60%. 

Pot�eba dostate�n� velkého pozemku, p�i nutnosti dosáhnout velkých výkon� tém��

nerealizovatelné. Na ploše kde je uložen zemní kolektor nelze stav�t. P�i poškození 

primárního okruhu nákladná oprava. Neustálým ochlazováním zemního kolektoru dochází 

b�hem zimních m�síc� k postupnému snižování výkonu �erpadla. Nižší výkonnost pokud dva 

sousedící pozemky využívají stejných technologií. Snižuje možnost využití pozemku pro 

p�stování citliv�jších rostlin, vlivem ochlazování p�dy. 

8.5 Porovnání náklad� na z�ízení za�ízení a provozní náklady 

Kondenza�ní plynový 
kotel Viessmann 
Vidotens 200 W      
výkon 30-80 kW 

Vytáp�ní administrativní budovy- podlahové 
topení                                             

tepelná ztráta 115 kW 

Tepelné 
�erpadlo 

zem�/voda IVT 
Greenline D70 
výkon 68 kW 

 2 x 158 200 K� Cena za�ízení 2 x 795 000 K�
0 K� Dotáp�ní elektrokotlem 2x24 kW   2 x 45 000 K�

100 000 K� Montáž kotelny, elektroinstalace, revize 350 000 K�
200 000 K� Odkou�ení kotle a komín 0 K�
100 000 K� Plynovod, nika, zabezpe�ovací za�ízení 0 K�

0 K� Zemní práce pro primární okruh �erpadla 450 000 K�

716 400 K� CELKEM 2 480 000 K�

Rozdíl v po�izovací cen� tepelného �erpadla je 1 763 600 K� v�. DPH 
Tabulka porovnání po�izovacích náklad� pro plynové vytáp�ní a plošné tepelné �erpadla 

Kondenza�ní plynový 
kotel Viessmann 
Vidotens 200 W      
výkon 30-80 kW 

Vytáp�ní administrativní budovy- podlahové 
topení                                             

tepelná ztráta 115 kW 

Tepelné 
�erpadlo 

zem�/voda IVT 
Greenline D70 
výkon 68 kW 

539 119 K� Spot�eba tepla na vytáp�ní 390,666 MWh 269 559 K�
76 025 K� Spot�eba tepla na oh�ev TV 55,091 MWh 45 615 K�
806 250 K� Spot�eba elekt�iny osv�tlení 177,588 MWh 483 750 K�
4,54K�/kWh Paušální platba za elekt�inu 2,72K�/kWh 

1,379K�/kWh Paušální platba za plyn - 

1 421 294 K� CELKEM 798 924 K�

Rozdíl v provozních nákladech je 622 370 K� v�. DPH 
Tabulka provozních náklad� za jeden rok 

Z výsledk� je patrné ,že po�áte�ní investice do tepelného �erpadla je podstatn� vyšší než u 

plynových za�ízení, ale provozní náklady jsou až  o 40% nižší a to díky výhodn�jší cen�

elektrické energie. Návratnost ceny tepelného �erpadla je cca 4 roky.



53 

9. Záv�r 

Objekt administrativní budovy byl navržen v souladu s obecnými technickými 

požadavky na výstavbu a s technickými doporu�eními výrobce. Veškeré materiálové skladby 

byly zvoleny tak, aby spl�ovaly sou�asné standardy z hlediska tepeln� technických 

požadavk� na výstavbu a zárove� m�ly dlouhou životnost, díky které se mohou navrátit 

zvýšené investice do tepelných izolací, oken, technologií k oh�evu vody a vytáp�ní domu. 

Technické za�ízení - kondenza�ní plynové kotle pro výtáp�ní a oh�ev TV, regula�ní systémy 

teplot - objektu jsou navrženy tak aby jejich obsluha pop�. kontrola co nejmén� zat�žovala 

provozovatele objektu.  
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Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na ú�inky požáru 
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[30] �SN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 3: 
Zjednodušené metody výpo�tu nevyztužených zd�ných konstrukcí 
[31] �SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 2: Volba 
materiál�, konstruování a provád�ní zdiva 
[32] �SN 74 4505 Podlahy. Spole�ná ustanovení 
[33] �SN 73 0532 Akustika - hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách. Požadavky. 
[34] �SN EN ISO 717 Akustika- hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 
v budovách 
[35] �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - �ást 1: Terminologie 
[36] �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - �ást 2: Požadavky 
[37] �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - �ást 3: Návrhové hodnoty veli�in 
[38] �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - �ást 4: Výpo�tové metody 
[39] �SN 73 3130 Stavební práce. Truhlá�ské práce stavební. Základní ustanovení 
2/1982 
[40] �SN 01 3452 Technické výkresy - Instalace - Vytáp�ní a chlazení 2/2006 
[41] �SN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotn�technické a plynovodní 
instalace 2/2006 
[42] �SN 73 6005/Z4 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 7/2003 
[43] �SN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 9/2006 
[44] �SN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – P�íprava teplé vody – Navrhování 
a projektování 9/2006 
[45] �SN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpe�ovací za�ízení 9/20006 
[46] �SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného výkonu 
3/2005 
[47] �SN EN 12 831/Opr.1 Tepelné soustavy v budovách – Výpo�et tepelného 
výkonu 8/2005 
[48] �SN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních 
tepelných soustav 3/2005 
[49] �SN EN ISO 13 790 Energetická náro�nost budov - Výpo�et spot�eby energie 
na vytáp�ní a chlazení 10/2009 
[50] �SN 73 4201 Komíny a kou�ovody - Navrhování, provád�ní a p�ipojování 
spot�ebi�� paliv 10/2010 
[51] TPG 704 01 Odb�rná plynová za�ízení a spot�ebi�e na plynná paliva v budovách 
6/2009 
[52]  TPG 908 02 - V�trání prostor� se spot�ebi�i na plynná paliva s celkovýn výkonem 
v�tším než 100 Kw 
[53] TPG 800 03 - P�ipojování odb�rných plynových za�ízení a jejich uvád�ní do provozu 
[54] �SN 42 5710 Trubky ocelové závitové b�žné. Rozm�ry 
[55] �SN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak 5 
bar 
[56] �SN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 
[57] �SN 050610 Sva�ování. Bezpe�nostní ustanovení pro sva�ování a �ezání kov� plamenem 
[58] �SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
[59] �SN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení 
[60] �SN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Internetové zdroje 

[61] Maba Prefa – nadzemní a bytová výstavba www.mabaprefa.cz 
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[62] Icopal – Hydroizolace www.icopal.cz/ 
[63] Wienerberger cihlá�ský pr�mysl http://www.wienerberger.cz 
[64] Plastová okna Eforte http://www.plastova-okna.cz 
[65] Baumit CZ – omítky, fasády, pot�ry, zateplení fasád,  http://www.baumit.com/cz/main1/ 
[66] Rockwool, a.s. – tepelné, zvukové a protipožární izolace, http://www.rockwool.cz/domu 
[67] Zateplení fasád, dekora�ní omítky www.weber.cz 
[68] Schluter Systems, http://www.schlueter.cz/index.aspx 
[69] Schiedel, komíny, komínové systémy, http://www.schiedel.cz/ 
[70] Pasivní stavba – Polydek – zateplení st�echy www.pasivnistavba.cz/polydek 
[71] Asfaltové izola�ní pásy http://www.dehtochema.cz/ 
[72] Kazetové stropní podhledy www.attica.cz/kazetove-stropni-podhledy 
[73] TZB-info – stavebnictví, úspory energií, technická za�ízení budov, http://www.tzb-
info.cz/ 
[74] Kondenza�ní technika a oh�ev TV - www.viessmann.cz 
[75] Výrobky Reflex http://www.reflexcz.cz 
[76] Automatické zm�k�ovací filtry http://www.benochema.cz 
[77] Systém neutralizace http://www.brilon.cz 
[78] Prostorová regulace a armatury www.honeywell.cz 
[80] ESBE sm�šovací ventily, servopohony http://www.esbe.cz/ 
[81] Odvedení kondenzátu Osma HT http://www.kanalizacezplastu.cz 
[82] Podlahové topení http://www.rehau.cz/ 
[83] Systém uchycení potrubí www.konarik.cz/cz/produkty/uchyceni-potrubi-ocelove-
objimky 
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11. Seznam p�íloh 

1 – Tepeln� technické vyhodnocení - program Teplo 2010 
2 – Tepeln� technické vyhodnocení - program Area 2010 
3 – Tepeln� technické vyhodnocení – program Ztráty 2010 
4 – Energetický štítek budovy 
5 – Protokol Energie 2010 
6 – Spot�eba vody, návrh zásobníku 
7 – Návrh THR, rozd�lova�e 
8 – Návrh �erpadel 
9 – Dimenzace podlahového topení 
10 – Dimenzace potrubního vedení 
11 – Návrh pojistného ventilu 
12 – Návrh expanzní nádoby 
13 – Návrh spalinové cesty 
14 – Návrh 3-cestných sm�šovacích ventil�
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12. Seznam výkresové �ásti 

�ÍSLO 
VÝKRESU OBSAH M	�ÍTKO FORMÁT 

1.01 SITUACE 1:200 A1 

1.02 POHLEDY 1:100 A1 

1.03 ZÁKLADY 1:100 A1 

1.04 P�DORYS 1PP 1:50 A1 

1.05 P�DORYS 1NP 1:50 A1 

1.06 P�DORYS 2NP 1:50 A1 

1.07 P�DORYS 3NP 1:50 A1 

1.08 P�DORYS 4NP 1:50 A1 

1.09 P�DORYS STROPU NAD 1PP 1:50 A1 

1.1 P�DORYS STROPU NAD 1NP 1:50 A1 

1.11 P�DORYS STROPU NAD 2NP 1:50 A1 

1.12 P�DORYS STROPU NAD 3NP 1:50 A1 

1.13 P�DORYS STROPU NAD 4NP 1:50 A1 

1.14 �EZ A-A´ 1:50 A1 

1.15 P�DORYS ST�ECHY + �EZ 1:50 A1 

1.16 DETAILY 1:10 A2 

1.17 VÝPO�ET SCHODIŠT	 1:50 A3 

2.01 VYTÁP	NÍ 1PP 1:50 A1 

2.02 VYTÁP	NÍ 1NP 1:50 A1 

2.03 VYTÁP	NÍ 2NP 1:50 A1 

2.04 VYTÁP	NÍ 3NP 1:50 A1 

2.05 VYTÁP	NÍ 4NP 1:50 A1 

2.06 SCHÉMA KOTELNY - A3 

2.07 ROZVINUTÝ �EZ V	TEV 1 1NP 1:50 A1 

2.08 ROZVINUTÝ �EZ V	TEV 2 2NP 1:50 A1 

2.09 ROZVINUTÝ �EZ V	TEV 3 3,4NP 1:50 A1 

2.10 ROZVINUTÝ �EZ V	TEV 4  1:50 A2 
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