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Tématem diplomové práce je řešení rodinného domu se sídlem firmy. Vycházím               

ze skutečnosti, kdy se v současné době zvyšuje poptávka soukromých podnikatelů              

a živnostníků po řešení bytové situace ve spojitosti s podnikáním. S ohledem na výši 

nájmů za pronajímané provozní prostory, které mohou být v určitých situacích pro firmu 

likvidační, se nabízí možnost vyřešit s bytovou situací i způsob, jak provozovat živnost    

ve vlastních prostorách. 

 

Tato práce popisuje stavební a architektonické řešení stavby, jehož součástí je i zaměření 

na TZB. Budova je řešena jako dřevostavba. V další části je zpracována stavebně tepelná 

technika budovy, jejímž výsledkem je průkaz energetické náročnosti budovy. V návaznosti 

je vytvořen návrh vytápění objektu včetně ohřevu TV.    

 

THE ANNOTATION OF THE DIPLOMA THESIS 

 

Bc. Koželuhová Jana, The Family House With A Copany Site 

VŠB–TUO, Faculty of Building, Department of building environment and BE,              

Ostrava 2011 

Diploma Thesis, tutor Ing. Michaela Buršová 

Number of pages: … 

 

The topic of my Diploma Thesis has been devoted to the design of a firm headquarters 

within a family house. In my thesis I consider  mainly  the fact of  the  currently increasing 

demand of private entrepreneurs and sole traders  for the solution of housing connected  

with enterprise. With regard to the general  rent fee heights for leasehold enterprise 

premises, which can in particular causes result even in a firm’s liquidation, I come up with 



  

  - vii - 

 

either a possibility of  how to solve the housing situation , or  the way how to carry on a 

trade within one’s own premises. 

 

In the Thesis both building and technical  construction desings are described, focusing also 

on „TBE“ (Technical Building Equipment). The building has been designed as a wooden 

construction. In the following part the construction-heating engineerings are elaborated, 

which results into  The Certificate of Energetic Constingness of the Building. 

Consequently, heating system proposal has been designed, including also the hot water 

heating system. 
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1. ÚVOD  

V této diplomové práci jsem se zaměřila na možnost řešení bytové situace společně 

s možností podnikání ve vlastních prostorech. V současné době se zvyšuje poptávka        

po takové možnosti. Soukromí podnikatelé či živnostníci se snaží vyřešit či předcházet 

situaci, kdy zvyšující se částka za pronajímané provozní prostory může být v určité situaci 

pro firmu likvidační. Tato diplomová práce přichází s možností, jak vyřešit tuto situaci 

společně s novým bydlením.  

  

Projekt řeší obytnou budovu, jejíž součástí je i administrativní zázemí firmy (SO01). 

Součástí návrhu je také budova skladu nářadí a materiálu (SO02) a parkovací plocha            

pro osobní automobily. V této DP se zaměřím zejména na SO01 – rodinný dům. 
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

A Plocha [m2] 

A/V Faktor tvaru budovy; geometrická charakteristika budovy [m2/m3] 

Ae Plocha venkovních konstrukcí [m2] 

b Šířka [m] 

b1 Činitel teplotní redukce [-] 

c Měrná tepelná kapacita [J/(kg.K)] 

d Tloušťka [m] 

DP Diplomová práce 

ev Měrná potřeba tepla na vytápění 

fRsi Teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

h Výška [m] 

H Měrná tepelná ztráta [W/K] 

HT Měrná ztráta prostupem tepla (celková) [W/K]  

kd Koeficient denní nerovnoměrnosti potřeby vody [-] 

kh Koeficient hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody [-] 

l Délka [m] 

L Tepelná propustnost [W/K] 

L2D 

Tepelná propustnost stanovená výpočtem dvourozměrného teplotního 

pole – 2D výpočtem [W/K, W/(m2.K)] 

n Intenzita přirozené výměny vzduchu v místnosti [l/h, m3/(m3.h)] 

n50 Intenzita výměny vzduchu budovy při přetlaku 50Pa [l/h, m3/(m3.h)] 

ni Počet uživatelů [-] 

nd Počet dávek [-] 

nv Počet výtokových zařízení [-] 

q Hustota tepelného toku [W/m2] 

Q Potřeba energie na vytápění [W.h] 

Q Odtok dešťových vod [l/s] 

Qh Roční potřeba tepla na vytápění [W.h] 

Qpv Potřeba tepla na vytápění [W.h] 

Qp Průměrná denní potřeba vody [m3/den] 

Qm Maximální denní potřeba vody [m3/den] 
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Qh Maximální hodinová potřeba vody [m3/h] 

Qr Roční potřeba vody [m3/rok] 

R Tepelný odpor vrstvy, konstrukce [(m2.K)/W] 

Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2.K)/W] 

RT Odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W] 

S Plocha [m2] 

t Čas [s] 

U Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/(m2.K)] 

DU Korekční činitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

DUtb 

Zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem tepelných 

vazeb/mostů[W/(m2.K)]  

va Rychlost větru [m/s] 

V Objem, obestavěný prostor budovy, vytápěné zóny [m3] 

Zpi Odpor při přestupu vodní páry na vnitřní straně [m/s] 

Zpe Odpor při přestupu vodní páry na vnější straně [m/s] 

dp 

Součinitel difúzní vodivosti, součinitel difúze vodní páry, vztažený 

k částečnému tlaku vodní páry [kg/(m.s.Pa), s] 

dv 

Součinitel difúzní vodivosti, součinitel difúze vodní páry, vztažený 

k absolutní vlhkosti vzduchu [m2/s] 

Q Celsiova teplota [°C] 

Qae Teplota venkovního vzduchu [°C] 

Qai Teplota vnitřního vzduchu [°C] 

Qse Vnější povrchová teplota [°C] 

Qsi Vnitřní povrchová teplota [°C] 

l Součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 

m Faktor difúzního odporu [-] 

r Objemová hmotnost v definovaném stavu vlhkosti [kg/m3] 

fa Relativní vlhkost vzduchu [%] 

fe Relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 
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fi Relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

F Tepelný tok, tepelný zisk [W] 

Y Lineární činitel prostupu tepla [W/(m.K)] 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
3.1.1. Zhodnocení staveniště 

Terén stavební parcely je rovinatý. Přístup  k pozemku  je ze stávající místní komunikace.          

Na pozemku se nachází dřevěná chata, která je určena k demolici. Okolní zástavba             

je tvořena rodinnými domy max. dvoupodlažními. V ploše budoucí stavby se nenachází 

žádné stromy ani keře, které by bylo nutno odstranit. Radonový index je dle vyhl.               

č. 307/2002 Sb. – střední.  

 

Stavba si nevyžádá přeložky vedení. Ochranná pásma běžných sítí nebudou dotčena. Zeleň 

v místě nové výstavby není. Jsou zde nároky na zábor ZPF a LPF. (Dle § 9, odst. 2a),    

zák. č. 334/1992 Sb. je třeba souhlas pro odnětí půdy ze ZPF.) Chráněná území, objekty 

ani porosty nebudou stavbou dotčeny. 

 

3.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, případně pozemků s ní související 

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu se sídlem firmy (SO01) a jeho 

napojení na stávající inženýrské sítě a komunikaci. Součástí je i novostavba skladu (SO02).  

Oba stavební objekty jsou jednotné hmoty obdélníkového půdorysu. Objekt  SO01 má dvě 

nadzemní podlaží, a je zastřešen pultovou střechou. SO02 má jedno nadzemní podlaží         

a je taktéž zastřešen pultovou střechou. 

 

Budova rodinného domu má dvě obytná patra. V přízemí je umístěná denní část jež tvoří 

obývací pokoj s kuchyní, odděleně firemní zázemí, a v patře část klidová s pokoji a ložnicí. 

Vnitřní dispozice je navržena s ohledem na potřeby čtyřčlenné rodiny. 

 

3.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Dům je koncipován jako dřevostavba s pultovou střechou s krytinou z modifikovaného 

asfaltového pásu zn.IKO v břidlicově černém odstínu, uložené na bednění z OSB desek. 

Stavba není podsklepena. Stavební objekt SO01 je založen na betonových pasech                

a  patkách, objekt SO02 na betonových pasech a desce. Fasáda objektů bude z probarvené 

omítky a dřevěného obkladu. Na jihozápadní stěně RD, směřující k silnici, bude umístěno 

firemní logo. Okna a vnější dveře jsou navrženy dřevěné. Z konstrukčního hlediska           



  

  - 12 - 

 

se jedná o jednoduchou stavbu stěnového systému s dřevěným jádrem a opláštěním 

s tepelně izolační výplní. 

 

Stavebně technické řešení objektů je samostatně řešeno v projektové dokumentaci stavby 

v části F-dokumentace stavby (objektů). 

 

3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Před provedením výkopových prací musí být vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě 

nacházející se na místě výstavby. 

 

Dopravní napojení  

Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci. Příjezdová komunikace                  

vč. parkovací plochy pro OA a chodníky budou provedeny v následujících skladbách: 

 

Komunikace pro OA: 

Zámková dlažba     80 mm 

Kladecí vrstva drcené kamenivo f 0 – 4 mm 30 mm 

Drcené kamenivo f 4 – 16 mm   100 mm 

Drcené kamenivo f 16 – 63 mm   200 mm 

Štěrkopísek f 0 – 8 mm    100 mm  

Zhutněná pláň na 95 % PC 

celkem 510 mm 

Chodníky: 

Zámková dlažba     60 mm 

Kladecí vrstva drcené kamenivo f 0 – 4 mm 30 mm 

Drcené kamenivo f 4 – 63 mm   150 mm 

Zhutněná pláň na 95 % PC 

celkem 240 mm 

 

Napojení na el. energii 

Stavba bude napojena na stávající elektroměrový rozvaděč umístěný v pilíři na hranici 

pozemku. Vnitřní přípojka bude ukončena v hlavním domovním el.rozvaděči umístěném 

v technické místnosti SO01 
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Napojení na vodu 

Přípojka vody pro rodinný dům bude navrtávacím pasem a armatur HAWLE napojena     

na veřejný vodovodní řad a veřejná část bude ukončena vodoměrnou sestavou v plastové 

šachtě na pozemku investora. Materiál přípojky HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm 

rPE 32 x 3,0 SDR 11 1,0 Mpa dle ČSN 64 3041, délka přípojky 18m. Pod komunikací 

bude přípojka uložena do chráničky DN80. Ohřev teplé vody bude realizován kotlem se 

spřaženým bojlerem. 

  

Výpočet potřeby pitné vody : 

Stavba je kapacitně navrhovaná pro 4 osoby. 

Směrné číslo průměrné specifické potřeby vody ( bydlení = 120l/osoba/den) 

 

Průměrná denní potřeba vody: 

Qp = počet spotřebních jednotek x specifická potřeba vody  

348,04801204 mlQp ==⋅=  

 

Maximální denní potřeba vody: 

denmlkQQ dpm /6,060025,1480 3
==⋅=⋅=  

kd…koeficient denní nerovnoměrnosti 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

hodmhodlkkQQ hdph /0525,0/5,521,225,1480
24

1

24

1 3
==⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

kd…koeficient denní nerovnoměrnosti 

kh…koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

 

Roční potřeba vody: 

rokmQQ pr /17536548,0365 3
=⋅=⋅=  

 

Napojení na kanalizaci 

Pro stavbu bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace napojená na stávající 

vedení veřejné kanalizace obce. Věřená část kanalizační přípojky bude ukončena              

na pozemku investora plastovou revizní šachtou. Materiál přípojky PVC-KG DN 110, 
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délka 20m.  Dešťové odpadní vody budou ze střech odváděny svody o průměru 87mm,      

a dále budou svedeny do nádrže na dešťovou vodu COLUMBUS 4500L umístěné                  

na pozemku investora. 

 

Výpočet produkce splaškové vody : 

Potřeba vody ………………………120 l/os/den 

Počet EO …………………………...4 

 

denmdenlQ /48,0/4801204 3
==⋅=  

 

Celkové množství odváděných dešťových vod: 

Množství dešťových vod je stanoveno vztahem 

Qd = o . F . i 

 

o............................součinitel odtoku 

F...........................odvodňovaná plocha ( ha ) 

i.............................intenzita uvažovaného deště ( l/sec/ha ) 

 

Dešťové vody ze střech objektů 

SO01 

Odvodňovaná plocha = 139 m2 =0,0139 ha 

Koeficient odtoku = 0,9 

Intenzita 15-min. deště = 130l/s.ha   slQdešť /63,113009,00139,0. =⋅⋅=  

Dlouhodobý srážkový úhrn cca 720mm/rok  rokmmQrok /01,909,072,0139 32
=⋅⋅=  

 

SO02 

Odvodňovaná plocha = cca 69 m2 =0,0069 ha slQdešť /081,013009,00069,0. =⋅⋅=  

       rokmmQrok /47,409,072,069 32
=⋅⋅=  

 

Napojení na plyn 

Pro dům bude provedena nová plynová přípojka – dodavatel RWE. V rámci oplocení bude 

postavena skříň HUP, která bude osazena na betonovém základě, v němž bude provedena 

nika pro vstup potrubí. Skříň musí být zajištěna uzamykatelnými plechovými dvířky           
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a větracími otvory, s průhledítkem na stupnici plynoměru a nápisem HUP. Z HUP povede 

NTL rozvod plynu do objektu RD dle výkresu situace. Vstup do objektu je navržen 

v technické místnosti budovy.   

 

Napojení na telekomunikační síť 

Připojení bude řešeno samostatným projektem 

 

Veřejné osvětlení  

Nebude změnou stavu  dotčeno. 

 

3.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném             

a svážném území 

Technická infrastruktura 

Řešení technické infrastruktury je podrobně popsáno v projektové dokumentaci část           

F – dokumentace objektů. 

 

Dopravní infrastruktura 

Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci. Parkovací plocha je umístěna          

na pozemku investora. Kapacitně je navržena podle požadavků investora.   

 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

3.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Během výstavby je třeba dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce       

ve stavebnictví dané bezpečnostními předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.      

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci                    

na staveništích. Stavební odpad bude ukládán do kontejneru a průběžně odvážen               

na skládku. Okolí výstavby nebude hlukem ovlivněno nad přípustnou úroveň pro den          

a noc. Charakter díla nevyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření. 

 

Splaškové vody budou z objektu odvedeny do veřejné kanalizace obce. Dešťové vody 

budou zaústěny do nádrže na dešťovou vodu COLUMBUS.  
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K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace 

pevného domovního odpadu v obci.  

 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 

3.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch                  

a komunikací 

S ohledem na charakter stavby nebyl vznesen investorem požadavek na řešení. Přístup     

do části budovy s firemním zázemím je řešen s ohledem na požadavky MMR vyhlášky 

č.369/2001 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Zajištěno zejména: 

o Z celkového počtu 4 parkovacích míst bude 1 vyhrazeno pro tělesně postižené  

o Vstup do budovy je řešen bezbariérově. Pro tento účel je zřízena šikmá rampa         

o šířce 1500mm a délce 5660mm. Tato rampa bude splňovat požadavky dané 

vyhláškou. 

 

Vzorec pro výpočet vyhovující délky rampy pro rampy do 9000mm.  

m
cmvýška

L 66,5
3,8

47

3,8
===  

 

o Vstupní dveře do budovy budou opatřeny vodorovným madlem, umístěným           

ve výšce 900mm. 

 

3.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků                   

do projektové dokumentace 

Radonový index je dle vyhl. č. 307/2002 Sb. – střední. Ochrana proti pronikání radonu 

z podloží bude zajištěna dle způsobu založení stavby. V objektu SO01 je ochrana proti 

radonu zajištěna konstrukcí založení stavby, kdy bude tato část dostatečně odvětrávána. 

Jiná opatření proti vnikání zemního radonu nejsou nutná. V objektu SO02 je ochrana proti 

radonu zajištěna celoplošnou hydroizolací, která slouží zároveň jako parozábrana proti 

vnikání radonu. Jiná opatření proti vnikání zemního radonu nejsou nutná. 
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Podle §4 vyhlášky 76/1991 Sb. je stanoven požadavek na použití stavebních materiálů            

z hmotnostní aktivitou 226Ra menší než 120 Bq/kg a zásobování objektu pouze vodou         

s objemovou aktivitou radonu menší než 50 kBq/m3. 

 

Hladina podzemní vody nebyla při průzkumu naražena. 

 

V místě výstavby se nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře, které by bylo nutno 

odstranit. 

 

Polohopisné zaměření bylo provedeno dle vyjádření jednotlivých správců inženýrských 

sítí. Výškopis byl proveden v místním výškopisném systému, souřadnicový systém          

S-JTSK.  

 

3.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový             

a výškový systém 

Údaje pro vytýčení stavby jsou uvedeny v koordinační situaci.  

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém místní. 

 

3.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO01 Rodinný dům se sídlem firmy 

SO02 Sklad  

Přípojka vody 

Přípojka kanalizace 

Přípojka plynu 

Přípojka NN 

Komunikace a zpevněné plochy 

Nádrž na dešťovou vodu  

 

3.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  

V době realizace stavby mohou být ovlivněni obyvatelé nejbližší zástavby. Dodavatel 

stavby bude garantovat minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí,         

i na blízké okolí.  



  

  - 18 - 

 

 

3.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 

BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby. Je nutno dodržovat tato ustanovení: 

a) Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 

a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, stanovení, zákon  a nařízení, 

která svým smyslem odpovídají charakteru prací prováděných podle tohoto projektu. 

b) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů. 

Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, 

aby tyto pomůcky byly používány a udržovány v provozuschopném stavu. 

c) Pracovníci musí dodržovat provozní a bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní 

důraz je kladen na dodržování výše uvedených předpisů a protipožárních předpisů při práci 

s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s mediem. 

d) Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.V noci je nutno zajistit 

varovné osvětlení. Přes rýhy, v místech provozu pro pěší musí být zřízeny bezpečné lávky. 

e) Veškeré zařízení, prostředky a pomůcky sloužící k ochraně života, zdraví a bezpečnosti 

pracovníků a zařízení k vlastnímu provozu a práci musí být udržováno neustále                           

v provozuschopném stavu. 

f) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou 

a předpisy pro jednotlivá zařízení. 

g) Elektrické zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat 

příslušným technickým normám. 

h) Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění výkopových prací v blízkosti křížení 

nebo souběhu s ostatními podkomunikačními zařízením ( hlavně v blízkosti kabelů             

VN a NN). 

i) V případě prací ve výkopu hlubším než 1,0 m je nutné stěny výkopu zajistit proti 

posunutí a zabránit tak ujmě na zdraví či životech pracovníků. 

j) Pracovníci musí být seznámeni a poučeni o všech povinnostech, které je třeba dodržovat 

při eventuelní havárii, aby se předešlo újmě na zdraví a ztrátách na životech a majetku. 

k) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí prováděcího podniku. 

 

Pravidly a předpisy se rozumí především: 

Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
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Zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Vyhl. č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. 

Vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních  pracích 

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov               

a rezenie kovov 

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov 

ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení, provoz, údržba, opravy 

ČSN 27 0144 Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 

ČSN EN 60079 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru 

ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní el. zař. 

ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní 

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní – provozní požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty  

a bezpečnostní předpisy obsažené v technologických předpisech dodavatele. 

 

3.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Nosné konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN a podle vnitřních předpisů vybraného 

dodavatele, pokud nejsou v rozporu s ČSN. Při zatížení konstrukce nenastane: 

- zřícení budovy ani její části ztrátou stability konstrukce nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření  

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v důsledku většího 

přetvoření nosné konstrukce  

- porušení jednotlivých prvků vyčerpáním jejich únosnosti, vyčerpáním únosnosti 

spojů, nebo nadměrným sedáním konstrukce či její části ztrátou únosnosti 

základové konstrukce 

 

Statický výpočet není součástí DP. 

 

3.3. Požární bezpečnost 

Z posouzení vyplývá, že objekt splňuje nejdůležitější parametry požární ochrany. Odstupy 

od okolních objektů jsou dostatečné, kapacita a délka únikových cest vyhovuje. Podhledy 
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budou provedeny z SDK desek tl. 15 mm s minimální požární odolností 15 min., která 

bude doložena atestem. Při provádění stavby je nutné dodržet následující zásady požární 

ochrany: 

o dodavatel zpracuje požární směrnice stavby a evakuační plán při požáru                    

na staveništi, který vyvěsí na přístupném místě. S těmito směrnicemi budou 

seznámeni všichni pracovníci pracující na stavbě vč. subdodavatelů. 

o na přístupném místě bude umístěna vývěska s telefonními čísly tísňového volání 

(nejlépe u telefonu stavbyvedoucího). 

o hořlavé materiály budou skladovány a zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich 

samovznícení nebo k úmyslnému zapálení. Jednotlivé meziskládky materiálu 

budou voleny tak, aby nemohlo dojít k řetězovému požáru při vznícení jednoho           

z materiálů. 

o požární technik nebo jím ustanovený zástupce dodavatele bude provádět pravidelné 

kontroly staveniště v rámci požární prevence. 

o stavba bude vybavena potřebným počtem ručních hasících přístrojů a prostředků 

(roušky, sekera, lopata, písek a pod.). 

 

3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými předpisy.  

o Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů             

a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb, katalog odpadů, a pouze      

prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně           

na zařízeních k  tomu určených a technicky způsobilých dle § 10, 11 a 12 zákona        

č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.,                       

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

o V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu                  

s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 383/2001 Sb.,                

o podrobnostech nakládání s odpady.  

o Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování 

jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. 

o Veškerá zemina z výkopů bude použita na zásyp a dotvarování terénu. 
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Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady – kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

17 01 01 Beton  

17 01 03 Tašky a keramické výrobky   

17 02 01 Dřevo    

17 02 02 Sklo    

17 02 03 Plasty  

17 04 05 Železo a ocel   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 06 04 Izolační materiály neuvedeny pod čísly 17 06 01 a 17 06 03. 

20 01 01 Papír a lepenka  

20 01 28 Barva, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27. 

 

3.5. Bezpečnost při užívání 
Provozovatel bude udržovat objekt v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikalo 

nebezpečí ohrožující uživatele, jeho zaměstnance či návštěvníky, jakož i jiná nebezpečí, 

např. požárního nebo hygienického charakteru. Stavba je koncipována s ohledem              

na budoucí provoz dětí a jsou v maximální míře omezeny nebezpečné prvky staveb. 

 

3.6. Ochrana  proti hluku 
Stavba nebude zdrojem hluku a není potřeba navrhovat příslušná opatření. Ochrana proti 

hluku z vnějšího prostředí je řešena konstrukcí obvodového pláště a okny s izolačním 

dvojsklem. 

 

3.7. Úspora energie a ochrana tepla 
Navržené konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.                  

V souladu se zákonem č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění                      
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zákona č.177/2006 Sb. a vyhlášky č.148/2007 Sb. je zpracován Průkaz energetické 

náročnosti budovy, jež je samostatnou částí DP. 

 

3.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
S ohledem na charakter stavby nebyl vznesen investorem požadavek na řešení. Přístup     

do části budovy s firemním zázemím je řešen s ohledem na požadavky MMR vyhlášky 

č.369/2001 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace - viz.3.1.7. 

 

3.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
3.9.1. Radon 

Radonový index je dle vyhl. č. 307/2002 Sb. – střední. Ochrana proti pronikání radonu 

z podloží popsána viz. 3.1.8. 

 

3.9.2 Agresivní spodní vody 

V dané lokalitě nebyla při průzkumu naražena spodní voda. Nepředpokládá se tedy 

agresivita podzemní vody na kovové konstrukce dle ČSN 03 8375. 

 

3.9.3 Seismicita 

Stavba se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 

 

3.9.4 Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

 

3.9.5 Sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti ohrožené sesuvy půdy. Lokalita je rovinatá, nepředpokládá 

se ohrožení těmito vlivy. 

 

3.9.6 Povodně 

Stavba se nachází mimo záplavovou oblast, není třeba navrhovat opatření proti povodním. 
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3.10. Ochrana obyvatelstva 
Stavba je umístěna v souladu s územním plánem obce. 

Na stavbu nejsou kladeny žádné nároky z ohledu civilní ochrany. 

 

3.11. Inženýrské stavby (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Splašková voda bude odvedena do stávající místní kanalizace obce. Dešťové vody budou 

zaústěny do nádrže na dešťovou vodu COLUMBUS 4500 s přepadem do trativodu            

do blízkého potoku.  

 

b) zásobování vodou 

Přípojka vody pro rodinný dům bude napojena na veřejný vodovodní řad a veřejná část 

bude ukončena vodoměrnou sestavou v plastové šachtě na pozemku investora.  

 

c) zásobování energiemi 

Stavba bude napojena na stávající elektroměrový rozvaděč umístěný v pilíři na hranici 

pozemku. 

 

Zásobování teplem není řešeno. 

 

d) řešení dopravy 

Stavba bude napojena na stávající obecní komunikaci.  

 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Při výkopových pracích bude vytěžená zemina deponována přímo na staveništi a bude 

použita na dotvarování terénu. 

 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží.  

 

V případě zásahu do veřejných komunikací a veřejných zelených ploch budou plochy 

uvedeny do původního stavu dle požadavků vlastníka komunikace. 
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f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této DP. 

 

3.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Není řešeno – tato zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
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4. STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

4.1. Účel objektu 

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu se zázemím firmy, venkovních 

rozvodů, oplocení, komunikace a terénní úpravy pozemku. Dále je předmětem projektu 

výstavba domovních částí přípojek jednotlivých sítí. Řešené území zahrnuje pozemky, 

jejichž vlastníkem je investor. Záměrem investora je vytvoření zázemí pro rodinné bydlení 

společně s vytvořením podmínek pro vlastní podnikatelskou činnost. 

 

4.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu   

a orientace 

Objekt je navržen jako dřevostavba se dvěma obytnými patry. V přízemí je umístěná denní 

část, jež tvoří obývací pokoj s kuchyní, odděleně pak firemní zázemí, a v patře část klidová 

s pokoji a ložnicí. Vnitřní dispozice je navržena s ohledem na potřeby čtyřčlenné rodiny.  

 

Stavba SO01 je založená na betonových pasech a patkách, stavební objekt SO02                  

na betonových pasech a desce. Oba stavební objekty jsou jednotné hmoty obdélníkového 

půdorysu. Střecha je pultové konstrukce s krytinou z pálené keramické tašky v břidlicově 

černém odstínu, uložené na laťování. Okna a vnější dveře jsou navrženy dřevěné. Část 

fasády budov bude z probarvené omítky a část bude tvořena dřevěným obkladem. 

 

Při výkopových pracích bude vytěžená zemina deponována přímo na staveništi a bude 

použita na dotvarování terénu. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby      

do štěrkopískového podloží. Na ostatních plochách budou provedeny zahradnické práce – 

osetí travním semenem, výsadba okrasných keřů a dřevin. V případě zásahu do veřejných 

komunikací a veřejných zelených ploch budou plochy uvedeny do původního stavu          

dle požadavků vlastníka komunikace. 

 

S ohledem na charakter stavby nebyl vznesen investorem požadavek na řešení. Přístup     

do části budovy s firemním zázemím je řešen s ohledem na požadavky MMR vyhlášky 
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č.369/2001 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace – viz 3.1.7. 

 

4.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 

Navrhované nové kapacity 

SO01 

zastavěná plocha     138,87 m2
 

obestavěný prostor    849,14 m3
 

plocha pozemku dle KN   4312 m2
 

procento zastavění pozemku  3,15 % 

 

Přízemí : 

obytná plocha   44,42 m2
 

kancelářské plochy 46,30 m2 

užitné plochy  8,63 m2
 

komunikace    25,88 m2
 

celkem   125,23 m2 

 

Podkroví : 

obytná plocha   64,76 m2
 

užitné plochy  11,97 m2
 

komunikace    21,46 m2
 

celkem    98,19 m2
 

 

SO02 

zastavěná plocha     54,22 m2
 

obestavěný prostor    157,24 m3
 

plocha pozemku dle KN   4312 m2
 

procento zastavění pozemku  1,23 % 
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Přízemí : 

užitné plochy  45,00 m2
 

celkem   45,00m2 

 

Objekt rodinného domu je orientován na jižní a jihovýchodní stranu. V blízkosti stavby        

se nenachází stavby ani vzrostlá zeleň, které by bránily dostatečnému osvětlení. 

 

4.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

4.4.1. Úvod 

Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním předpisům a normám platným 

v době zpracování projektu. Stavba bude postavena v tolerancích předepsaných platnými 

českými a harmonizovanými technickými normami. 

 

4.4.2. Bourací práce 

Na místě plánované výstavby se nachází dřevěná chata určená k demolici. 

 

4.4.3. Zemní práce 

Před započetím hlavních výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice a srovnání 

pozemku do roviny částečně zářezem a částečně výkopem. Výkop hlavní figury bude 

proveden strojně na úroveň -1100m u SO01 a – 0,600 u SO02. Výkop bude svahovaný ve 

sklonu 1:1. Poté bude provedeno strojní hloubení výkopů pro pasy (SO02) a podzemní 

rozvody ZTI. Základová spára bude chráněna proti povětrnosti dle ČSN 73 1001 a ČSN 73 

3050. Všechny porušené partie horniny v základové spáře budou odstraněny. Základová 

spára bude začištěna ručně na hloubku pod podkladní betony. Základová spára bude 

převzata geologem za účasti HIP, o převzetí bude učiněn zápis do stavebního deníku          

a po převzetí bude okamžitě opatřena podkladními betony. Hladina podzemní vody nebyla 

zjištěna. 

 

Před zahájením stavby provede investor vytyčení všech stávajících podzemních sítí. 

Výkopy v místě vedení podzemních sítí budou prováděny ručně a po obnažení budou 

jednotlivé sítě zabezpečeny dle požadavků příslušných správců sítí. 
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4.4.4. Základové konstrukce 

Oba objekty nejsou podsklepeny. Založení objektu SO01 je řešeno na soustavě základový 

pasů a patek – podkladní část z prostého betonu o rozměrech 710 x 900mm, nosná část 

z KB bloků o rozměrech 190 x 420mm s kovovou výztuží. Základová spára je v úrovni     

– 1,580m. K betonáži bude použit beton C20/25-XC1-Dmax22-S3. Pod železobetonovými 

patkami bude proveden podsyp z drceného kameniva f 0-63 mm.  

Založení stavebního objektu SO02 je řešeno na soustavě základových pasů z prostého 

betonu o šířce  700-900 mm, přičemž část pasů a patek bude betonována do rýh a druhá 

nadzemní část do ztraceného bednění. Základová spára je v úrovni – 1,110. Tl. základové 

desky je 300 mm. Železobetonová deska tl. 150 mm. Základové pasy, stěny a deska budou 

provedeny z betonu C20/25-XC1-Dmax22-S3. Pod deskou a železobetonovými pasy bude 

proveden podsyp z drceného kameniva f 0-63 mm. 

 

4.4.5. Svislé konstrukce 

Dům je navržen jako kompletní dřevostavba systému sendvičových stěn s výplní tepelným 

izolantem. Fasáda bude ještě dodatečně zateplena kontaktním systémem zateplení. Nosné 

jádro stěn bude tvořeno profily ze smrkového dřeva se zavětrováním a zaklopením               

dle výpisu na výkresu F1.07. Řez. 

Součinitel prostupu tepla obvodového pláště bude max. UN=0,24W.m-2.K-1 (výp.hodnota 

0,178W.m-2.K-1 ) resp. tepelný odpor min. RN=4,19 m2.K.W-1 (výp.h. 5,45W.m-2.K-1 ). 

 

4.4.6. Komíny 

Komín není navržen. 

 

4.4.7. Schodiště 

Vnitřní schodiště je dvouramenné samonosné dřevěné. Madlo zábradlí bude bukové 

průměr 50mm, připevněné na stěny ve výšce 900mm. 

 

4.4.8. Vodorovné konstrukce 

Podlaha i stropní konstrukce v objektu bude provedena trámová dřevěná - stejný systém 

jako stěny s navýšením nosného profilu trámů. Tloušťka podlahové konstrukce včetně 

nášlapné vrstvy podlah bude 485 mm v přízemí a 350mm v patře.. Před zaklopením kce 

stropní desky budou položeny trubky a „husí krky“ s protahovacím vodičem a vyvedeny 

do krabic. 
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4.4.9. Izolace proti vodě a izolace proti radonu 

a) Izolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti 

Vodorovná a svislá izolace proti podzemní vodě je tvořena natavenými modifikovanými 

pásy ALKORPLAN. Izolace bude vytažena na fasádu 300 mm, kde bude zakončena 

ukončovací lištou. 

 

b) Izolace proti vodě 

Ve skladbách podlah v mokrých provozech bude provedena pojistná hydroizolační stěrka 

MAPEI. 

 

c) Izolace proti radonu 

Z výsledků posouzení radonového rizika vyplývá, že stavba se nachází v místě                      

se středním radonovým rizikem. V objektu SO01 je ochrana proti radonu zajištěna 

konstrukcí založení stavby, kdy bude tato část dostatečně odvětrávána. Jiná opatření proti 

vnikání zemního radonu nejsou nutná. V objektu SO02 je ochrana proti radonu zajištěna 

celoplošnou hydroizolací ALKORPLAN 35034, která slouží zároveň jako parozábrana 

proti vnikání radonu. Jiná opatření proti vnikání zemního radonu nejsou nutná. 

 

4.4.10. Izolace tepelné, akustické 

a) Tepelné izolace 

Celý objekt je koncipován jako zateplený vkládáním tepelné izolace minerální vlny            

do stěn, a následně zateplením fasády polystyrenovými deskami. Součinitel prostupu tepla 

obvodového pláště bude max. UN=0,24W.m-2.K-1 (výp.hodnota 0,178W.m-2.K-1)           

resp. tepelný odpor min. RN=4,19 m2.K.W-1 (výp.h. 5,45W.m-2.K-1). 

 

b) Ošetření tepelných mostů 

V rámci daného systému dřevěných sendvičů nevznikají přímé tepelné mosty. 

 

c) Akustické izolace 

Kročejová neprůzvučnost podlah bude zajištěna v rámci provedení plovoucích podlah         

v celém objektu. Jako kročejové izolace budou užity desky IZO-FLOOR Thermo 1,6mm. 

Dělící mezipokojové příčky vč. sádrokartonových budou mít min. odpor proti prostupu 

zvuku R´w=48 dB. 
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4.4.11. Konstrukce tesařské 

Zastřešení domu je navrženo pultovou konstrukcí krovu. Veškeré použité dřevo               

při tesařských pracích bude předem chemicky ošetřeno máčení nebo trojnásobným nátěrem 

bezbarvého 15% roztoku BOCHEMITU QB ve vodě, při příjmu 200 g/m2. 

 

4.4.12. Krytiny střech 

Jako krytina střechy bude použit asfaltový šindel IKO v břidlicově černém odstínu, 

uložená na bednění z OSB desek.  

 

4.4.13. Příčky a přizdívky 

Příčky jsou koncipovány stejně jako obvodové stěny, tedy nosná kce ze smrkových profilů 

s deskovým zaklopením a vloženou izolací. Dělící mezipokojové příčky                              

vč. sádrokartonových budou splňovat min. odpor proti prostupu zvuku R´w=48 dB. 

 

4.4.14. Výplně otvorů 

a) Okna 

Okna a balkónové dveře budou dřevěná, tvarově provedená dle výkresové dokumentace. 

Zasklení bude izolačním dvojsklem, okna a balkónové dveře přístupné z terénu nebo terasy 

budou mít vnější sklo CONNEX 4.4.4. nebo STRATOBEL. Okno do koupelny bude mít 

vnitřní sklo matné - krupice. Součinitel prostupu tepla okenním rámem bude max. UN=2,0 

W.m-2.K-1
 , součinitel prostupu tepla výplní bude max. UN=1,1 W.m-2.K-1. Barva bude 

hnědá. Venkovní parapety budou z titanzinku. Vnitřní parapety budou dřevěné z tvrdého 

dřeva. 

 

b) Vnější dveře a vrata 

Vchodové dveře budou dřevěné, zasklení bude izolačním dvojsklem, s venkovním sklem 

CONNEX 4.4.4. nebo STRATOBEL. Součinitel prostupu tepla rámem bude max. UN=2,0 

W.m-2.K-1
 , součinitel prostupu tepla výplní bude max. UN=1,1 W.m-2.K-1. Všechny 

zárubně venkovních dveří budou plastové.  

 

c) Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou dřevěné – masivní, v provedení dle PD. Zárubně budou dřevěné, 

obložkové. Prahy budou osazeny u dveří dle výkresové dokumentace. U dveří bez 

dřevěných prahů budou osazeny podlahové lišty. 
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Poznámka: 

Zámek na WC bude mezipokojový s možností odjištění zvenku, ostatní vnitřní zámky 

budou mezipokojové dozické. Zámky vstupních dveří budou bezpečnostní v běžném 

standardu. Kování bude niklované, provedené v běžném standardu. 

 

4.4.15. Fasáda 

Fasáda objektu bude zateplena kontaktním způsobem fasádním polystyrenem a finální 

probarvenou omítkou, část fasády bude tvořena obkladem ze dřeva– rozkres viz. PD. 

 

4.4.16. Konstrukce truhlářské 

Dřevěné dveře – viz. Výplně otvorů. Vnitřní parapety oken (kromě soc. zařízení) budou 

provedeny z tvrdého dřeva. Kuchyňské linky budou dřevěné, s nerezovým dřezem (např. 

typ KORYNA). Dveřní prahy budou dubové. 

 

4.4.17. Konstrukce klempířské 

Oplechování, svody, žlaby a krytina  budou provedeny z titanzinkového plechu. 

 

4.4.18.  Kovové stavební a doplňkové konstrukce 

Výpis zámečnických prvků: 

Rohož EMCO před vchodem vč. oc. rámu 

Vchodová branka š. 1000 mm, Ocel s pletivem, žár. pozink. 

Vjezdové vrata, jednokřídlá, posuvná š. 3000 mm, Ocel s pletivem, žár. pozink. 

 

4.4.19. Podhledy 

Podhledy v hlavním objektu budou vesměs celoplošné rovné, sádrokartonové, provedeny 

podle tabulky místností na půdorysech jednotlivých podlaží. V místnostech s mokrým 

provozem (WC, koupelny, …) bude instalován rovný sádrokartonový podhled do vlhka. 

Poznámka: 

Požární odolnost sádrokartonových podhledů v podkroví bude min. 30 minut. 

Požární odolnost bude deklarována atestem od výrobce desek. 

Pro podhledy ve vlhkých místnostech se užijí SDK s impregnací proti vlhkosti. 
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4.4.20. Omítky 

a) Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky nebudou realizovány, SDK desky budou pouze zatmeleny a přebroušeny. 

Všechny rohy, budou osazeny ztužujícími kovovými lištami. 

 

b) Vnější omítky 

Vnější omítky  – viz. Fasáda – budou stěrkové s cementovým tmelem a perlinkovou 

tkaninou.  

 

4.4.21. Obklady 

a) Vnitřní obklady 

Na WC a v koupelnách budou provedeny keramické obklady do výšky 2000 mm,              

v kuchyni pak bude obklad za kuchyňskými linkami mezi prac. plochou a zavěšenými 

skříňkami. Všechny rohy, odskoky a ukončení obkladů budou osazeny obkladovými 

hliníkovými lištami. Rovněž kouty obkladu a spojení obkladu s podlahou budou osazeny 

hliníkovými lištami nebo budou zatmeleny silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty. 

Obklad u dveřního otvoru nepřesáhne hranu zárubně. Baterie, zařizovací předměty           

atd. budou osazeny vždy osově na spáru nebo osu obkladačky. Revizní otvory 

kanalizačních odpadů budou uzavřeny pomocí magnetů přichycených ke slepeným 

obkladačkám se spárou vyplněnou silikonovým tmelem (magnety např. systém 

SCHLÜTER). Výběr obkladů a jejich barevnost a barvu spárovací hmoty určí projektant 

spolu  s investorem dle nabídky dodavatele po předložení vzorků. 

 

b) Požární obklady 

viz. bod 19. Podhledy 

 

c) Vnější obklady 

Viz. – Fasáda. 

 

4.4.22. Podlahy 

Podlahové krytiny budou provedeny v materiálech uvedených v tabulkách místností              

ve výkresové části dokumentace a to včetně skladebných vrstev. Vnitřní dlažby budou 

provedeny ve vysokém standardu keramické. Sokl bude mít výšku min. 100 mm.               

V koupelnách a sprchách bude provedena dlažba s protiskluznou úpravou R9. 
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Poznámka: 

Rozměr a barevnost dlaždic určí projektant spolu s investorem dle nabídky dodavatele           

po předložení vzorků.  

Dilatační spáry budou vyplněny silikonovým tmelem v barvě spárování. Přechody na jiný 

druh podlahové krytiny mimo dveřní prahy osadit kovovými lištami např. SCHLÜTER      

s ohledem na formát použitého obkladu stěn a dlažby bude v maximální míře na sebe 

navazovat provedení spár. 

V koupelnách a na WC bude v podlahách provedena izolace proti vodě stěrkovou 

hydroizolací AQUAFIN-2K. Izolace bude vytažena 100 mm na stěny. 

 

4.4.23. Dlažby venkovní 

Venkovní dlažba na přístupu bude betonová zámková do pískového lože. Protiskluznost 

dlažby bude min. R10. 

 

4.4.24. Nátěry 

Nátěry včetně odstínů barev budou provedeny v odstínech dle investora. Hliníkové 

konstrukce budou práškovány nebo eloxovány. Veškeré použité dřevo při tesařských 

pracích, kromě tvrdého, bude předem chemicky ošetřeno máčení nebo trojnásobným 

bezbarvým nátěrem 15% roztoku BOCHEMITU QB ve vodě, při příjmu 200 g/m2. 

 

4.4.25. Malby 

Vnitřní SDK desky budou opatřeny disperzním nátěrem, odolným proti otěru. Barva nátěru 

bude standardně ve všech místnostech bílá. 

 

4.4.26. Zařizovací předměty 

Umývadla a dřezy budou opatřeny pákovými výtokovými bateriemi. U sprchy bude 

osazena sprchová páková baterie s nastavitelnou výškou sprchy. Vany budou osazeny 

vanovou pákovou baterií se sprchou. Klozetové mísy budou s tlakovým splachovačem. 

Zařizovací předměty budou zahraniční dle výběru investora. Umývadla a klozetové mísy 

budou závěsné, diturvitové (např. Geberit), sprchové vaničky a vany budou plastové. 

Nerezový dřez bude součástí kuchyňské linky. 

 

4.4.27. Komunikace 

Příjezdová komunikace pro OA a chodníky budou provedeny v následujících skladbách: 
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Komunikace pro OA: 

Zámková dlažba     80 mm 

Kladecí vrstva drcené kamenivo f 0 – 4 mm 30 mm 

Drcené kamenivo f 4 – 16 mm   100 mm 

Drcené kamenivo f 16 – 63 mm   200 mm 

Štěrkopísek f 0 – 8 mm    100 mm  

Zhutněná pláň na 95 % PC 

celkem 510 mm 

Chodníky: 

Zámková dlažba     60 mm 

Kladecí vrstva drcené kamenivo f 0 – 4 mm 30 mm 

Drcené kamenivo f 4 – 63 mm   150 mm 

Zhutněná pláň na 95 % PC 

celkem 240 mm 

 

4.4.28. Terénní úpravy 

V rámci terénních úprav bude provedeno: 

- Svahování terénních stupňů ve sklonu max. 1:1. 

- Bude navezena a rozprostřena tříděná ornice – černozem zrnitosti 0 – 8 mm ve vrstvě          

tl. 300 mm. 

- Budou provedeny okapové chodníčky kolem objektu. 

 

4.4.29. Sadové úpravy 

Sadové úpravy jsou součástí samostatného projektu. 

 

4.4.30. Technologická zařízení 

Nejsou součástí tohoto projektu. 

 

4.4.31. Oplocení 

Kolem objektu bude provedeno oplocení. Oplocení se bude skládat z jednotlivých 

ocelových pozinkovaných sloupků zabetonovaných v hloubce 600 mm pod UT,                      

a nataženého drátěného pozinkovaného pletiva s kolmými oky 100/50 mm. Sloupky budou 

vzdáleny max. 2,5 m. Oplocení bude bez podezdívky. V části pozemku přiléhající             
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ke komunikaci bude oplocení s podezdívkou, sloupky zděnými a dřevěnou výplní,           

do kterého bude osazena ocelová branka s pletivovou výplní a ocelová, jednokřídlá, 

posuvná, vjezdová vrata. 

 

4.4.32. Ostatní 

V koupelnách bude osazen nábytek dle PD interiéru. Na WC bude nástěnný zásobník           

na toaletní papír. 

Poznámka: 

Dodavatel předloží vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, 

zařizovacích předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před jejich 

vlastním použitím. Všechny použité materiály budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné 

atesty a certifikáty kvality. Předpokládaná kvalita – vyšší standard. Pro podlahy budou 

použity materiály, jejichž součinitel tření při suchém povrchu je minimálně v rozmezí       

0,7 – 0,8. Podle §4 vyhlášky 76/1991 Sb. je stanoven požadavek na použití stavebních 

materiálů   z hmotnostní aktivitou 226Ra menší než 120 Bq/kg a zásobování objektu pouze 

vodou s objemovou aktivitou radonu menší než 50 kBq/m3. Při stavbě nebudou používány 

materiály obsahující azbest. 

 

4.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Veškeré konstrukce jsou navrženy a posouzeny v souladu s normou ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov. Požadované hodnoty na součinitele prostupu tepla jsou dodrženy. 

Posouzení energetické náročnosti budovy je řešeno v samostatné části DP. 

 

4.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

Popis – viz. 3.4.3, 3.4.4 

 

4.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 

případných negativních účinků 

Viz. 2.1.6 
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4.8. Dopravní řešení 

Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci. Parkovací plocha je umístěna          

na pozemku investora. Kapacitně je navržena podle požadavků investora.   

 

4.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Viz. 2.9., 2.1.8. 

 

4.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Viz. 2.1.12 

 

Stavba svým návrhem vyhovuje stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a vyhlášce č.268/2009 

o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky 491/2006 Sb.                   

a vyhlášky č.502/2006 Sb. 
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5. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

5.1. Vodovod 

5.1.1 Základní popis 

Zásobování budovy vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovodní řad. Ohřev 

teplé vody bude realizován kotlem se spřaženým zásobníkem TV. 

  

5.1.2 Vodovodní přípojka 

Přípojka vody pro rodinný dům bude navrtávacím pasem a armatur HAWLE napojena         

na veřejný vodovodní řad a veřejná část bude ukončena vodoměrnou sestavou v plastové 

šachtě na pozemku investora. Materiál přípojky HDPE 100 s vnějším ochranným pláštěm 

rPE 32 x 3,0 SDR 11 1,0 Mpa dle ČSN 64 3041, délka přípojky 20 m. Pod komunikací 

bude přípojka uložena do chráničky DN80. Ohřev teplé vody bude realizován kotlem          

se spřaženým bojlerem. Spád vodovodní přípojky bude od budovy k veřejnému řadu 3%.  

 

5.1.3 Vodoměrná soustava 

Vodoměrnou soustavu tvoří: přímý uzávěr, filtr, redukce, vodoměr Ql=2,5 l/s, redukce, 

přímý uzávěr s vypouštěním, zpětný ventil. Vodoměrná soustava bude umístěna v plastové 

vodoměrné šachtě umístěné v zatravněném prostoru na pozemku investora. Vodoměrná 

šachta (HAWLE 2,5m3/hod) je vyrobena z polypropylenu a je vybavena pro napojení PE 

trubky 30mm na vstupu i výstupu. Hloubka uložení je 1250mm. Šachta bude uložena na 

pískové lože, obsyp bude proveden rovnoměrně jemným pískem nebo prohozenou 

zeminou. Obetonování není nutné. Úroveň terénu musí být mezi 50 a 100 mm pod horním 

okrajem šachty. Víko je izolováno 100mm silnou izolační hmotou, flexi hadice je nutné po 

namontování opatřit přiloženou izolací z Miralonu. Izolace společně s tzv. "komínovým 

efektem" je dostatečná k zajištění šachty proti promrzání v běžných klimatických 

podmínkách v České republice. Manipulace s vodoměrem probíhá nad šachtou. 

Vodoměrnou sestavu lze vysunout ze šachty za držák krouživým pohybem. Uložení zpět 

probíhá obdobně. Upozornění: šachtu je nutné udržovat suchou, aby nezamrzla.  
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Obr.č. 1: Vodoměrná šachta plastová zn. HAWLE 

 

5.1.4 Potrubí 

Vnitřní rozvody vody budou provedeny z plastového potrubí z polypropylenu 

zn.Ekoplastik PPR. Tento systém je hygienicky nezávadný, nekoroduje, nezarůstá, má 

menší ztráty třením než u tradičních materiálů a má dlouhou životnost při zachování 

vysoké užitné hodnoty. Pro studenou vodu bude použito potrubí PN10, pro rozvody teplé 

vody PN16. Tvarovky budou použity dle tlakové třídy. Spoje budou svařovány pomocí 

elektrotvarovky.  

 

5.1.5 Vedení potrubí 

Vodorovné rozvody vody budou vedeny v podlaze, jednotlivá stoupací potrubí budou 

vedena v instalační SDK předstěně. Vodovodní potrubí bude instalováno s minimálním 

spádem 0,5% k nejnižším místům, kde bude zajištěno jeho vypouštění samostatným 

vypouštěním. Potrubí je nutno zajistit vhodným uchycením s možností dilatace. 

Kompenzace délkové roztažnosti se nejčastěji provádí změnou trasy potrubí nebo použitím 

U-kompenzátoru či kompenzační smyčky. Musí být dodrženy hodnoty rozmístění pevných 

a kluzných bodů. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací zn.Mirelon. 

 

Potrubí v zemi bude uloženo do pískového lože min. tl.100mm a obsypáno pískem            

do výšky 300mm nad potrubí. 
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5.1.6 Montáž potrubí 

Pro montáž lze použít pouze prvky, které nebyly při dopravě a skladování poškozeny           

a znečištěny. Po celou dobu montáže je nutno chránit prvky před nárazy, údery a jinými 

způsoby mechanického poškození. Minimální teplota pro montáž je s ohledem                    

na svařování +5°C.  Ohýbání potrubí lze provést bez nahřívání při min. teplotě +15°C.        

U potrubí průměru 16-32mm je minimální poloměr ohybu 8x průměr DN. Ohýbání          

se nesmí provádět za pomoci nahřívání nad plamenem či horkým vzduchem. Křížení 

potrubí bude provedeno pomocí speciálních prvků, určených k tomuto účelu. Dělení trubek 

lze provádět řezáním nebo stříháním. Spojování plastových částí bude provedeno 

polyfúzním svařováním, svařováním pomocí elektrotvarovek a svařováním na tupo.          

Je nutno dodržet přesný postup a použít správné nástroje. Závitové spoje budou těsněny 

teflonovou páskou, teflonovou nití nebo speciálním těsnícím tmelem.  

 

5.1.7 Izolace potrubí 

Potrubí a tvarovky budou z důvodu zajištění parametrů studené a teplé vody řádně 

izolovány izolační trubicí z pěnového polyetylenu zn.Mirelon. Tloušťka izolace studené 

vody je 20mm, teplé vody 30mm. Tato izolace bude instalována na studené potrubí, 

s dostatečným přesahem cca 2% z důvodu záporné rozměrové stálosti použitého materiálu. 

 

5.1.8 Příprava TV 

Ohřev teplé vody bude realizován kotlem se spřaženým bojlerem. 

 

5.1.9 Seznam zařizovacích předmětů 

Umývátko 400x310mm zn. JIKA 2x 

Umyvadlo 1100x520mm zn. JIKA 1x 

Vana rohová 1450x1450mm zn. JIKA 1x 

Sprchový kout 900x900mm zn. JIKA 1x 

Závěsný klozet zn. JIKA 3x 

Výlevka zn. JIKA 2x 

Kuchyňský dřez granitový 790x500x195mm zn. REGINOX 1x 

Myčka nádobí 1x 

Automatická pračka 1x 

Zahradní kulový ventil mrazuvzdorný PN16 zn. Cimberio valve 1x 
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5.1.10 Výpočet vnitřního vodovodu 

Výpočet vnitřního vodovodu je řešen v příloze č. 1.  

 

5.1.11 Provedení tlakové zkoušky 

Potrubí určené na tlakovou zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé délce 

rozvodu viditelné. Zkouší se bez hydrantů, vodoměrů a jiných armatur, s výjimkou zařízení 

na odvzdušnění. Namontované uzávěry musí být plně otevřené. Výtokové armatury mohou 

být osazeny jen za předpokladu, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. V opačném případě 

budou nahrazeny zátkami. Napuštění rozvodu vody je možné provést nejdříve 1 hodinu        

po provedení posledního svaru. Potrubí bude plněno z nejnižšího místa při otevřených 

všech odvzdušňovacích potrubí. Ta se uzavřou, jakmile bude z potrubí vytékat voda       

bez bublin. Zkušební tlak bude nastaven na 1,5 násobek maximálního provozního tlaku, 

min 1,5Mpa. Zkouška bude započata po uplynutí 12 hodin po odvzdušnění a dotlakování 

systému. Doba zkoušky bude 60min. Maximální pokles tlaku = 0,02MPa. Zařízení může 

být uvedeno do provozu po úspěšném vykonání zkoušky, o níž bude pořízen protokol, 

který bude přiložen ke kolaudaci. Před samotným zavedením do provozu bude provedena 

dezinfekce systému  s následným dokonalým propláchnutím.  

 

5.1.12 Stanovení potřeby TV dle ČSN 06 0320  

Stavba je kapacitně navrhovaná pro 4 osoby. 

Směrné číslo průměrné specifické potřeby vody ( bydlení = 120l/osoba/den) 

 

Průměrná denní potřeba vody: 

Qp = počet spotřebních jednotek x specifická potřeba vody  

348,04801204 mlQp ==⋅=  

 

Maximální denní potřeba vody: 

denmlkQQ dpm /6,060025,1480 3
==⋅=⋅=  

kd…koeficient denní nerovnoměrnosti 

 

Maximální hodinová potřeba vody: 

hodmhodlkkQQ hdph /0525,0/5,521,225,1480
24

1

24

1 3
==⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  
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kd…koeficient denní nerovnoměrnosti 

kh…koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

 

Roční potřeba vody: 

rokmQQ pr /17536548,0365 3
=⋅=⋅=  

 

5.2. Kanalizace 

5.2.1. Kanalizace splašková 

Pro stavbu bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace napojená na stávající 

vedení veřejné kanalizace obce. Věřená část kanalizační přípojky bude ukončena              

na pozemku investora plastovou revizní šachtou. Materiál přípojky PVC řady KG DN 160, 

délka 19m.  Ležaté svodné potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z trub z tvrdého 

PVC řady KG s násuvnými hrdly a těsnícími kroužky a bude uloženo ve spádu min 2,0%. 

Přechody ze svislého na svodné ležaté potrubí musí být provedeny 2 koleny 45°, 

podepřeny a zajištěny proti posunutí obetonováním. Svodné potrubí bude uloženo             

na pískovém loži tl.100mm, obsypáno pískem 200mm nad povrchem potrubí. Písek bude 

ručně upěchován.  Celkové množství splaškových vod odpovídá odebranému množství 

pitné vody. 

 

Výpočet produkce splaškové vody 

Potřeba vody ………………………120 l/os/den 

Počet EO …………………………...4 

denmdenlQ /48,0/4801204 3
==⋅=  

Dimenze rozvodů splaškové kanalizace je součástí přílohy č.2. 

 

5.2.2. Kanalizace dešťová 

Dešťové odpadní vody budou ze střech odváděny svody o průměru 87mm, a dále budou 

svedeny do nádrže na dešťovou vodu COLUMBUS 4500L umístěné na pozemku 

investora. Ležaté svodné potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z trub z tvrdého PVC 

řady KG s násuvnými hrdly a těsnícími kroužky a bude uloženo pod terénem ve spádu min 

2,0%. Potrubí bude uloženo na pískovém loži tl.100mm, obsypáno pískem 200mm             

nad povrchem potrubí. Písek bude ručně upěchován.  
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Dešťové vody ze střech objektů 

SO01 

Odvodňovaná plocha = 139 m2 =0,0139 ha 

Koeficient odtoku = 0,9 

Intenzita 15-min. deště = 130l/s.ha   slQdešť /63,113009,00139,0. =⋅⋅=  

Dlouhodobý srážkový úhrn cca 720mm/rok  rokmmQrok /01,909,072,0139 32
=⋅⋅=  

 

SO02 

Odvodňovaná plocha = cca 69 m2 =0,0069 ha slQdešť /081,013009,00069,0. =⋅⋅=  

       rokmmQrok /47,409,072,069 32
=⋅⋅=  

  

Dimenze rozvodů dešťové kanalizace jsou řešeny v příloze č.3. 

 

5.3. Plyn 

Pro dům bude provedena nová STL přípojka HDPE DN32(d40) SDR11 s vnějším 

opláštěním, která bude ukončena na hranici parcely do stávající HUP, která bude osazena 

na betonovém základě, v němž bude provedena nika pro vstup potrubí. Skříň musí           

být zajištěna uzamykatelnými plechovými dvířky a větracími otvory, s průhledítkem           

na stupnici plynoměru a nápisem HUP. Před a za plynoměrem bude osazen kulový kohout. 

Z HUP povede NTL rozvod plynu do objektu RD dle výkresu situace. Vstup do objektu je 

navržen v technické místnosti budovy.   

 

Před zahájením výkopových prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, musí 

být vytyčeno plynárenské zařízení v terénu pro provedení plynovodní přípojky. 

 

Hloubka místa napojení plynovodní přípojky je nutno ověřit ručně kopanou sondou  

a potvrdit podélný profil přípojky. Výkop pro přípojku plynu k objektu bude proveden 

do hloubky 1,2 m. Potrubí bude uloženo v pískovém loži cca 0,3 m silném o velikosti zrna 

do 4 mm.  Pro vedení bude použita trubka z vysokohustního polyetylenu s ochrannou 

venkovní vrstvou a s vloženým měděným vyhledávacím drátem. I když je tato trubka 

určena do zeminy bez pískového lože, doporučuji přesto lože použít. Způsob provádění 

montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustného pnutí v potrubí. Spoje potrubí          

se provádějí svařováním. Při přerušení montážních prací a před uložením potrubí              
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do výkopu musí být volné konce potrubí utěsněny proti vnikání vody a nečistot. Nad 

vedením bude v normové výšce osazená výstražná fólie. Zpětný zásyp bude proveden 

vytěženou zeminou, která bude zhutněna. Krytí vedení je cca 1,0 m. Míra zhutnění obsypu 

a zásypu a způsob úpravy povrchu se stanoví podle místních podmínek. Zásyp musí         

být rovnoměrně hutněn v celém profilu rýhy. Před zásypem potrubí se provedou zaměření 

potřebná pro vyhotovení dokladů – výkres skutečného zaměření. Je zde počítáno 

s odvzdušněním, protože vlastní objekt bude připojen ve vzdálenosti větší než 1,0 m včetně 

od vlastního ukončení. Při uložení potrubí musí být dodrženo nejmenší dovolené krytí dle 

ČSN 73 6005. 

 

Vnější plynovod HDPE DN 32 bude od plynoměru veden v zemi. Potrubí bude dále 

vedeno do technické místnosti v přízemí objektu. Těsně před fasádou je osazena přechodka 

z HDPE DN 32 na ocel DN 25. Ocelové potrubí uložené v zemi musí být opatřeno izolací, 

jejíž použití pro plynovody a přípojky je schváleno plynárenskou společností. Izolace musí 

mít odolnost proti elektrickým přeskokům nejméně 25 kV. Izolace armatur a spojů 

ověřovaných na těsnost se provádí až po tlakové zkoušce. Příslušenství plynovodu                   

a přípojek musí být chráněno proti korozi. Pro podsyp a obsyp potrubí se nesmí používat 

materiály, které by mohly zhoršit agresivitu prostředí v jeho okolí (škvára apod.). 

Uzavírací armatury se zasypávají pískem až do výše podkladních betonových desek                

a poklopů. Obsyp a zásyp armatur a spojů ověřovaných na těsnost podle čl. 186 popř. 197 

se provádí až po tlakové zkoušce.  

 

Přípojka:                   HDPE DN32(d40)           

 

Množství plynu : 

Instalované plynové spotřebiče 

Plynový kotel na zemní plyn  25kW  1 ks  Qmax=3,10 m3/hod 

 

Při montáži přípojky musí být dodrženy veškeré bezpečnostní normy a předpisy. Práce 

budou provedeny dle norem a předpisů (ČSN 386413, ČSN 736005, ČSN EN 12007-1, 

ČSN EN 12007-2, ČSN EN 12007-3, ČSN EN 12327, ČSN 733050, technická pravidla 

TPG 702 01, TPG 702 04.  
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Na dokončené přípojce bude provedena tlaková zkouška. Vzduchem dle ČSN EN 12327, 

ŠSN 386413 (a TPG 702 04) část V. čl. 180 přetlakem min. 560 až 600 popř. 800kPa, 

popřípadě podle čl. 194 Tlakovou zkoušku topným plynem. 

 

Na vnitřní instalaci bude provedena tlaková zkouška pevnosti a těsnosti dle platných 

norem. Tlaková zkouška nízkotlaké části plynovodu se provádí na plynovodu nezazděném 

a nenatřeném.  

 

Volně vedené potrubí bude opatřeno nátěrem syntetickým základním a dvojnásobným s 1x 

emailováním ve žluté barvě. 

 

Před odevzdáním a převzetím se provede výchozí revize. Dodavatel předá zprávu               

o výchozí revizi, tlakové zkoušce, atesty použitých trubek a tvarovek, dokumentaci 

skutečného provedení stavby se zaměřením a zaměření na disketě dle vnitropodnikové 

směrnice D1/2000. 

 

Napojení musí být provedeno dle Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební 

řízení dle podmínek majitele stávajícího řadu. 

 

5.4. Elektropřípojka NN 

Stavba bude napojena na stávající elektroměrový rozvaděč umístěný v pilíři na hranici 

pozemku. Vlastní napojení budovy se provede zemním kabelem CYKY 5C x 10 ve výkopu 

50 x 80 cm v chráničce DVR 50 o celkové délce cca 16m. Vnitřní přípojka bude ukončena 

v hlavním domovním el.rozvaděči umístěném v technické místnosti SO01. Napěťová 

soustava bude 400/230V, 50Hz – TN-S.  Změna napěťové soustavy TNC na TNS bude 

provedena v elektroměrovém rozvaděči RE.  
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6. STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

Stavba je řešena s ohledem na splnění požadavků na hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, úsporu energií a tepelné ochrany. Výsledné hodnoty tepelně technického 

posouzení je řešeno dle požadavků ČSN 730540-2. 

 

6.1. Součinitel prostupu tepla konstrukcí U  

Hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí byly stanoveny pomocí výpočtového 

programu Teplo 2009. Hodnoceny jsou všechny konstrukce stavby, které jsou ve styku 

s vnějším prostředím. Vliv tepelných mostů v konstrukci DU byl zohledněn připočtením 

hodnoty odpovídající výskytu mírných tepelných mostů. Posouzení výpočtu jednotlivých 

konstrukcí včetně okrajových podmínek je uveden v příloze č.   

 

Konstrukce U [W/m2.K] UN [W/m2.K] Vyhodnocení 

Obvodová stěna 0,211 0,30 Požadavek splněn 

Střecha 0,216 0,24 Požadavek splněn 

Podlaha 0,216 0,24 Požadavek splněn 

Strop-terasa 0,232 0,24 Požadavek splněn 

Tab.č 1: Souhrn výsledků posouzení konstrukcí na hodnoty součinitele prostupu tepla 

 

6.2. Tepelné mosty a  vazby v konstrukcích 

Hodnoty tepelných mostů a vazeb byly vypočteny pomocí programu Area 2009. Jednotlivé 

tepelné vazby byly vymodelovány a výsledné hodnoty posouzeny s normovými 

požadavky. Výstupy z programu jsou uvedeny v příloze č.  

 

Lineární tepelná vazba – Stěna-stěna 

Z grafického zadání byla vypočtena hodnota lineární tepelné propustnosti L2D=0,448 W/K. 

Lineární činitel prostupu tepla  

∑ ⋅−=⋅+⋅−=⋅−=Ψ )/(091,0)277,1211,0277,1211,0(448,02 KmWbUL jjD   

Požadavek je splněn – hodnota je nižší než normový požadavek (yk,N = 0,60 W/(m.K)). 
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Obr.č.2: Grafické zadání lineární tepelné vazby stěna–stěna. 

 

Lineární tepelná vazba – Stěna-podlaha 

Vypočtená hodnota lineární tepelné propustnosti: L2D=0,361 W/K.  

Lineární činitel prostupu tepla  

∑ ⋅−=⋅+⋅−=⋅−=Ψ )/(337,0)277,1216,0003,2211,0(361,02 KmWbUL jjD   

Požadavek je splněn – hodnota je nižší než normový požadavek (yk,N = 0,60 W/(m.K)). 

 

 

Obr.č.3: Grafické zadání lineární tepelné vazby stěna–podlaha. 
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Lineární tepelná vazba – Stěna-střecha 

Vypočtená hodnota lineární tepelné propustnosti L2D=0,448 W/K.  

Lineární činitel prostupu tepla  

∑ ⋅−=⋅+⋅−=⋅−=Ψ )/(159,0)5765,1216,0263,1211,0(448,02 KmWbUL jjD  

Požadavek je splněn – hodnota je nižší než normový požadavek (yk,N = 0,60 W/(m.K)). 

 

 
Obr.č.4 : Grafické zadání lineární tepelné vazby stěna–strop. 

 

Lineární tepelná vazba – Stěna-strop terasa 

Vypočtená hodnota lineární tepelné propustnosti L2D=0,435 W/K.  

Lineární činitel prostupu tepla  

∑ ⋅−=⋅+⋅−=⋅−=Ψ )/(067,0)977,0232,0307,1211,0(435,02 KmWbUL jjD   

Požadavek je splněn – hodnota je nižší než normový požadavek (yk,N = 0,60 W/(m.K)). 
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Obr.č.5: Grafické zadání lineární tepelné vazby stěna–strop terasa. 

 

Lineární tepelná vazba – Stěna 2.NP-strop terasa 

Vypočtená hodnota lineární tepelné propustnosti L2D=0,486 W/K.  

Lineární činitel prostupu tepla  

∑ ⋅−=⋅+⋅−=⋅−=Ψ )/(253,0)057,2232,0244,1211,0(486,02 KmWbUL jjD   

Požadavek je splněn – hodnota je nižší než normový požadavek (yk,N = 0,60 W/(m.K)). 

 

 
Obr.č.6: Grafické zadání lineární tepelné vazby stěna 2.NP–strop terasa. 
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6.3. Teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukcí 

Výpočet byl proveden v programu Teplo 2009. Požadované hodnoty kritického teplotního 

faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr pro relativní vlhkost vnitřního vzduchu fi = 50%, 

návrhovou teplotu vnitřního vzduchu Qai= 21°C a návrhovou teplotu venkovního vzduchu 

Qei = -15°C. Výstupy z programu jsou uvedeny v příloze č.    

 

Konstrukce fRsi [W/m2.K] fRsi, cr+DDDDfRsi  Vyhodnocení 

Obvodová stěna 0,949 0,805 Požadavek splněn 

Střecha 0,948 0,805 Požadavek splněn 

Podlaha 0,947 0,790 Požadavek splněn 

Strop-terasa 0,944 0,805 Požadavek splněn 

Tab.č2: Souhrn výsledků posouzení konstrukcí na teplotní faktor – Teplo 2009 

 

Konstrukce fRsi [W/m2.K] fRsi, cr+DDDDfRsi  Vyhodnocení 

Stěna - stěna 0,852 0,789 Požadavek splněn 

Stěna - střecha 0,856 0,804 Požadavek splněn 

Stěna - podlaha 0,897 0,789 Požadavek splněn 

Stěna 2.NP - terasa 0,889 0,804 Požadavek splněn 

Strop-terasa 0,870 0,804 Požadavek splněn 

Tab.č3: Souhrn výsledků posouzení konstrukcí na teplotní faktor – Area 2009 

 

6.4. Energetická bilance objektu 

Návrhová vnitřní teplota během otopného období 20°C 

Celkový objem zóny z vnějších rozměrů  814,83m3 

Celková podlahová plocha objektu   223,42m2 

Přítomnost osob v budově    100% času 

Vnitřní zisky z osvětlení     

Nucené větrání – není řešeno 

Účinnost distribuce tepla zdroje tepla  98% 

Účinnost distribuce TV    80% 
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Výpočet byl zpracován v programu Energie 2009, jehož výsledkem je Průkaz energetické 

náročnosti budovy – viz. Příloha č.6.5. Stavba se na základě výpočtu a posouzení řadí       

do kategorie C – vyhovující. Měrná spotřeba energie budovy = 103 kWh/(m2.a) Výpočet 

odpovídá požadavkům vyhlášky č.148/2007 Sb. a normy ČSN 730540.  

 

EP,A < EP,A,req … POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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7. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

7.1. Výpočet tepelných ztrát objektu 

Základní hodnota pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budovy je průměrný 

součinitel prostupu tepla budovy U,em [W/(m2.K)] na systémové hranici budovy. Tuto 

hodnotu získáme výpočtem v programu Ztráty 2009. Zvolila jsem typ výpočtu po 

místnostech. Výstup z programu je uveden v příloze č.   

 

Lokalita, ve které je výstavba plánována se nachází v nadmořské výšce 250 m.n.m. 

Návrhová venkovní teplota Te:   -15°C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m: 7,8°C 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1: 1,45 

Průměrná vnitřní teplota objektu Ti,m:  20,0°C 

Půdorysná plocha podlahy objektu:   138,9m2 

Exponovaný obvod objektu P:   50,9m 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V: 814,8m3 

Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu: 0,0% 

 

Celková tepelná ztráta objektu = 14,707kW.  

Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 = 19,58kWh/m3/rok 

Průměrný součinitel prostupu tepla  obálky budovy U,em = 0,34 W/m2K 

Max.průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em,N = 0,51 W/m2K 

U,em < U, em,N … požadavek je splněn. 

U,em,req = 0,47 W/m2K 

U,em <  U,em,req … limit je dodržen 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy = C1 – vyhovující doporučené úrovni. 

 

 
        Obr.č.7: Grafické vyhodnocení tepelných ztrát. 
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7.2. Podlahové vytápění – teorie 

Nabízí se dvě varianty podlahového vytápění. Teplovodní a elektrické podlahové topení.   

 

Elektrické podlahové topení – možnosti aplikace: 

Topné rohože - přímotopové vytápění bez akumulace přímo 

pod dlažbu s plošným příkonem 100 nebo 160W/m2. 

Topné folie – přímotopové vytápění bez akumulace pod 

plovoucí podlahy s plošným příkonem 60 nebo 80W/m2. 

Topné kabely - poloakumulační vytápění do vrstvy betonu 

nebo anhydritu s plošným příkonem 100 nebo 150W/m2.   Obr.č.9: El.topná rohož   

 

Teplovodní podlahové topení – skládá se ze soustavy topenářských trubek z vysokotlace 

zesíťovaného polyethylenu PE-Xa (např. RAUTHERM zn. REHAU [ ]), uložených do 

systémové desky, pod kterou je uložena izolace s reflexní odrazovou folií. To vše je zalito 

anhydritovou směsí. Topný systém je rozdělený do samostatných topných okruhů, které 

můžeme samostatně regulovat. V systému proudí teplota o nižší teplotě než u klasických 

radiátorů, čímž získáváme úsporu nákladů na vytápění.   

 

     
Obr.č.10: Varianty podlahového topení REHAU  

 

I. ideální průběh 

II. podlahové vytápění  

III. článkové otopné těleso 

IV. stropní vytápění 

 

 

Obr.č.11: Porovnání vertikálního rozložení teploty vzduchu v místnosti s ohledem na možnosti vytápění.  
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Montáž provádíme tak, že nejdříve osadíme skříň rozdělovače a instalujeme rozdělovač. 

Poté, co máme položenou tepelnou a kročejovou izolaci, připevníme okrajovou dilatační 

pásku. Položíme systémovou desku, do které položíme trubky dle zvolené rozteče. 

Napojíme připojovací potrubí na rozdělovač. Otopné okruhy vypláchneme, naplníme          

a odvzdušníme. Provedeme tlakovou zkoušku. Po dobu betonáže musí být systém 

natlakován na provozní tlak.  

 

Příklady systémového příslušenství 

Rozdělovač 

- pro 2-12 okruhů  

- ventil termostatu na vratném potrubí 

- připojovací kulový kohout na přívodním a vratném potrubí 

- odvzdušňovací/vypouštěcí ventil na přívodním a vratném potrubí  

- termostatický ventil s průtokovým regulátorem na zpátečce 

- průtokoměr a uzávěr na přívodu 

 

Mísící sada 

- Pomocí termostatického ventilu je nastavena požadovaná teplota na přívodu.        

Při snížení teploty se otevře termostatický ventil, čímž se přimíchá voda z kotle.       

Po dosažení nastavené teploty se ventil opět uzavře.  

 

7.3. Návrh vytápění 

Podkladem pro zpracování návrhu vytápění je projekt stavby a záměr architekta 

konzultovaný s investorem. Stavba je situovaná v obci Holedeč, okr. Louny v nadmořské 

výšce 250 m.n.m. Venkovní výpočtová teplota -15°C byla zvolena dle příslušné 

geografické polohy. Průměrná roční teplota venkovního vzduchu je 7,8°C. Stavba              

je samostatně stojící středně chráněnou budovou. Vytápění v objektu se předpokládá plně 

automatické, nepřerušované. Navrženo je teplovodní podlahové vytápění. Topné rozvody 

budou zality anhydritovou směsí s min. krytím 3,5 cm.   

 

Výpočet podlahového vytápění byl proveden pomocí výpočtového programu UNIVERSA 

– tepelná technika a PROTECH – DPO (Ryšavý). Vstupní hodnoty tepelných ztrát 

místností byly převzaty z výpočtu ztrát (program ZTRÁTY 2009) – viz. 6.4. Podrobný 

výstup z programu pro výpočet podlahového vytápění je uveden v příloze č. 7. Systém 
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podlahového vytápění je navržen v režimu 42/33°C. Nastavení teploty na rozdělovačích 

provede montážní firma dle podkladu v dokumentaci. Při všech pracích musí                   

být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a platné ČSN. Práce musí být provedeny 

dle ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění, ČSN 06 0803 – Zabezpečovací zařízení ot.soustav  

a TUV všech dalších souvisejících norem a předpisů. Práce smí provádět pouze firma nebo 

organizace, která má platné oprávnění k provozování této činnosti.  

 

Podlahové vytápění budovy je napojeno na 3 rozdělovače:  

A – Obytná část RD – 1.NP 

B – Zázemí firmy – 1.NP 

C – Část RD – 2.NP 

 

Tab.č.4: Souhrn výsledných hodnot na jednotlivých rozdělovačích a větvích: 

Rozdělovač Q [kW] M [m3/hod] DDDDp [kPa] Ventil Ventil:  

DDDDpv [kPa] 

A 4,793 0,444 8,293 DN 20 (3,5) 4,00 

B 4,204 0,402 - - - 

C 7,118 0,696 6,608 DN 25 (2,5) 4,95 

 

Větev Q [kW] M 

[m3/hod] 

p 

[kPa] 

Trojcestný 

ventil  

Kv 

Trojcestný  

ventil 

DDDDpv [kPa] 

Čerpadlo 

DDDDp [kPa] 

Čerpadlo 

M 

[m3/hod] 

V1 11,911 1,138 14 6,3 3,00 17,00 1,138 

V2 4,204 0,402 14 2,5 3,00 17,00 0,402 

 

Navrženo čerpadlo ALPHA 2 25-40 pro větev 1 a ALPHA 2 15-40 pro větev 2 dle nabídky 

společnosti OVENTROP. Dále budou použity směšovací ventily od fy REMAK TRADE. 

(Podklady viz. Příloha č.7) 

 

Objem vody v systému 

Potrubí ÚT … V = 20 [l] 

Podlahové topení … V = 204 [l]  

SSSSV = 250 l     =>   expanzní nádoba 12 l 
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Pro vytápění jsem zvolila  plynový kondenzační kotel Protherm Panter Condens 25KKO  

Min. – max. výkon   6,6-26,7kW / 6,1 – 30,6kW 

Účinnost    až 109,5% 

Rozsah nastavení teploty OV  20-80°C 

Min.-max. provozní tlak OV:  0,5-3bar 

Objem expanzní nádoby:  8l 

Odtah spalin – průměr odkouření: 60/100 80/125 80/80mm  

Hmotnost (bez vody):   37,7kg     

Rozměry (v,š,h):   740x418x344mm           Obr.č.8: Kotel Protherm 

 

- Plynulá modulace výkonu   - Bezpečnostní prvky  

- Automatické zapalování   - Ochrana proti zamrznutí  

- Elektronicky řízené oběhové čerpadlo - Ekvitermní regulace 

- Vestavěný třícestný ventil 

 

7.4. Návrh a výpočet ohřevu TV 

Potřeba teplé vody v objektu bude zajištěna z nepřímo ohřívaného zásobníku TV. Výpočet 

je proveden v souladu s normou ČSN 06 0320. Potřeba TV se stanoví pro mytí osob, mytí 

nádobí a úklid. 

 

7.4.1. Stanovení potřeby TV 

Potřeba TV pro mytí osob Vo [m
3] 

∑ =⋅=⋅=
331644,007911,04 mVnV dio  

∑ ∑∑ =⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= )1085,047,01()111,023,01()1071,014,01()1014,014,02()( 3 dddd ptUnV

307911,003995,00253,000994,000392,0 m∑ =+++  

Vd …  objem dávky 

ni …  počet uživatelů 

nd …  počet dávek 

U3 …  objemový průtok TV o teplotě Q3 do výtoku 

td …  doba dávky 

pd …  součinitel prodloužení doby dávky 
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Potřeba TV pro mytí nádobí Vj [m
3] 

301,0002,05 mVnV djj =⋅=⋅=  

nj …  počet jídel 

Vd …  objem dávky 

 

Potřeba TV pro úklid Vu [m
3] 

3045,002,024,2 mVnV duu =⋅=⋅=  

nu …  počet (výměr) ploch 

Vd …  objem dávky 

 

Celková potřeba TV V2p [m
3] 

lmVVVV ujop 371371,0045,001,031644,0 3
2 ==++=++=  

 

7.4.2. Stanovení potřeby tepla 

Výpočet je proveden dle ČSN 06 0320.  

Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody 

( ) ( ) kWhVcQ pt 416,191055371,0163,11222 =−⋅=Θ−Θ⋅⋅=  

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci  TV v době periody 

kWhzQQ tz 708,95,0416,1922 =⋅=⋅=  

Potřeba tepla odebraného z ohřívače z ohřívače TV [kWh] 

kWhQQQ ztp 124,29708,9614,19222 =+=+=  

 Roční potřeba tepla na ohřev TV 

( ) ( ) =−
−

−
⋅+⋅=−⋅

−

−
⋅+⋅= 229365

1055

1555
124,298,0229124,29365

55

55
8,0 22, d

t

t
QdQQ

sz

sl

pprTV

rokGJrokMWhrokkWh /122,34/486,9/01,9486614,2816396,6669 ===+=  

 

c… měrná tepelná kapacita 

V2p… celková potřeba TV v dané periodě [m3] 

Q1… teplota studené vody (předpokládá se Q1=10°C) 

Q2… teplota teplé vody (předpokládá se Q2=55°C) 
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Z hodnot tepla odebraného z ohřívače Q2t a tepla ztraceného při ohřevu a distribuci TV Q2z 

se následně sestaví křivky odběru a dodávky tepla v dané soustavě. Pro zjednodušení 

výpočtu můžeme uvažovat tzv. časový rozbor odběru TV. 

Od 5 do 17 hod. = 35% z celkového množství TV = 0,35 . 19,416 = 6,796 kWh 

Od 17 do 20hod. = 50% z celkového odběru TV = 0,5 . 19,416 = 9,708 kWh / 16.504kWh 

Od 20 do 24 hod. = 15% z celkového odběru TV = 0,15 . 19,416 = 2,9124 kWh / 19,416kWh 

 

7.4.3. Výpočet objemu zásobníku 

Objem zásobníku se stanoví z maximálního rozdílu křivek dodávky a odběru tepla. 

( ) ( )
lm

c

Q
Vz 1993199199,0

1055163,1

404,10

12
max

===
−⋅

=
Θ−Θ⋅

∆
=  

 

DQmax… největší možný rozdíl tepla mezi Q1 aQ2 [kWh] 

c… měrná tepelná kapacita vody [kJ] 

Q1… teplota studené vody [°C] 

Q2… teplota teplé vody [°C] 

 
Obr.č.11:  Křivky odběru a dodávky tepla s časově omezenou dávkou tepla do zásobníku TV 
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7.4.4. Stanovení tepelného výkonu pro ohřev TV 

kW
t

Q
n 214,1

24

124,29

max

1
1 =








=








=Φ  

Q1… teplo dodané ohřívačem do TV v čase t od počátku 

periody [kW] 

t… čas [h] 

 

Navržený zásobník:  

Protherm B 200 S o objemu 200 l 

průtok odebírané TV 326 l /10min.    

Technická data viz. Příloha č.5. 

 

 

 

Obr.č.12: Zásobníky Protherm 
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8. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Tradičním způsobem hodnocení stavby se často míní ekonomický pohled na stavbu. Je ale 

nutno hodnotit  i další aspekty, které lze rozdělit do tří skupin: 

• náklady investiční, náklady na opravy a údržbu, náklady na rekonstrukci, 

modernizaci a likvidaci stavby - technické parametry stavby 

• náklady na energie, úklid, odpisy - provozní náklady stavby 

• daně, pojištění, správa nemovitosti - administrativní náklady stavby 

Celkové ekonomické zhodnocení je tedy tématem, které by bylo možno řešit v samostatné 

práci. Bylo by tak možné zhodnotit nejen cenu potřebnou pro realizaci stavby, ale také 

náklady na její provoz. Zejména porovnat jednotlivé možnosti pro zajištění pokrytí 

spotřeby tepla. Je důležité porovnat nejen náklady související s provozem určitého zařízení 

v budově, ale také jeho pořizovací hodnotu a následnou návratnost investic, což je v mnoha 

případech rozhodující v rozhodování investora. 

 

V níže uvedeném přehledu uvádím orientační přehled nákladů na vytápění dle druhu 

paliva, stanoveno k roční spotřebě tepla 84,48GJ. K výpočtu byl použit kalkulátor [20]. 

Dále přikládám i orientační přehled cen souvisejících s řešenou stavbou. 

 

 

Popis      Orientační cena 

Výstavba objektu     3.850.000,- Kč 

Zdravotechnika, elektrika      240.000,- Kč 

Podlahové vytápění       160.000,- Kč 

Kotel            42.000,- Kč 

Zásobník TV          21.000,- Kč 
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9. ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se snažila vyřešit otázku rodinného bydlení s možností 

podnikání ve vlastních prostorech. Danou stavbu je nutno řešit nejen architektonicky, ale 

v současné době je velmi důležité hodnotit stavbu i s ohledem na její energetickou 

náročnost a s tím souvisejícími potřebami na její provoz. S ohledem na hodnoty, které jsou 

výsledkem výpočtů uvedených v této diplomové práci, je možné s danou stavbou nadále 

pracovat a vylepšit ji. Současné údaje vychází z podkladů požadovaných investorem. Jako 

možnost zlepšení charakteristiky budovy bych doporučila zlepšit hodnoty ztrát větráním, a 

to pomocí rekuperace. Další možností je taktéž využití solárních kolektorů a tepelného 

čerpadla. Řešení těchto variant samozřejmě závisí na volbě a finančních možnostech 

investora.   
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