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Anotace 
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VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Vedoucí 

diplomové práce: Tymová Petra 

 Diplomová práce se zabývá návrhem rodinného domu v pasivním standardu. Této 

problematice je věnována podstatná část této práce, a tedy jak návrh samotného rodinného domu, 

návrh jednotlivých skladeb ochlazovaných konstrukcí budovy, včetně řešení kritických detailů ve 

stavebních konstrukcích, tak také návrh způsobu vytápění vychází z požadavků na energeticky 

pasivní domy. Práce řeší také kompletní tepelně technické posouzení obalových konstrukcí budovy, 

včetně vyhodnocení o energetické náročnosti stavby. Neméně důležitou součástí této práce je také 

zpracování návrhu zdravotně technických instalací. Veškeré výše jmenované části tvoří ucelenou 

dokumentaci pro provádění stavby. 

Annotation 

JANEČKOVÁ, Iveta: The Family House of Standard Passive. Diploma thesis, Ostrava, 2011, 89s.: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering. Diploma thesis head: Tymová 

Petra 

 This thesis deals with the family house of standard passive. This issue is devoted a 

substantial part of my work – proposal the house, proposal individual arrangements cooled building 

structure with solutions to critical details in building construction, but also a proposal based on the 

method of heating energy requirements for passive houses. My thesis focuses complete technical 

assessment of the thermal with evaluation about energy performance of buildings. Also I deal with 

complete energy technical assessment of thermal packaging design of the building including 

Appraisal of building energy demanding. Also important part of my thesis is plumbing too. All these 

components form an integrated documentation for implementation of the project. 
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Seznam použitého značení: 

∅ - průměr 

§, odst. – paragraf, odstavec 

1NP (2NP) – 1.(2.) nadzemní podlaží 

Al - chemická značka hliníku 

B - šířka  

C20/25, C16/20 – pevnosti betonu v tlaku 

Cu - chemická značka mědi 

CYKY – kulatý kabel s měděným jádrem  

ČSN – česká technická norma 

DIČ – daňové identifikační číslo 

DN - jmenovitý průměr 

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – extrudovaný polystyrén 

Fe – chemická značka železa 

H - výška 

HDPE - vysokohustotní polyethylen 

HEB – ocelové profily, tvarové tyče 

HI - hydroizolace 

HR1, HR2 – hlavní rozvaděč

Hz – hertz, hlavní jednotka frekvence 

IČ – identifikační číslo 

k.ú. – katastrální úřad 

KG – označení kanalizačních trubek 

KGR – kanalizační trubky venkovní 

kW - kilowatt 

L  - délka  

M – měřítko 

m – metr (a odvozené:  mm – milimetr, 

cm – centimetr) 

m2 – metr čtvereční (a odvozené) 

m3 – metr krychlový (a odvozené) 

NV č. – nařízení vlády číslo 

OSB - Oriented strand board, plošně lisované 
desky z orientovaných velkoplošných třísek 

PE - polyetyléh 

PES - polyester 

PUR – polyuretan(ové) 

PVC - poly-vinyl-chlorid 

RD – rodinný dům 

SC – Solid komfort 

SDK – sádrokarton (ová) 

Š - šířka 

TEPLO – výpočetní program  na tepelně
technické posouzení stavebních konstrukcí 

TI – tepelná izolace 

U - součinitel prostupu tepla 

UV – ultrafialové záření 

V - volt 

V - výška 

viz – z latinského videlicet (lze vidět) 

Vyhl.č., Sb. – vyhláška číslo, Sbírky 

W/m²K –watt/metr čtvereční Kelvin 

XPS – extrudovaný polystyrén 

ZBOZP – zákon o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci 

Zn – chemická značka zinku 

ŽB - železobeton 
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Kapitola 1.

Úvod diplomové práce 

Diplomová práce se zabývá řešením projektové dokumentace k provádění stavby, dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Předmětem řešení je část 

A.1. Architektonické a stavebně technické řešení., A.2. Stavebně konstrukční část, a část 

A.3. Technika prostředí staveb. Součástí je také průvodní a souhrnná technická zpráva 

z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. 

Prováděcí projekt je proveden pro dvoupodlažní rodinný dům v pasivním standardu, 

navržený v městě Brušperk. Celému vypracování předcházelo zvolení konkrétního vhodného 

stavebního místa, na které se bude novostavba navrhovat. Následovalo hledání optimální 

varianty návrhu, jak pro vnitřní uspořádání domu, tak pro celý jeho tvar, které vycházelo 

nejen z konkrétního místa, ale také ze zásad pro stavění energeticky úsporných domů. Na 

výsledný návrh pak byla zpracována dokumentace k provádění stavby, která je předmětem 

této práce. 
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Kapitola 2. 

___________________________________________________________________________ 

Stavba: Rodinný dům v pasivním standardu, Brušperk

Místo: Ul. Dráhy, Brušperk, k. ú. Brušperk, parc. č.: 287/13 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Část: A. Průvodní zpráva

___________________________________________________________________________

Projektant: Bc. Iveta Janečková, JAW059, VN1PRO02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Odborný konzultant: Ing. Petra Tymová, Ph.D., H 506/2 
  Katedra prostředí staveb a TZB (229) 

  Ing. Zdeňek Peřina, H 307/3 
  Katedra pozemního stavitelství (225) 

  Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Datum: 2011/11/20 
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příjmení projektanta, číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů

a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích, 

c) údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, a o provedených 

průzkumech,  

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,  

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1stavebního zákona,  

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území,  

h) předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby,  

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové v tis. Kč, dále údaje o podlahové 

ploše budovy v m2, a o počtu bytů v budovách bytových,  
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a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, jméno 
a příjmení projektanta (číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jeho autorizace), dále jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její účel 

Identifikační údaje stavby: 
  

název stavby: Rodinný dům v pasivním standardu, Brušperk                                                              

druh stavby:                   Novostavba   

místo stavby:                      Brušperk, okres Frýdek – Místek, ulice Dráhy č. 52, 

parc. č. 287/13 o výměře 981,81m2

okres:                              Frýdek – Místek

stavební úřad:    Brušperk   

katastrální území:               Brušperk okres Frýdek – Místek, parc. č. 287/13, příjezdová 

komunikace parc. č. 287/12 

katastrální úřad:                Frýdek – Místek 

kraj:                                    Moravskoslezský 

zastavěná plocha:  184,2 m2

obestavěný prostor:   640,0 m3

Identifikační údaje investora: 

Investor:                            Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 

                       IČ: 69213698 

    DIČ: CZ 8755145487 

Identifikační údaje projektanta: 

Projektant:                          Bc. Iveta Janečková, VN2PRO02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Odborný konzultant: Ing. Petra Tymová, Ph.D., H 506/2 
  Katedra prostředí staveb a TZB (229) 

  Ing. Zdeňek Peřina, H 307/3 
  Katedra pozemního stavitelství (225) 

  Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 
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b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 

 Stavební pozemek pro novostavbu rodinného domu se nachází na katastrálním území 

Brušperk okres Frýdek – Místek, na pozemku parcela č. 287/13 – ulice Dráhy. Pozemek o 

výměře 981,81 m2 je součástí nově zastavovaného celku, kde právě probíhá výstavba nových 

rodinných domů. Majitelem pozemku je investor. 

c) údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, a o provedených 
průzkumech 

 Dopravní napojení  

 Pozemek sousedí se stávající místní komunikací, ulicí Dráhy. Stavební parcela je 

tedy přímo přístupná z ulice Dráhy. Přístup na tento pozemek je zajištěn z této obecní 

pozemní komunikace (parc. č. 287/12, asfaltová komunikace šíře 5,5m), která se nachází při 

severní straně pozemku, vjezdem přes sníženou obrubu 5 cm. 

 Napojení na elektrickou energii 

 Napojení objektu na stávající podzemní elektrickou síť bude provedeno odbočením 

z kabelového vedení T-spojkou. Při hranici pozemku bude realizována přípojková a 

elektroměrná skříň. Ty budou umístěny ve vyzděném sloupku na hranici pozemků parc.č. 

287/13 a parc.č. 287/12 tak, jak je zakresleno ve výkrese situace (výkres č. A.1.2.01). 

Napojení z přípojkové skříně bude ukončeno v hlavním domovním rozvaděči, který bude 

umístěn ve zdi objektu. 

 Napojení na vodovodní řad

 Vodovodní přípojka pro objekt RD bude napojena navrtávkou na stávající vodovodní 

řad PE DN 200, který vede v ulici Dráhy. Přípojka bude provedena z trubního materiálu 

HDPE, PE 100 SDR11 (∅ 32x3,0mm) a bude ukončena vodoměrem umístěným v technické 

místnosti rodinného domu. Délka vodovodní přípojky bude 10m, a bude uložena v hloubce 

1,7m pod úrovní upraveného terénu. 

 Napojení na jednotnou kanalizaci 

 Kanalizační přípojka pro objekt RD bude napojena nad dnem do stávající stoky 

PVC-KGR 300 jednotné kanalizace. Přípojka bude provedena z potrubí PVC-KG DN160. Na 

pozemku investora bude zřízena revizní šachta WAVIN – Ekoplastik ∅ 400 mm. 
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 Rozvod tepla 

 Vytápění objektu bude řešeno lokálně, a to teplovzdušnou vytápěcí a větrací 

jednotkou od firmy Atrea, s.r.o., která bude umístěna v technické místnosti rodinného domu. 

 Napojení na elektronické komunikace 

 Objekt bude napojen na elektronické komunikace, a internet, který bude zapojen 

bezdrátovým radiovým spojem (technologií WIFI Orbis Net, s.r.o.). 

 Informace o provedených průzkumech

Byl vypracován radonový průzkum lokality.  Přítomnost radonu v této lokalitě

nebyla zjištěna, nejsou tedy nutná žádná speciální opatření. V rámci hydrogeologického 

průzkumu nebyl zjištěn výskyt hladiny podzemní vody. Stavební pozemek se nenachází v 

zaplavované oblasti (pozemek se nachází nad místní přehradní nádrží). 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů
(vzor převzat z vlastní bakalářské práce)

 Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a správci inženýrských 

sítí a jejich požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

Jedná se o požadavky: 

 Magistrát města Brušperk, odbor životního prostředí

Kácení vzrostlé zeleně řešit ve spolupráci s tímto odborem, podléhá samostatnému správnímu 

řízení – není předmětem záměru. 

 Magistrát města Brušperk, odbor majetku města

1. Po ukončení prací – umístění přípojek – pozemky uvést do původního stavu 

2. Požadavek na zřízení věcného břemene na realizované přípojky po ukončení stavby dle 

žádosti investora s vyhotovením geometrickým zaměřením přípojky. 

 Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě:  

Požadavek na předložení PD světelně-technického projektu v dalším stupni PD - není 

předmětem diplomové práce. 

 Oblastní inspektorát práce pro MSK a Olomoucký kraj 

Požadavek na předložení úplné PD v rozsahu a obsahu dle [01] v dalším stupni PD - bude 

akceptováno. 
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 Telefonica O2 

Požadavek na předložení dalšího stupně k odsouhlasení, napojení na síť elektronických 

komunikací bude řešeno při stavebním řízení – není předmětem diplomové práce. 

ČEZ distribuce, a.s.  

Požadavek na zpracování PD na přípojku NN a ten předložit k odsouhlasení na kontaktním 

místě  - není předmětem diplomové práce. 

 SmVaK  Ostrava a.s.

Požadavek na dodržení ochranného pásma 1,5 m od kanalizačního řadu (kanalizační šachty č. 

7208 řadu PVC-KG 500) - bude respektováno 

Požadavek na předložení PD vodovodní a kanalizační přípojky k odsouhlasení v dalším stupni 

řízení - bude akceptováno. 

  OrbisNet a.s. 

Vyjádření k existenci a návrh trasy přípojky OrbisNetu, a.s. Navržená trasa přípojky 

elektronických komunikací bude řešena bezdrátovým připojením. 

Ostatní stanoviska a vyjádření jsou souhlasná a bez připomínek. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
(převzato z vlastní bakalářské práce)

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a NV č. 

591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat zejména pracím vykonávaným ve výškách 

a nad otevřenou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci výstavby musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací a dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní 

ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup 

nepovolaných osob. 
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f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

 Stavební parcela se dle platné územně plánovací dokumentace nachází v zastavitelné 

ploše určené pro stavby pro bydlení. Navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům daným pro 

tuto oblast. Tyto požadavky jsou definovány v regulativech funkčního a prostorového 

uspořádání pro tuto zónu, vymezených v přílohách k vyhláškám o závazných částech 

územního plánu města Brušperk. 

 Stavební pozemek spadá do schválené územně plánovací dokumentace Územního 

plánu města Brušperk, ze dne 31.5.2001. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

 Stavba rodinného domu je samostatně řešený i financovaný projekt, nevyvolává tedy 

žádné věcné ani časové vazby na další subjekty. V dotčeném území nejsou evidována žádná 

speciální opatření. 

h) předpokládaná lhůta a popis postupu výstavby 

předpokládané zahájení stavby: 03/2012 

předpokládané ukončení stavby: 12/2012 

předpokládané dokončení projektu stavby: 01/2013 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové v tis. Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy v m2, a o počtu bytů v budovách bytových 

Obestavěný prostor celkem: 640,0 m3

Zastavěná plocha celkem: 184,2 m2

Podlahová plocha celkem: 90,09 m2 

Ostatní podlahové plochy: 72,88 m2

Orientační hodnota stavby: 4 160 000 Kč (OP ��6500kč/m3) 

Počet bytů stavby: 1 
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Kapitola 3. 

___________________________________________________________________________ 

Stavba: Rodinný dům v pasivním standardu, Brušperk

Místo: Ul. Dráhy, Brušperk, k. ú. Brušperk, parc. č.: 287/13 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Část: B. Souhrnná technická zpráva

___________________________________________________________________________

Projektant: Bc. Iveta Janečková, JAW059, VN1PRO02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Odborný konzultant: Ing. Petra Tymová, Ph.D., H 506/2 
  Katedra prostředí staveb a TZB (229) 

  Ing. Zdeňek Peřina, H 307/3 
  Katedra pozemního stavitelství (225) 

  Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Datum: 2011/11/22 
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Obsah: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně, 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

c) tech. řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

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

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.  

2. Mechanická odolnost a stabilita  

 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

 v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části,  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3. Požární bezpečnost  

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

d) umožnění evakuace osob a zvířat,  
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e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

5. Bezpečnost při užívání  

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,  

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

10. Ochrana obyvatelstva  

splnění základních požadavků na situování a řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.  

11. Inženýrské stavby (objekty)  

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,  

b) zásobování vodou,  

c) zásobování energiemi,  

d) řešení dopravy,  

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,  

f) elektronické komunikace.  

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě
vyskytují) 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,  

b) popis technologie výroby, 

c) údaje o počtu pracovníků,  

d) údaje o spotřebě energií,  

e) bilance surovin, materiálů a odpadů,  

f) vodní hospodářství,  

g) řešení technologické dopravy, 

h) ochrana životního a pracovního prostředí. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

 Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu. Objekt je situován na 

stavební parcele č. 287/13 o celkové výměře 981,81m2 na katastrálním území Brušperk (kód 

613380) okres Brušperk. Tato parcela má charakter poměrně rovinného zatravněného terénu, 

nejsou zde umístěny žádné stavby, není zde přítomen žádný stromový porost ani křoviny. 

Povrch je v proměnlivé hloubce do cca 2,5 m tvořen rostlou vrstvou hnědé písčité až jílovité 

hlíny převážně tuhé konzistence. Od této hloubky 2,5m až 4m bylo naraženo na souvrství 

metamorfovaných hornin. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 

 Tato parcela se nachází v klidné části na okraji obce, a je součástí nově

zastavovaného celku, kde v současné době probíhá výstavba nových rodinných domů. Vjezd 

na tento pozemek je zajištěn z obecní asfaltové komunikace, s kterou má pozemek společnou 

hranici. Ostatní okolní nezastavěné plochy tvoří louky. 

b) Zásady urbanistického, 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, 

 Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v zastavitelné ploše 

určené pro bydlení. Situování rodinného domu na pozemku bylo limitováno danou regulační 

uliční čarou ve vzdálenosti 5m od hranice pozemku s místní komunikací a dále dodržením 

minimálního odstupu od sousedního pozemku při severovýchodní straně pozemku. Hlavní 

vstup do budovy je situován ze strany přilehlé komunikace, tedy na severovýchodní straně

domu. Součástí rodinného domu je kryté stání pro dva osobní automobily. Zpevněná plocha 

před domem (chodník, vjezd a kryté stání) je vydlážděna. 

Architektonické a výtvarné řešení 

 Orientace pozemku, kdy se přístupová komunikace nachází na severní straně parcely, 

nabízela jednoduché řešení. Vstup do domu situovat na straně z ulice, rovněž technickou 

místnost umístit v této části domu. Z důvodu, že šlo o záměr postavit energeticky pasivní 

dům, není garáž ani zahradní místnost (resp. sklad) součástí hlavní budovy. Stavba je tak 

pomyslně rozdělena na dvě části, a to dvoupodlažní zděnou budovu samotného rodinného 

domu, a přízemní dřevěnou a zelení porostlou konstrukci, která poskytuje dvě krytá stání pro 

osobní automobily v návaznosti na zahradní sklad. Tyto dvě části jsou umístěny do tvaru 
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písmene L, což umožňuje pohodlný vjezd na pozemek, a zároveň tato zazeleněná přízemní 

konstrukce chrání část zahrady od pohledů z ulice. Fasáda rodinného domu je omítnuta bílou 

venkovní omítkou, která je místy dodatečně obarvena exteriérovými fasádními barvami do 

odstínů zelené a hnědé, což pomáhá dotvořit konečný výraz budovy. RD je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní zelení. 

Dispoziční a funkční řešení 

 Objekt rodinného domu je nepodsklepená, dvoupodlažní stavba s plochou střechou. 

Jak již bylo zmíněno, z důvodu, že šlo o záměr postavit energeticky pasivní dům, není garáž 

ani zahradní místnost (resp. sklad) součástí hlavní budovy. V tomto duchu se nese také návrh 

technické místnosti, která je nedílnou součástí energeticky úsporných domů, proto její 

velikost byla navržena tak, aby zde mohly být bez problému umístěny veškeré řídící jednotky 

a zařízení TZB zajišťující chod domu. Tato místnost je situována v severozápadní části domu, 

a je přístupná hned ze zádveří, stejně jako WC. Součástí prvního nadzemního podlaží je dále 

kuchyň propojená v jeden obytný prostor spolu s jídelním koutem a obývacím pokojem. 

Tento obytný prostor je orientován jihovýchodním až jihozápadním směrem, kde je 

francouzskými okny propojen s navazující venkovní terasou. 

 Druhé nadzemní podlaží je dostupné z přímého lomenicového schodiště, které je 

umístěno v severovýchodní části domu, a je přístupné také přímo z obytného prostoru. Toto 

podlaží je členěno velmi jednoduše, po vystoupání schodiště se dostaneme do úzké chodby, 

z které jsou dostupné veškeré místnosti (dva dětské pokoje, ložnice rodičů a koupelna – 

orientované jihozápadním směrem, a toaleta orientovaná stejně jako schodišťový prostor 

severovýchodním směrem). Toto řešení vnitřní dispozice umožnilo vytvořit také kout pro 

umístění vestavěných skříní poblíž koupelny. 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu

 Terén v okolí objektu bude po realizaci domu upraven podle výškových úrovní 

zaznačených ve výkresové dokumentaci. Návrh zahrady bude řešen až ve fázi dokončování 

stavby a bude konzultován se zahradním architektem.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Nejedná se o objekt občanské vybavenosti a objekt sloužící veřejnosti, tato kritéria 

zde nemusela být řešena. 
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c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch,

Rodinný dům je dvoupodlažní, nepodsklepená stavba. Součástí budovy je kryté stání 

pro dva automobily, a na něj navazující zahradní sklad. Rodinný dům je zastřešen plochou 

střechou s extenzivní zelení, kryté stání je zastřešeno mírně zešikmenou střechou s extenzivní 

zelení. 

 Založení objektu

 Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu není při zakládání nutno 

provádět žádné speciální opatření. U veškerých základových konstrukcí je nutno dodržet 

stanovené rozměry, a dosažení úrovně nezámrzné hloubky (tj. základová spára v hloubce min. 

0,8m pod úrovní upraveného terénu). 

Založení stavby je rozděleno do dvou částí: 

 1. část - založení stavby rodinného domu a zahradního skladu, 

 2. část - vytvoření betonových patek pro zastřešení nad stáním pro automobily. 

Stavba RD je založena na železobetonových základových pásech (400x900mm, beton 

C20/25, vyztužen ocel. dráty: 3 x 2 dráty DR 10 – 10505, + třmínky DR 6/200, krytí min 

30mm), pod těmito pásy bude nejprve provedena vrstva z podkladního prostého betonu 

(400x100mm, beton C20/25), základová spára je ve výškové úrovni -1,4m. 

Budova zahradního skladu je založena na základových pásech z prostého betonu 

(300x1000mm, betonu C20/25), základová spára je výškové úrovni -1,2m. 

Konstrukce krytého stání je založena na betonových patkách z prostého betonu (∅300, 

h=1000mm, beton C20/25), základová spára je ve výškové úrovni -1,2m. 

 Svislé konstrukce

 Pro zdění svislých konstrukcí je použit úsporný zdící systém BEST – UNIKA. 

Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvarovek BEST - UNIKA 20, tl. 200mm, vnitřní 

nenosné zdivo je navrženo z tvarovek BEST – UNIKA 15 a BEST – UNIKA 10. 

 Vodorovné nosné konstrukce

 Stropní konstrukce nad 1NP i 2NP je taktéž navržena ze systému BEST – UNIKA. 

Bližší specifikace jsou obsaženy v prováděcí projektové dokumentaci – a to v Kapitole 6 této 

diplomové práce. 
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 Zastřešení

 Návrh obsahuje celkem dva typy zastřešení. Střecha rodinného domu je navržena 

jako jednoplášťová plochá střecha s extenzivní zelení, jejíž nosnou část tvoří stropní 

konstrukce nad 2NP. Zastřešení krytého stání je navrženo jako jednoduchá konstrukce 

s konečnou úpravou podle systémového řešení OptiGreen "úsporná střecha". Bližší 

specifikace jsou obsaženy v prováděcí projektové dokumentaci – a to v Kapitole 5 této 

diplomové práce. 

 Schodiště

 V rodinném domě je navrženo jednoramenné lomenicové schodiště, které je 

navrženo z monolitického pohledového železobetonu. Šířka schodišťového ramene je 900mm, 

výška stupně je 177mm a šířka 280mm, schodišťové rameno má celkem 18 schodišťových 

stupňů. Součástí schodišťového ramene bude jednostranné zábradlí ve výšce 800mm. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Tento bod je blíže pojednán již v Kapitole 2 této diplomové práce. Napojení 

rodinného domu na veřejnou jednotnou kanalizaci a veřejný vodovodní řad bude podrobně

popsáno v Kapitole 8 této diplomové práce. 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 
území, 
 Přístup k rodinnému domu je zajištěn zpevněnou vydlážděnou plochou (vjezd a 

chodník). Vjezd na pozemek umožňuje stání dvou motorových vozidel, další dvě stání jsou 

řešena v rámci krytého stání. Charakter stavby i zdejšího území nevyžaduje stanovení 

speciální podmínek pro návrh stavby na poddolovaném nebo svážném území. 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

 Realizace ani provoz rodinného domu nezpůsobuje vznik emisí škodlivin. Případné 

emise způsobené užíváním automobilů budou ve srovnání se současným stavem místní 

dopravy zanedbatelné.  

 Splaškové a dešťové vody – budou odváděny kanalizační přípojkou do jednotné 

kanalizační stoky.  

Domovní odpad – součástí návrhu je umístění odpadního kontejneru (popelnice) na 

pozemku investora, a to v oplocení na hranici pozemku s veřejnou komunikací. Odvoz 

komunálního odpadu bude řešen smlouvou mezi majitelem rodinného domu a obcí.
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g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací, 

Nejedná se o stavbu občanské vybavenosti a stavbu sloužící veřejnosti, tato kritéria 

zde nemusela být řešena, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

Pro účely této projektové dokumentace byl proveden radonový a hydrogeologický 

průzkum lokality. Přítomnost radonu zde nebyla zjištěna, nejsou tedy nutná žádná speciální 

opatření. V rámci hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 

Inženýrsko-geologický průzkum bude proveden až v rámci výstavby stavby, kdy bude 

únosnost zeminy stanovena dodavatelem stavby při provádění výkopových prací. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém, 

 Použité podklady – snímek z katastrální mapy k. ú. Brušperk; informace a výpisy z 

katastru nemovitostí; geodetický plán zpracovaný firmou GeoTEK, s.r.o.; polohy a místa 

vedení a napojení na inženýrské sítě (kanalizace, voda, elektrická energie); výškové zaměření 

pozemku dodané investorem. 

 Zpracování projektové dokumentace je v místním výškovém systému. Vytyčovací 

výkres bude zpracován před započetím výstavby geodetickou firmou GeoTEK, s.r.o. 

Vytýčení stavby bude vztaženo k vytyčovacímu bodu na hranici pozemku a k odvozenému 

vytyčovacímu bodu na hraně domu (parc. č. 287/14). 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory, 

SO 01 – Příprava staveniště

SO 02 – Výstavba novostavby rodinného domu 

SO 03 – Provedení zastřešení stání pro osobní automobily 

SO 04 – Zpevněné plochy (vjezd, chodník) 

 SO 05 – Konečná úprava okolního pozemku budovy, sadové práce 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

27 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

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

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy

 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v [02]. Po dobu trvání 

výstavby bude zhotovitel používat výhradně stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou 

nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

Ochrana před prachem

Zvýšená prašnost v dotčené lokalitě způsobená provozem stavby bude eliminována 

zpevněním staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním plochy pro 

dočištění. Bude prováděno dočištění dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona [03]. Používané komunikace budou 

udržovány v čistotě, při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 

zákona [04] znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 

 „Objekt rodinného domu, ani jeho provoz, nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Při výstavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se [05]. Vytříděný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na k tomu určenou 

skládku, popřípadě předat k likvidaci odborné firmě. Při realizaci stavby dojde k produkci 

odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady.“ Převzato z vlastní bakalářské práce.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 

části F. 

 O těchto ustanoveních je pojednáno v prováděcí projektové dokumentaci – a to 
v Kapitole 5 této diplomové práce. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Mechanická odolnost a stabilita navržených stavebních konstrukcí, je podrobně

zhodnocena ve Statickém posouzení, které vypracovává statik projektu. 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení působící na ni v průběhu výstavby i v době

užívání neměly za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3. Požární bezpečnost 

 Požární bezpečnost stavby je zhodnocena a podrobně popsána v samostatné části 

projektové dokumentace - Požárně bezpečnostní posouzení, které vypracovává specialista na 

požární ochranu. 

 Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

- omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

- umožnění evakuace osob a zvířat,  

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Projektová dokumentace splňuje požadavky stanovené [06], [07] a [08]. Projektová 

dokumentace je zpracována v souladu s dotčenými hygienickými předpisy, závaznými 

normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle výše 

uvedených legislativ. Projektová dokumentace je zpracována tak, aby splňovala příslušné 

předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní 

prostředí. 
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 Větrání

 Je navrženo jako řízené větrání, které bude zajišťovat teplovzdušná vytápěcí a větrací 

jednotka s rekuperací tepla firmy Atrea, s.r.o. Návrh vzduchotechnického systému je 

proveden s ohledem na splnění hygienické výměny vzduchu. Tato problematika je podrobněji 

řešena v prováděcí dokumentaci v části Technika prostředí staveb, která je uvedena 

v Kapitole 7 této diplomové práce. 

 Osvětlení a proslunění

 Vzdálenosti mezi jednotlivými objekty v uvažované lokalitě jsou takové, že nedojde 

ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti byly posouzeny 

z hlediska denního osvětlení, a splňují podmínku na činitel denní osvětlenosti. Byl proveden 

také výpočet na vliv zastínění navrhované stavby na stávající zástavbu z hlediska denního 

osvětlení, toto kritérium bylo rovněž splněno. Toto vyhodnocení je přiloženo v Příloze č. 1.7.

5. Bezpečnost při užívání 

 Objekt rodinného domu byl navržen tak, aby splňoval požadavky stanovené v § 15 

vyhlášky [09]. Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. vlivem uklouznutí, pádu, 

nárazu, popálení, zásahu elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

6. Ochrana proti hluku 

 Konstrukce rodinného domu byly posouzeny na kritérium vzduchové neprůzvučnosti 

u mezipokojové příčky, a kročejové neprůzvučnosti u stropní konstrukce. Tato posouzení nám 

vyšla jako vyhovující požadavkům normy [10], která udává mezní hodnoty pro bytové domy. 

 Pro zamezení šíření hluku v budově musí být dodrženy technologické zásady udávané 

výrobci jednotlivých instalovaných zařízení (např. VZT rozvody). Aby byl omezen hluk šířící 

se konstrukcemi do chráněných prostor rodinného domu, musí být veškerá instalační potrubí 

vzhledem ke stavebním konstrukcím pružně uložena, rovněž zařizovací předměty musejí být 

uloženy pružně. Rozvody vody a vnitřní kanalizace musí být při průchodu konstrukcemi 

obaleny pěnovou potrubní izolací o tloušťce minimálně 15mm. Potrubí, nebo jen jejich úseky, 

vedené ve zdech, se v žádném případě nesmějí „natvrdo“ zazdít do stavebních konstrukcí. 

Kanalizační potrubí vedené v podlaze WC od umývátek, musí být také pružně odděleno od 

anhydritové podlahy, stropní konstrukce i obvodové zdi. Zvukově izolační desky v 2NP musí 

v celé ploše oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i okolních obvodových stěn. K tomu 

se užijí okrajové z Hobra desek a dilatační pásky z minerální vlny StepRock. Tento detail je 
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vyobrazen v prováděcí projektové dokumentaci, která je v Kapitole 5 této diplomové práce. 

Rovněž nesmí dojít k vzájemnému propojení těchto pružných desek, protože by zcela ztratily 

svou tlumící funkci.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Posouzení návrhu stavby vyšlo v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a 

ochrany tepla. Jsou splněny požadavky normy [11], vyhlášky [12] a splňuje požadavky §6a 

zákona [13]. Skladby obvodových konstrukcí splňují požadavky na doporučené součinitele 

prostupu tepla Udop. 

  Požadovaná Doporučená Vypočtená 

Obvodové zdivo: 0,38 W·m-2K-1 0,25 W·m-2K-1 0,10 W·m-2K-1

Podlaha na zemině: 0,30 W·m-2K-1 0,20 W·m-2K-1 0,11 W·m-2K-1

Střecha: 0,24 W·m-2K-1 0,16 W·m-2K-1 0,10 W·m-2K-1

Okna: 1,80 W·m-2K-1 0,80 W·m-2K-1 0,72 W·m-2K-1

Dveře: 3,50 W·m-2K-1 2,30 W·m-2K-1 0,75 W·m-2K-1

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 

Bylo provedeno posouzení navrhované stavby na energetickou náročnost 

(výpočtovým softwarem Energie 2010), z jehož vyhodnocení jsme zjistili, že navrhovaná 

stavba splňuje požadavky na pasivní domy. Protokol o vyhodnocení, a průkaz o energetické 

náročnosti budovy uveden v Příloze 1.6. 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby, 

Kritérium Vypočtená 

Měrná potřeba tepla na vytápění: ≤ 15 kWh/m2a 12 kWh/m2a 

Měrná potřeba primární energie: ≤ 120 kWh/m2a 39 kWh/m2a 

Průměrný součinitel prostupu  tepla: ≤ 0,15 W/m2K 0,13 W/m2K 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

Nejedná se o stavbu občanské vybavenosti a stavbu sloužící veřejnosti, tato kritéria 

zde nemusela být řešena. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, agresivní 

spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 

Radon – byl zpracován radonový průzkum lokality. Přítomnost radonu zde nebyla zjištěna, 

nejsou tedy nutná žádná speciální opatření. 

Agresivní spodní vody – nebyly zjištěny. 

Seismicita – jedná se o oblast s minimálními vlivy seismicity, není nutno řešit. 

Poddolování – není předmětem řešení, nejedná se o poddolované území. 

Ochranná a bezpečnostní pásma – návrh respektuje ochranná pásma vedení technické 

infrastruktury, a přípojek, která jsou nutná dodržet. Jsou respektovány také limitní hodnoty 

pro umístění stavby na pozemku vztažené ke stávající zástavbě. 

Povodně – pozemek se nenachází v zaplavované oblasti. 

Sesuvy půdy – jedná se o poměrně rovinné území vhodné k zastavění bez zvláštních 

požadavků na zajištění stability svahu proti sesuvu. 

10.  Ochrana obyvatelstva (splnění základních požadavků na situování a stavební 

řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva). 

 Novostavba rodinného domu splňuje podmínky dané regulačním plánem obce, 

splňuje základní požadavky na umístění stavby a její stavební řešení z hlediska ochrany 

obyvatelstva, a je tedy navržena v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k 

ochraně obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

b) zásobování vodou, 

Tyto body jsou již popsány v Kapitole 2, a podrobněji o nich pojednává Kapitola 8

této diplomové práce. 

c) zásobování energiemi, 

d) řešení dopravy, 

e) elektronické komunikace.  

Tyto body jsou již popsány v Kapitole 2 této diplomové práce. 

f) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

 Terén v okolí objektu bude po realizaci domu upraven podle výškových úrovní 

zaznačených ve výkresové dokumentaci. Návrh zahrady bude řešen až ve fázi dokončování 

stavby a bude konzultován se zahradním architektem.
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Kapitola 4. 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby: 

dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

A. Pozemní stavební objekty 

   A.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

   A.2. Stavebně konstrukční část 

   A.3. Technika prostředí staveb

B. Inženýrské objekty (není předmětem této práce)

C. Provozní soubory (není předmětem této práce)
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Kapitola 5. 

___________________________________________________________________________ 

Stavba: Rodinný dům v pasivním standardu, Brušperk

Místo: Ul. Dráhy, Brušperk, K.Ú. Brušperk, parc.č.: 287/13 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Část: A.1. Architektonické a stavebně technické řešení

___________________________________________________________________________

Projektant: Bc. Iveta Janečková, JAW059, VN1PRO02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Odborný konzultant: Ing. Zdeňek Peřina, H 307/3 
  Katedra pozemního stavitelství (225) 

  Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Datum: 2011/08/22 
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Obsah projektové dokumentace: 

A.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

Hlavní textová část 

A.1.1. Technická zpráva 

 a) účel a popis objektu,  

 b) zásady urbanistického 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, 

 c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,  

 d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a  

 jeho požadovanou životnost,  

 e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,  

 f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického, 

   a hydrogeologického průzkumu,  

 g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných  

   negativních účinků,  

   h) dopravní řešení, 

 i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,  

   j) dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

Příloha č. 1 

1.1. A.1.2. Výkresová část 

01 Situace, M 1:250 

 02 Základy, M 1:50 

 03 Půdorys 1NP, M 1:50 

 04 Půdorys 2NP, M 1:50 

 05 Řez A-A, M 1:50 

 06 Půdorys střechy, M 1:50 

 07 Pohledy, M 1:100 

 1.2. Výpisy prvků k výkresové části projektové dokumentace A.1. a A.2. 

 1.3. Tepelně technické posouzení skladeb stavebních kcí – softwarem Teplo 

 1.4. Výpočet dvourozměrného stacionárního pole teplot a částečných tlaků

vodní páry, a stanovení lineárních činitelů kritických detailů – softw. Area 

 1.5. Výpočet tepelných ztrát rodinného domu – softwarem Ztráty 

 1.6. Výpočet energetické náročnosti budovy – softwarem Energie 

 1.7. Posouzení úrovně denního osvětlení vnitřních prostorů navrhované stavby 
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a) Účel a popis objektu 

 Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu. Objekt je situován na 

stavební parcele č. 287/13 o celkové výměře 990m2 na katastrálním území Brušperk (kód 

613380) okres Brušperk. Tato parcela se nachází v klidné části na okraji obce (poblíž místní 

přehrady), a je součástí nově zastavovaného celku, kde probíhá výstavba nových rodinných 

domů. Vjezd na tento pozemek je zajištěn z obecní pozemní komunikace (parc.č. 287/12, 

asfaltová komunikace šíře 5,5m), která se nachází při severní straně pozemku. Ostatní okolní 

nezastavěné plochy tvoří louky. 

 Uvažovaná parcela je situována v poměrně rovinném terénu. Stávající charakter 

pozemku je zatravněná plocha, nejsou zde umístěny žádné stavby, není zde přítomen žádný 

stromový porost ani křoviny. Povrch je v proměnlivé hloubce do cca 2,5 m tvořen rostlou 

vrstvou hnědé písčité až jílovité hlíny převážně tuhé konzistence. Od této hloubky 2,5m až 4m 

bylo naraženo na souvrství metamorfovaných hornin. V území nebylo zjištěno riziko 

pronikání radonu. V rámci hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. Stavební pozemek se nenachází v zaplavované oblasti (pozemek se nachází nad místní 

přehradní nádrží). 

 Pozemek bude oplocen (ocelové sloupky + pozinkované pletivo výšky 1,25m), 

oplocení při hranici pozemku s komunikací bude provedeno ze zdícího systému KB-BLOK (s 

deskovou výplní polí), vjezdová brána je plánována šíře 5,3m (samonosná posuvná brána). 

Součástí zděného oplocení bude také box pro umístění popelnice (přístupný z obou stran). V 

oplocení jsou ve zděném sloupku umístěny přípojkové a elektroměrné skříně. Vodovodní 

přípojka je napojena na veřejný vodovodní řad, vnitřní kanalizace je napojena na místní 

kanalizační řad jednotné soustavy, oba tyto řady jsou vedeny v ulici Dráhy. Veškeré vedení 

inženýrských sítí jsou patrné z výkresu situace, který je součástí stavební části.

b) Zásady urbanistického, 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 

Urbanistické řešení 

 Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v zastavitelné ploše 

určené pro bydlení. Situování rodinného domu na pozemku bylo limitováno danou regulační 

uliční čarou ve vzdálenosti 5m od hranice pozemku sousedící s místní komunikací a dále 

dodržením minimálního odstupu od sousedního pozemku při severovýchodní straně. Hlavní 

vstup do budovy je situován ze strany přilehlé komunikace, tedy na severovýchodní straně
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domu. Součástí rodinného domu je kryté stání pro dva osobní automobily. Zpevněná plocha 

před domem (chodník, vjezd a kryté stání) je vydlážděna (betonová dlažba BEST, Archia - 

pískovcová). Vjezd na pozemek je v mírném stoupání směrem k domu (2%, z důvodu 

zajištění odtoku srážkových vod).  

Architektonické řešení 

 Orientace pozemku, kdy se přístupová komunikace nachází na severní straně parcely, 

nabízela jednoduché řešení. Vstup do domu situovat na straně z ulice, rovněž technickou 

místnost umístit v této části domu. Z důvodu, že šlo o záměr postavit energeticky pasivní 

dům, není garáž ani zahradní místnost (resp. sklad) součástí hlavní budovy. Stavba je tak 

pomyslně rozdělena na dvě části, a to dvoupodlažní zděnou budovu samotného rodinného 

domu, a přízemní dřevěnou a zelení porostlou konstrukci, která poskytuje dvě krytá stání pro 

osobní automobily v návaznosti na zahradní sklad. Tyto dvě části jsou umístěny do tvaru 

písmene L, což umožňuje pohodlný vjezd na pozemek, a zároveň tato zazeleněná přízemní 

konstrukce chrání část zahrady od pohledů z ulice. Fasáda rodinného domu je omítnuta bílou 

venkovní omítkou (BAUMIT NanoporTop, tl.3mm), místy dodatečně obarvenou 

exteriérovými fasádními barvami do odstínů zelené (GREEN3) a hnědé (BASIC3381), což 

pomáhá dotvořit konečný výraz budovy. RD je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou 

s extenzivní zelení.  

Dispoziční a funkční řešení 

 Objekt rodinného domu je nepodsklepená, dvoupodlažní stavba s plochou střechou. 

Jak již bylo zmíněno, z důvodu, že šlo o záměr postavit energeticky pasivní dům, není garáž 

ani zahradní místnost (resp. sklad) součástí hlavní budovy. Tohoto charakteru se v budově

nachází pouze technická místnost, kde budou umístěny veškeré řídící jednotky a zařízení 

TZB. Ta je situována v severozápadní části domu, a je přístupná hned ze zádveří, stejně jako 

wc. Součástí prvního nadzemního podlaží je dále kuchyň propojená v jeden obytný prostor 

spolu s jídelním koutem a obývacím pokojem. Tento obytný prostor je orientován 

jihovýchodním až jihozápadním směrem, kde je francouzskými okny propojen s navazující 

venkovní terasou. 

Druhé nadzemní podlaží je dostupné z přímého lomenicového schodiště, které je 

umístěno v severovýchodní části domu, a je přístupné také přímo z obytného prostoru. Toto 

podlaží je členěno velmi jednoduše, po vystoupání schodiště se dostaneme do úzké chodby, 

z které jsou dostupné veškeré místnosti (dva dětské pokoje, ložnice rodičů a koupelna – 

orientované jihozápadním směrem, a toaleta orientovaná stejně jako schodišťový prostor 
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severovýchodním směrem). Toto řešení vnitřní dispozice umožnilo vytvořit také kout pro 

umístění vestavěných šatních skříní poblíž koupelny. 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

 Terén v okolí objektu bude po realizaci domu upraven podle výškových úrovní 

zaznačených ve výkresové dokumentaci. Návrh zahrady bude řešen až ve fázi dokončování 

stavby a bude konzultován se zahradním architektem.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Nejedná se o objekt občanské vybavenosti a objekt sloužící veřejnosti, tato kritéria 

zde nemusela být řešena. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Plocha zastavěná rodinným domem: 90,09 m2 

Plocha zastavěná zahradním skladem: 14,85 m2 

Ostatní zastavěné plochy: 79,26 m2

Zastavěná plocha celkem: 184,2 m2

Obestavěný prostor – rodinný dům: 640,00 m3

Obestavěný prostor – zahradní sklad: 44,32 m3 

Obestavěný prostor celkem: 684,32 m3

Podlahová plocha – rodinný dům: 137,17 m2

Podlahová plocha – zahradní sklad: 11,73 m2

Podlahová plocha celkem: 148,9 m2 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost, 

  Stavba je zděná z úsporného zdícího systému BEST – UNIKA. Obvodové nosné 

zdivo je navrženo z tvarovek BEST – UNIKA 20, tl. 200mm (patřících do „BEST – Zdícího 

systému UNIKA obvodového“). Vnitřní zdivo je navrženo jako nenosné, vyzděno z tvarovek 

BEST – UNIKA 15 a BEST – UNIKA 10. Tvarovky jsou zděny na sraz, dnem vzhůru na 

cementovou maltu. Rohy a ostění jsou vyplněny betonovou směsí a proarmovány v celé 

výšce. 

 Stropní konstrukce nad 1NP i 2NP je taktéž navržena ze systému BEST – UNIKA. 

Bližší specifikace je obsažena v části A.2.1. této projektové dokumentace.  
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 Střecha rodinného domu je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s extenzivní 

zelení. Zastřešení krytého stání včetně zahradního skladu je řešeno pomocí jediné dřevěné 

trámové konstrukce se sklonem 7,9%. 

 Jednoramenné lomenicové schodiště do 2NP je navrženo z monolitického 

železobetonu. 

 Součástí realizace stavby je úprava vstupní a příjezdové plochy, oplocení a hrubá 

úprava okolního terénu. 

Veškeré materiály a technologie použité při realizaci stavby mají příslušné atesty, 

které budou doloženy při kolaudaci stavby. 

d1) Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 22 % plochy pozemku sejmuta ornice o 

mocnosti 0,3 m, která bude deponována na k tomu určené skládce (část zeminy bude 

deponována přímo na pozemku (jižní roh pozemku) pro pozdější zásypy). Část pozemku s 

ponechanou ornicí, jihovýchodní až jihozápadní strana pozemku, bude chráněno dočasným 

oplocením. Na pozemku se nenacházejí žádné stávající podzemní inženýrské sítě, proto není 

před zahájením výkopových prací nutné vyznačit jejich polohu. Hlavní výkopová jáma bude 

svahovaná (maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,2 m. Na 

zásypy kolem celého objektu bude použita výkopová zemina promíchána spolu s netříděným 

štěrkem (v případě nedostatku ponechané výkopové zeminy bude využita i zemina, která byla 

deponována na skládku). Výkopové práce se budou provádět v období bez výskytu mrazu, 

proto není nutno provádět žádná opatření zabraňující promrznutí zeminy. 

d2) Základy a podkladní betony 

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu není při zakládání nutno 

provádět žádné speciální opatření. 

Založení stavby je rozděleno do dvou částí: 

1.část - založení stavby rodinného domu a zahradního skladu, 

2.část - vytvoření betonových patek pro zastřešení nad venkovním stáním pro automobily. 

Stavba RD je založena na železobetonových základových pásech (400x900mm, beton 

C20/25, vyztužen ocel. dráty: 3 x 2 dráty DR 10 – 10505, + třmínky DR 6/200, krytí min 

30mm), pod těmito pásy bude nejprve provedena vrstva z podkladního prostého betonu 

(400x100mm, beton C20/25), základová spára je ve výškové úrovni -1,4m. Před betonáží ŽB 

základových pásů budou na podkladní beton uloženy zemnící pásky. Budova zahradního 

skladu je založena na základových pásech z prostého betonu (300x1000mm, betonu C20/25), 
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základová spára je výškové úrovni -1,2m. Základové pásy budou betonovány pouze do výše 

spodního líce budoucí podkladové desky z prostého betonu (tedy: ŽB pás 400x780mm, prostý 

bet.pás 300x900, C20/25). Poté bude zhutněna zemina mezi pásy, dosypáno drcené kamenivo 

(frakce 16-63mm), a to bude dále zhutněno. Po dokonalém zhutnění bude dobetonována 

podkladní deska z prostého betonu (pro RD tl.120mm, pro sklad tl. 100mm, beton C20/25), 

pozn.: v místě, kde bude později pata ŽB schodiště, může být tato deska vyztužena vložením 

svařované kari sítě - dráty ∅5mm s oky 100/100mm. 

U veškerých základových konstrukcí je nutno dodržet stanovené rozměry, a dosažení 

úrovně nezámrzné hloubky (tj. základová spára v hloubce min. 0,8m pod úrovní přilehlého 

terénu). 

d3) Svislé nosné konstrukce 

Stavba je zděná z úsporného zdícího systému BEST – UNIKA. Obvodové nosné zdivo 

je navrženo z tvarovek BEST - UNIKA 20, tl. 200mm (patřících do „BEST – Zdícího systému 

UNIKA obvodového“, součástí systému jsou tvarovky BEST – UNIKA oblouková průběžná, 

oblouková koncová/dělitelná, oblouková dělitelná, průběžná, rohová/dělitelná, 

dvourohová/dělitelná, dělitelná, překladová). Vnitřní zdivo je navrženo jako nenosné, 

vyzděno z tvarovek BEST – UNIKA 15 a BEST – UNIKA 10. Tvarovky jsou zděny na sraz, 

dnem vzhůru na cementovou maltu. Rohy a ostění jsou vyplněny betonovou směsí a 

proarmovány v celé výšce. 

d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP i 2NP je taktéž navržena ze systému BEST – UNIKA. 

Bližší specifikace je obsažena v části A.2.1. této projektové dokumentace.  

d5) Schodiště

Dostupnost 2NP je zajištěna jednoramenným lomenicovým schodištěm, které je 

navrženo z monolitického pohledového železobetonu. Šířka schodišťového ramene je 900mm, 

výška stupně je 177mm a šířka 280mm, schodišťové rameno má celkem 18 schodišťových 

stupňů. Součástí schodišťového ramene bude jednostranné zábradlí z ohýbané nerezové tyče 

∅ 10mm s dřevěným madlem ∅ 50mm (ve výšce 800mm, a prosklenou výplní (bezpečnostní 

sklo). 
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d6) Konstrukce zastřešení nad krytým stáním 

Je navržena jako jednoduchá dřevěná trámová konstrukce. Tato kce je navržená ze 

svislých sloupků (14 x 120/120mm), vodorovných vaznic (4 x 120/180mm), a napříč

vyskládaných krokví (16 x 120/160mm). Na konstrukci je navrženo celoplošné bednění 

z OSB desek s rovnou hranou (tl. 25mm, 1250x2500mm. Místy bude na konstrukci 

provedeno zavětrování ocelovými lany ∅8mm. Bližší specifikace je obsažena v části A.2.1. 

této projektové dokumentace.  

d7) Střecha a její skladba 

Projekt řeší celkem 2 typy zastřešení. Střecha rodinného domu je navržena jako 

jednoplášťová plochá střecha s extenzivní zelení, zastřešení krytého stání je navrženo jako 

jednoduchá kce s konečnou úpravou podle systémového řešení OptiGreen "úsporná střecha". 

Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě: 

- výsadba trvalek (bylin, tráv a rozchodníků) 

- extenzívní substrát OptiGreen Typ E*, tl. 80mm 

- filtrační textilie OptiGreen Typ 105 

- drenážní nopová fólie OptiGreen Typ FKD 40, tl. 40mm 

- ochranná vodoakumulační textilie OptiGreen Typ RMS 300 

- hydroizolace, Icopal Grünplast Top + Grünplast, tl. 5mm + tl. 4mm 

- tepelná izolace, kašírované dílce Isover EPS 200S Rigiroof, tl.80mm 

- tepelná izolace, Isover EPS P Perimeter, tl. 200mm (= 2 x 100mm) 

- parozábrana (pojistná HI), Vedag Erich , tl. 0,8mm 

- spádová vrstva, Perlitbeton, max. tl. 150mm 

- nosná kce střechy, železobetonový strop BEST - UNIKA, tl. 260mm 

- FeZn profily, 2 x 27mm (celková tloušťka SDK podhledu 130mm) 

- SDK deska Rigips RF 15 (altern. RFI 15 pro koupelnu a wc), tl. 15mm 

- bílá sádrová stěrka Rigips Rimano Plus, tl. 0-3mm 

Střešní plášť zastřešení nad vstupem a krytým stáním je navržen ve skladbě: 

(systémové řešení OptiGreen "úsporná střecha") 

- hydroosev OptiGreen (byliny, trávy a rozchodníky) 

- jednovrstvý extenzívní substrát OptiGreen m, tl. 80mm 

- drenážní systém OptiGreen Triangel 

- ochranná a vodoakumulační textilie OptiGreen typ RMS 300 
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- hydroizolace, Icopal Grünplast Top, tl. 5mm 

- celoplošné bednění, OSB desky, tl. 25mm 

- dřevěný trám, krokev 120x160mm 

Odvodnění ploché střechy je zajištěno střešní vpustí. Do extenzivní zelené střechy bude 

osazena svislá vyhřívaná střešní vpusť Topwet TWE 125 PE S, DN 125 mm (včetně

ochranného koše a šachty pro zatravněné střechy). Dešťová voda bude svedena potrubím v 

instalačním jádru až do kanalizačního potrubí, svod bude tepelně izolován. Světlost vtoku 

byla navržena na základě výpočtu pro stanovení velikosti střešních vtoků. 

Střecha rodinného domu je opatřena hromosvodnou soustavou, která je blíže 

specifikována v projektové dokumentaci dodané specializovaným projektantem. 

Srážková voda ze zastřešení nad krytým stáním je svedena do půlkruhových okapových 

žlabů (∅ 150mm, Lindab), a poté svedena okapovými svody (∅ 100mm, Lindab) do lapače 

střešních splavenin a následně do jednotné kanalizace. 

d8) Příčky 

V objektu jsou navrženy dva typy příček. Příčky zděné jsou vyzděny z betonových 

tvarovek BEST - UNIKA 15 (tl. 150mm) a BEST - UNIKA 10 (tl. 100mm). Tvarovky jsou 

zděny na sraz, dnem vzhůru na cementovou maltu. Rohy a ostění jsou vyplněny betonovou 

směsí a proarmovány v celé výšce. Druhým typem je příčka, která je řešená jako SDK kce (v 

1NP mezi zádveřím a obývacím pokojem), je to z důvodu, že se zde počítá s osazením 

stavebního pouzdra pro posuvné dveře (typ JAP 700 – pro SDK, tl.73mm). 

d9) Překlady viz příloha č. 2 (V.03 - Výpis betonových překladů BEST) 

Otvory ve zdech jsou překryty železobetonovými překlady z tvarovek BEST – UNIKA. 

Jsou použity dva typy tvarovek, pro obvodové nosné zdivo tvarovky BEST - UNIKA 20 

(věncová/překladová), pro otvory ve vnitřním zdivu tvarovky BEST - UNIKA 15 

(překladová). Bližší specifikace viz příloha č. 2  (V.03 – Výpis betonových překladů BEST). 

Vyztužení ŽB překladů je blíže specifikováno ve statickém posudku vypracovaném statikem. 

d10) Podhledy a opláštění 

V obou podlažích rodinného domu budou realizovány SDK podhledy (výjimkou je 

technická místnost 102 – pouze omítnutí). SDK desky (Rigips RF15, tl. 15mm) budou 

uchyceny na dvojitý FeZn rošt (2 x FeZn profil 27mm, osově 625mm), zavěšený na přímých 
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závěsech (délka dle požadavku na snížení stropu). SDK podhled bude opatřen stěrkou (bílá 

sádrová stěrka Rigips Rimano Plus, tl. 0-3mm) a výmalbou. 

d11) Podlahy 

Před samotnou realizací pokládky nášlapných vrstev podlah v 1NP je nutno provést 

vyrovnávací vrstvu z anhydritu, tl. 40mm. Ta bude provedena také v 2NP (v místnostech 201 

a 206), tl. 45mm. V ostatních místnostech v 2NP bude pod nášlapnou vrstvou provedena 

roznášecí vrstva z OSB desek (2 x 15 mm, spodní obyčejná, horní SUPERFINISH - bez 

spáry, případně přetmelit, nutno prošroubovat vruty s polovičním závitem, tl. 30mm), pozn.: 

mezi OSB desky je vhodné vložit separační vrstvu, např. PE stavební fólii Bachl, tl. 0,2mm). 

Úplné skladby podlah jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1.2. – Výpisy prvků k výkresové 

části projektové dokumentace  - Výpis skladeb konstrukcí. 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. U 

všech podlah jsou při okraji se stěnami navrženy dilatační pásky tl. 10-12 mm. Před realizací 

podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 

d12) Hydroizolace, parozábrany, geotextilie a separační fólie 

a) Hydroizolace proti zemní vlhkosti – hydroizolační elastomerobitumenový natavovací 

pás s vložkou ze skleněné tkaniny Vedag Vedatect PYE G 200 S4 (2 pásy tl. 4mm), 

nataven bodově na podkladní betonovou desku, izolace bude vytažena minimálně 300 

mm nad upravený terén, 

b) Hydroizolace proti zemní vlhkosti (ochrana tepelné izolace základového zdiva) – 

Nopová fólie, DEKDREN T20 s nopy o výšce 20mm, přiložena na tepelnou izolaci po 

obvodu budovy, vyvedena k okapovému chodníku 

c) Pojistná hydroizolace (nebo separační vrstva v podlahách 1NP) a parozábrana ploché 

střechy - elastomerobitumenový pás se samolepícími přesahy, s Al vložkou Vedag Erich 

(tl. 0,8mm) pokládka volným položením, 

d) Hydroizolace střešního pláště zelené střechy (2 pásy) - natavitelný pás z SBS bitumenu 

s vrstvou Rillen-Vario ze speciálního bitumenu a s aditivem proti prorůstání kořenů

rostlin, s vložkou z polyesterové tkaniny a povrchem opatřeným PP rounem - Icopal 

Grünplast (tl.4mm), nataven na podklad z polymercementového potěru, a natavitelný 

vrchní pás z SBS bitumenu s vrstvou Rillen-Vario ze spec. bitumenu a s aditivem proti 
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prorůstání kořenů rostlin, s vložkou z polyesterové rohože a posypem drcenou břidlice - 

Icopal Grünplast Top (tl. 5mm),

e) Separační vrstva, PE stavební fólie Bachl, tl. 0,2mm

f) Filtrační vrstva, filtrační textilie OptiGreen Typ 105

g) Drenážní nopová fólie, OptiGreen Typ FKD 40, tl. 40mm

h) Ochranná vodoakumulační textilie, OptiGreen Typ RMS 300

i) Drenážní vrstva, drenážní systém OptiGreen Triangel

d13) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

a) TI spodní stavby – použití celých a půlených desek (viz detaily řešené ve výkresové 

dokumentaci) izolace Isover EPS Perimeter (formát 1250x600mm), tl. 100, 200 a 

300mm (vytažena nad upravený terén min. 300mm) 

b) TI z pěnového skla pro přerušení tepelných mostů - bloky z pěnového skla 

FOAMGLAS PERINSUL, b=240mm, l=450mm, tl.150mm (pod obvodové zdivo 

BEST-UNIKA 20) 

c) TI z pěnového skla pro přerušení tepelných mostů - bloky z pěnového skla 

FOAMGLAS PERINSUL, b=240mm, l=450mm, tl.115mm (pod uložením 

schodišťového ramene, 2 vrstvy vyskládané křížem) 

d) TI podlahy na terénu, a pod rámem vstupních dveří – Isover EPS Grey 150, tl. 40, 90, 

100, 150mm (viz detaily řešené ve výkresové dokumentaci) 

e)  TI střešního pláště zelené střechy – kašírované dílce Isover EPS 200S Rigiroof, tl. 

80mm

f) TI střešního pláště zelené střechy – Isover EPS P Perimeter, tl. 2x100mm

g) TI kontaktního zateplovacího systému – grafitové fasádní desky Isover EPS Greywall, 

tl. 300mm, (kotveno na lepící kotvy BAUMIT KlebeAnker 55) 

h) TI pod nadokenní boxy venkovních žaluzií – fasádní izolační deska na bázi PUR, tl. 

180mm

(pouze na výšku jedné desky formátu 500x1000mm) 

i) Kročejová izolace podlahy v 2NP – Rockwool StepRock HD, tl. 20, 30, 50mm; + 

izolační dilatační pásek podél stěn z minerální vlny StepRock, tl. 12mm

j) Podlahová izolace – Mirelon podlahová izolace 3/1100mm, pás holý šedý, tl. 3mm

k) TI pod podlahové topení - podlahové izolační desky F-Board, tl. 10mm

 Poznámka: Tepelně technické výpočty skladeb viz Příloha č. 1.3.
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d14) Omítky 

a) vnitřní omítky stropů – 2 druhy omítek 

1. SDK podhled - bílá sádrová stěrka Rigips Rimano Plus, tl. 0-3mm  

2. Betonový strop v technické místnosti – Baumit lepící stěrka (Baumit Klebespachtel), 

tl.3mm + Baumit Granopor omítka (Granopor Putz), tl. 2mm 

b) vnitřní omítky zdiva – 2 druhy omítek 

1. Veškeré svislé zděné konstrukce – Baumit lepící stěrka (Baumit Klebespachtel), 

tl.3mm + Baumit Granopor omítka (Granopor Putz), tl. 2mm 

2. SDK příčka -  bílá sádrová stěrka Rigips Rimano Plus, tl. 0-3mm 

c) venkovní omítky – 1 druh omítky 

1. Na kontaktní zateplovací systém – 1. vrstva: stěrkování Baumit OpenContact, včetně

síťoviny Baumit OpenTex, tl. 3mm; 2. vrstva: penetrace Baumit UniPrimer; 3. 

vrstva: tenkovrstvá (probarvená) omítka Baumit NanoporTop, tl.3mm (bílá, green3, 

basic3381) 

Poznámka: veškeré omítky (vyjma SDK příček) budou vyztuženy armovací sítí ze skelných 

vláken – Baumit OpenTex. Při omítání rohů budou použity AL rohové lišty s perlinkou 

(zajistí rovné hrany, ochranu vnějších rohů před mechanickým poškozením a tvorbou trhlin). 

Sádrokartonové povrchy budou impregnovány, přetmeleny a přebroušeny. Ocelové nosníky je 

nutno ošetřit základovou barvou proti vzniku rzi. 

d15) Obklady 

a) vnitřní – keramický obklad stěn je navržen v místnostech hygienického zařízení 

(toalety, koupelna, až po úroveň stropů), v kuchyni (pouze za pracovní deskou, v=0,6m), 

v technické místnosti (pouze do výše 1,8m) a v budově zahradního skladu (pouze do výše 

1,6m). 

Bližší specifikace výrobků jsou uvedeny v legendách místností ve výkresové 

dokumentaci (viz. výkres č. A.1.2.03, A.1.2.04). Případné změny barevného řešení a typu 

obkladu je možno v čas změnit v průběhu realizace stavby. 

d16) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Truhlářské výrobky: 

V objektu RD byly navrženy tyto výplně otvorů: okna, francouzská okna a vchodové 

dveře (výrobce Slavona), a vnitřní dveře (výrobce Prüm).  
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Okna a francouzská okna (Slavona) – zvolena dřevěná okna s hliníkovým opláštěním, 

typ HA Thermo Classic 110 s izolačním trojsklem. Tato okna mají výsledný součinitel 

prostupu tepla Uw=0,69 W/(m².K). 

Hlavní vchodové dveře (Slavona) – zvoleny dřevěné jednokřídlé rámové dveře typu 

Solid Comfort 92 (Kalisto s bočním světlíkem). Dveřní křídlo je dřevěný sendvič s 

polyuretanovou výplní 48mm a hliníkovým opláštěním, světlík je zasklen izolačním 

bezpečnostním trojsklem. Výsledný součinitel prostupu tepla těchto dveří je Ud=0,75 

W/(m².K). 

Vchodové dveře do zahradního skladu (Slavona) – zvoleny dřevěné rámové dveře typu 

Klasik, s hliníkovým opláštěním a izolačním dvojsklem. Výsledný součinitel prostupu tepla 

těchto dveří je Ud=1,3 W/(m².K). 

Vnitřní dveře (Prüm) – zvoleny moderní dveře typu Royal Exclusive Line do 

obložkových zárubní. 

Bližší specifikace oken a dveří, barevná provedení, rozměry a počty kusů jsou součástí 

Přílohy 1.2.

Zámečnické výrobky: 

Blíže je specifikováno pouze zábradlí vnitřního schodiště – součástí schodišťového 

ramene bude jednostranné zábradlí z nerezové broušené tyče ∅ 20mm, s dřevěným madlem 

∅ 50mm (ve výšce 800mm), a prosklenou výplní (bezpečnostní sklo). Zábradlí bude kotveno 

do schodišťových stupňů. Další parametry je nutno zaměřit na stavbě. 

Ostatní doplňkové výrobky: 

Nejsou blíže specifikovány. 

d17) Klempířské výrobky 

Prvky oplechování a opláštění proti odstřikující vodě a prvky okapního systému 

(okapový žlab a svod pro zastřešení krytého stání) budou provedeny z ohýbaných 

titanzinkových plechů tloušťky 0,7 mm bez povrchové úpravy (oplechování atiky, 

oplechování bočních a horních hran přístřešku, opláštění fasády proti odstřikující vodě, 

opláštění atiky proti odstřikující vodě). Vnější parapety budou provedeny z ocelového 

pozinkovaného a poplastovaného plechu Lindab (RAL9002). Klempířské prvky jsou blíže 

specifikovány v Příloze 1.2.
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d18) Malby a nátěry 

a) Malba vnitřních zděných stěn a stropu – 2 x Primalex Plus; 

b) Malba SDK podhledů a SDK příčky – 2 x Primalex Karton; 

c) Nátěr vnitřních rámů oken a parapetů – 2 x nátěr ADLER Aquawood Natureffek; 

d) Nátěr terasy a dřevěné konstrukce přístřešku – 2 x nátěr ADLER Lignovit Lasur; 

e) Nátěr nosných ocelových prvků – 2 x základní antikorozní nátěr 

d19) Větrání místnosti 

V rodinném domě je navrženo mechanické řízené větrání s rekuperací tepla (systém 

bude podrobněji řešen v dalším semestru). 

d22) Venkovní úpravy 

Okolo celého objektu je navržen okapový chodník z kačírku šíře 350mm, okapový chodník je 

olemován zahradními obrubníky BEST (1000x200x50mm), tento chodník není proveden 

v místech vstupů do objektu a kolem terasy (viz výkresová dokumentace, výkres č. A.1.2.03, 

A.2.2.04). Zpevněné plochy okolo objektu (přístupový chodník, vjezd a kryté stání) jsou 

vydlážděny betonovou dlažbou BEST, Archia – pískovcová. Veškeré zpevněné plochy jsou 

lemovány zahradním obrubníkem BEST (1000x200x50mm), nebo palisádami BEST (Uriko, 

d/š/v=160/160/400mm). Terén v okolí objektu bude po realizaci stavby upraven podle 

výškových úrovní zaznačených ve výkresové dokumentaci. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Navrhované tepelné izolace splňují požadavky na minimální tloušťky. Navržená vnější 

obálka objektu splňuje požadavky [14]. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

(skladba jednoplášťové ploché střechy s extenzivní zelení, skladba podlahy na terénu, a 

skladba obvodového pláště) jsou doloženy tepelně technickým výpočtem provedeným 

v programu Teplo (viz Příloha 1.3.) 

Shrnutí vypočtených součinitelů prostupů tepla U jednotlivých ochlazovaných konstrukcí:  

Podlaha na terénu:    U = 0,12 W/m2K 

Obvodové zdivo – kontaktní fasáda:   U = 0,11 W/m2K 

Plochá střecha s extenzívní zelení:    U = 0,10 W/m2K 
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f) Způsob založení objektu 

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu není při zakládání nutno 

provádět žádné speciální opatření. Stavba RD je založena na železobetonových základových 

pásech (400x900mm, beton C20/25, vyztužen ocel. dráty: 3 x 2 dráty DR 10 – 10505, + 

třmínky DR 6/200, krytí min 30mm), pod těmito pásy bude nejprve provedena vrstva 

z podkladního prostého betonu (400x100mm, beton C20/25), základová spára je ve výškové 

úrovni -1,4m. Před betonáží ŽB základových pásů budou na podkladní beton uloženy zemnící 

pásky. Budova zahradního skladu je založena na základových pásech z prostého betonu 

(300x1000mm, betonu C20/25), základová spára je výškové úrovni -1,2m.  

Podrobnější popis založení objektu je popsán v bodě d) d2) této technické zprávy. 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

Objekt rodinného domu, ani jeho provoz, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Při výstavbě budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se 

vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se [05]. Vytříděný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na k tomu určenou 

skládku, popřípadě předat k likvidaci odborné firmě. Při realizaci stavby dojde k produkci 

odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady. 

Zásady pro nakládání s odpady 

 Při provozu je nutné: - minimalizovat vznikání odpadů, 

- separovat jednotlivé druhy odpadů, 

- uplatňovat zásady maximální recyklace, 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

h) Dopravní řešení 

Přístup k pozemku je zajištěn z místní asfaltové komunikace (ulice Dráhy). Přístup 

k rodinnému domu je zajištěn zpevněnou plochou (vjezd a chodník) s položenou betonovou 

dlažbou BEST – Archia. Vjezd na pozemek umožňuje stání dvou motorových vozidel, další 

dvě stání jsou řešena v rámci krytého stání. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

i1)  povodně  

Stavební pozemek se nenachází v zaplavovaném území. Nehrozí zde ani žádné případné 

zaplavení v důsledku odtékání dešťových srážek z okolních ploch. 
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i2) sesuvy půdy  

Jedná se o poměrně rovinné území vhodné k zastavění bez zvláštních požadavků na 

zajištění stability svahu proti sesuvu. 

i3) poddolování  

Není předmětem řešení, nejedná se o poddolované území. 

i4) seismicita  

Jedná se o oblast s minimálními vlivy seismicity, není nutno řešit. 

i5) radon  

Byl zpracován radonový průzkum lokality.  Přítomnost radonu zde nebyla zjištěna, 

nejsou tedy nutná žádná speciální opatření. 

i6) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru 

stavby  

Nejedná se o výrobní objekt, samotný objekt ani provoz v něm neprovozuje hluk. Ve 

venkovním prostoru je minimální zdrojem hluku automobilová doprava, lokalita se nachází 

mimo hlavní dopravní komunikaci. Stavba je umístěna v okrajové části obce, v oblasti určené 

pro bydlení. Pozemek sousedí s místní komunikací sloužící, která slouží pouze jako 

přístupová komunikace ke stavbě.  

j) Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména pracím vykonávaných ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci výstavby musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací a dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky 

podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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Kapitola 6.

Stavba: Rodinný dům v pasivním standardu, Brušperk

Místo: Ul. Dráhy, Brušperk, K.Ú. Brušperk, parc.č.: 287/13 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Část:    A.2. Stavebně konstrukční část

___________________________________________________________________________ 

Projektant: Bc. Iveta Janečková, VN1PRO02, 
Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Odborný konzultant: Ing. Zdeňek Peřina, H 307/3 
  Katedra pozemního stavitelství (225) 
  Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava – Poruba 

Datum: 2011/08/22 
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Obsah projektové dokumentace: 

A.2.  Stavebně konstrukční část 

Hlavní textová část 

A.2.1. Technická zpráva 

A.2.1.1 Technická  zpráva k betonovému stropu BEST - UNIKA 

a) Informace o produktu 

b) Stavební připravenost 

c) Doporučení pro realizaci z BEST – stropního systému UNIKA 

d) Výpis prvků stropního systému BEST – UNIKA 

A.2.1.2. Technická zpráva k dřevěné kci zastřešení krytého stání 

 a) Stavební připravenost 

 b) Informace o provedení konstrukce 

c) Výpis prvků konstrukce zastřešení 

Příloha č. 1 

 1.1. A.2.2. Výkresová část 

 01 Skladba stropu nad 1NP, M 1:50 

 02 Skladba stropu nad 2NP, M 1:50 

 03 Schodišťový prostor, M 1:50 

 04 Zastřešení vstupu a krytého stání, M 1:50 
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Úvod

Obsahem této technické zprávy – Stavebně konstrukční části – jsou údaje o 

konstrukčním řešení skladby stropů, konstrukčním řešení zastřešení krytého stání, a informace 

o použitých materiálech a skladbách konstrukcí. 

A.2.1.1. Technická zpráva betonového stropu BEST - UNIKA 

a) Informace o produktu 

Stropní konstrukce nad 1NP i nad 2NP bude provedena z betonových prvků zdícího 

systému BEST – UNIKA stropní systém. 

b) Stavební připravenost 

 Před samotným kladením stropních nosníků BEST je nutno instalovat navržený nosný 

systém z ocelových profilů HEB (H/01 a H/02) (viz výkres A.2.2.01). Na patu ocelových 

sloupů HEB bude přivařena ocelová pásovina tl. 20mm. Ocelové sloupky budou uloženy na 

bloky z pěnového skla Foamglas Perinsul (b=240mm, l=450mm, tl.150mm). Tyto bloky 

budou uloženy na betonové desce. 

 Další informace o provedení jednotlivých detailů jsou zaneseny ve výkresové 

dokumentaci (viz výkres č. A.2.2.01 a A.2.2.02). 

c) Doporučení pro realizaci z BEST – stropního systému UNIKA 

- stropní nosníky jsou uloženy do maltového lože; 

- osová vzdálenost mezi nosníky je konstantní, d = 600 mm; 

- před podepřením není strop pochůzný, před vkládáním stropních vložek na nosníky je 

třeba nosníky podepřít dočasnými podpěrami; 

- počet řad podpěr musí odpovídat doporučení výrobce; 

- podpěry musí být stavěny od středu místnosti s osovou vzdáleností podpor od 1,5 – 1,8m; 

- při provádění staveb je třeba dodržet zásady [15]

-  do stropní konstrukce se nesmějí vkládat nosníky ani vložky, které jsou jakkoli 

poškozeny. 
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d) Výpis prvků stropního systému BEST – UNIKA 

Pro realizaci stropní konstrukce nad 1NP budou použity tyto prvky: 

OZN POPIS PRVKU ROZMĚRY [mm] KS 

N1 BEST - UNIKA 560 STROPNÍ NOSNÍK 5600/120/150 10 

N2 BEST - UNIKA 120 STROPNÍ NOSNÍK 1200/120/150 8 

N4 BEST - UNIKA 440 STROPNÍ NOSNÍK 4400/120/150 13 

N5 BEST - UNIKA 240 STROPNÍ NOSNÍK 2400/120/150 13 

V1 BEST - UNIKA 20 STROPNÍ VLOŽKA 200/480/200 472 

V2 BEST - UNIKA 20 STROPNÍ VLOŽKA ZASLEPENÁ 200/480/200 61 

Tabulka 6.1.: Výpis prvků stropního systému BETS – UNIKA, pro strop nad 1NP 

Pro realizaci stropní konstrukce nad 2NP budou použity tyto prvky: 

OZN POPIS PRVKU ROZMĚRY [mm] KS 

N1 BEST - UNIKA 560 STROPNÍ NOSNÍK 5600/120/150 23 

N2 BEST - UNIKA 120 STROPNÍ NOSNÍK 1200/120/150 550

N4 BEST - UNIKA 440 STROPNÍ NOSNÍK 4400/120/150 44 

Tabulka 6.2.: Výpis prvků stropního systému BETS – UNIKA, pro strop nad 2NP 
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A.2.1.1. Technická zpráva k dřevěné konstrukci zastřešení krytého stání 

a) Stavební připravenost 

Použité řezivo je ze smrkového dřeva. Veškeré dřevěné prvky konstrukce budou před 

montáží impregnovány proti dřevokazným činitelům a ohni. Ochrana proti ohni 2 násobným 

nástřikem ředěného přípravku Flamgard, a ochrana proti dřevokazným činitelům 2 násobným 

nástřikem koncentrovaného přípravku Bochemit FORTE. Nakonec bude proveden 2 x nátěr 

ADLER Lignovit Lasur. 

Na vybetonované základové patky z prostého betonu budou na chemickou kotvu 

osazeny kotevní patky BOVA BV – P (rozměr 120x120mm), do nichž pak budou uchyceny 

svislé dřevěné sloupky (120/120mm) konstrukce. 

b)  Informace o provedení konstrukce  

Zastřešení krytého stání je navrženo jako jednoduchá dřevěná trámová konstrukce. Je 

složená ze svislých sloupků (14 x 120/120mm), vodorovných vaznic (4 x 120/180mm), a 

příčně vyskládaných krokví (16 x 120/160mm). Celá konstrukce je zaklopena celoplošným 

bedněním z OSB desek s rovnou hranou (tl. 25mm, 1250x2500mm). Místy bude na 

konstrukci provedeno zavětrování ocelovými lany ∅8mm. Svislé sloupky (120/120mm) 

budou osazeny a uchyceny do ocelových kotevních patek. Na sloupky budou horizontálně

vyskládány vaznice (120/180mm), a vždy nad sloupky dojde ke spoji průběžných vaznic (spoj 

na sraz a přeplátováním ocelovou destičkou). Na tyto vaznice pak budou posezeny krokve 

(120/160mm), spoj osedláním a prošroubováním do vaznice. Bližší informace o provedení 

konstrukce viz Výkres č. A.2.2.04. 

c) Výpis prvků konstrukce zastřešení 

Viz Příloha č. 1.2.
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Kapitola 7. 

___________________________________________________________________________ 

Stavba: Rodinný dům v pasivním standardu, Brušperk

Místo: Ul. Dráhy, Brušperk, K.Ú. Brušperk, parc.č.: 287/13 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Část: A.3. Technika prostředí staveb

 A.3.3. Zařízení vzduchotechniky 

___________________________________________________________________________

Projektant: Bc. Iveta Janečková, VN1PRO02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Odborný konzultant: Ing. Petra Tymová, Ph.D., H 506/2 
  Katedra prostředí staveb a TZB (229) 
  Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava – Poruba 

Datum: 2011/11/22 
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Obsah projektové dokumentace: 

A.3.3. Zařízení vzduchotechniky 

A.3.3.1. Technická zpráva 

 Hlavní textová část 

a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použité právní předpisy a normy), 

b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a 

nejnižší venkovní výpočtová teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu, 

provozní režim, počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní 

v týdnu a v roce, 

c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy, 

d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení, 

e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické 

výměny vzduchu v jednotlivých prostorech, 

f) minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního, 

g) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního, 

h) počet a umístění centrál úpravy vzduchu,  

i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry 

letní/zimní v klimatizovaných prostorech, 

j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností, 

k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností, 

l) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,  

m) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,  

n) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů, 

o) seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,  

p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,  

q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,  

r) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do 

obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,  

s) požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,  

t) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, 

protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,  

u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,  

v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,  
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w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, 

uzavírek a dalších armatur),  

x) pokyny pro montáž,  

y) požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní 

vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku atd.) 

z) dodatek k vytápění místností, které nemohou být vytápěny teplovzdušným systémem, 

popis zvoleného řešení, a jeho návrh 

Příloha č. 2. 

 2.1.  Výkresová část A.3.3.2. 

01 Půdorys 1NP – rozvody VZT v podlaze 

02 Půdorys 2NP – rozvody VZT v SDK podhledu 

03 Půdorys 2NP – rozvody VZT v podlaze 

04 Půdorys 2NP – rozvody VZT v SDK podhledu 

05 Půdorys 1NP – elektrické podlahové vytápění v zádveří 

06 Půdorys 2NP – elektrické podlahové topení vytápění koupelny 

07 Funkční schéma zapojení 

08 Výpis prvků VZT zařízení 

 2.2. Výpis prvků k projektové dokumentaci A.3.3. Zařízení vzduchotechniky 

 2.3. Dimenzování teplovzdušného systému 

 2.4. Posouzení navrženého VZT systému z hlediska tlakových ztrát 

 2.5. Katalogový list k VZT jednotce Duplex Kappa 3V 

 2.6. Grafy pro stanovení tlakových ztrát pro komponenty VZT systému 

 2.7. Doporučené montážní detaily



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

57 

 Úvod 

 Předmětem této technické zprávy je popis řešení větrání a teplovzdušného vytápění 

rodinného domu, včetně popisu řešení vytápění místností, které nejsou vytápěny 

teplovzdušně. Jedná se o zádveří (č.m. 101) a koupelnu (č.m. 204), zde je k pokrytí tepelných 

ztrát navrženo elektrické podlahové vytápění, kterému je věnován poslední bod (z) této 

technické zprávy. Projekt je proveden pro rodinný dům v pasivním standardu v Brušperku na 

parc.č. 287/13. 

a) soupis výchozích podkladů

Při zpracování projektu vzduchotechniky byly použity tyto podklady: 

Stavební dokumentace budovy; Tepelné ztráty rodinného domu – výstup z výpočtového 

softwaru Ztráty; [16]; [17]; Technické podklady dodavatele zařízení Atrea, s.r.o. 

b) klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

• klimatická oblast (lokalita): Frýdek – Místek (Brušperk) 

• uvažovaná nejnižší venkovní výpočtová teplota: -15°C 

• průměrná roční teplota venkovního vzduchu: 8,9°C 

• průměrná venkovní teplota v otopném období: 3,8°C 

• uvažovaná letní výpočtová teplota: 32°C 

• letní výpočtová entalpie vzduchu: 59kJ/kg 

• počet otopných dnů v roce: 236 dní 

• krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru: normální krajina 

• poloha budovy v krajině: chráněná 

• průměrná vnitřní výpočtová teplota - plný provoz/útlum: 20°C/18°C 

• typ provozu:  plně automatický 

• provozní režim:  trvalý, nepřerušovaný 

c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní 
 předpisy, 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu:

 Obytné i ostatní místnosti, uvažováno: 20°C (dle ČSN 730540-3) 

 Koupelna: 24° C (dle ČSN 730540-3) 

Návrhová relativní vlhkost vzduchu v interiéru: 

 Obytné i ostatní místnosti: 50% (dle ČSN 730540-3) 

 Koupelna: 70% (dle ČSN 730540-3) 
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Minimální (hygienická) intenzita výměny vzduchu (do exteriéru):

 Obytné místnosti: 0,5/hod (dle ČSN EN 12831) 

 Koupelna, kuchyň: 1,5/hod (dle ČSN EN 12831) 

Množství vzduchu pro nárazové odvětrání příslušenství rodinného domu:

 Zádveří - 101:  15 m3/h (Atrea dle DIN 1946-6) 

 Kuchyň - 103: 60 m3/h (Atrea dle DIN 1946-6) 

 WC – 105, 206: 30 m3/h (Atrea dle DIN 1946-6) 

 Koupelna - 204: 60 m3/h (Atrea dle DIN 1946-6) 

d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení, 

 Teplovzdušné vytápění a větrání rodinného domu bude zajištěno jednotkou od 

společnosti Atrea, s.r.o. typu Duplex Kappa 3V s EC technologií s vestavěným tepelným 

čerpadlem vzduch-voda a topenářskými sestavami, provedení 10/0 (dále jen „VZT jednotka“).

 VZT jednotka je určena pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění nebo 

chlazení a současně pro komfortní řízené větrání s rekuperací tepla. Jednotka zajišťuje 

současně primární cirkulační vytápění (resp. chlazení) a větrání obytných místností a 

sekundární oddělené odvětrávání sociálního příslušenství domu. 

 Teplo z odsávaného odpadního vzduchu je prostřednictvím rekuperačního výměníku 

využito pro předehřev přiváděného čerstvého vzduchu. Toto se děje při dokonalém oddělení 

odsávaného odpadního a cirkulačního vzduchu s účinností 91% (údaj výrobce, při výpočtech 

je uvažována snížená hodnota 81%). 

 Součástí navrženého systému je integrovaný zásobník tepla typu IZT-U-TS se dvěma 

průtočnými výměníky (dále jen „IZT“), které budou zapojeny v sérii. Na výstupu budou 

osazeny dva trojcestné směšovací termoregulační ventily, přičemž jeden bude použit pro 

regulaci teploty teplé vody přiváděné k jednotlivým výtokovým armaturám, a druhý pro 

regulaci teploty teplé vody pro pračku a myčku. Celý objem IZT pak slouží jako zdroj topné 

vody pro VZT jednotku a pro okruh teplovodního podlahového topení. Hlavním zdrojem 

zajišťujícím ohřev vody v IZT bude tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, které je součástí VZT 

jednotky. Jako záložní zdroj budou využívány dvě elektrické topné spirály. 

 Pro správné fungování celého vzduchotechnického systému je nutné zajistit co 

nejvyšší těsnost obálky budovy (nedoporučuje se instalovat větrací mřížky, ventilátory, 

klasické kuchyňské digestoře volně spojené s venkovním prostředím). 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

59 

e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané 
hygienické výměny vzduchu v jednotlivých prostorech, 

Výčet místností větraných nuceně a množství přiváděného vzduchu pro splnění hygienické 

výměny vzduchu uvádí Tabulka 7.1. Přirozené větrání není navrženo v žádné místnosti RD.

č
ís

lo
 m

ís
tn

o
s
ti
 

Název místnosti  - nucené větrání

VOM

Objem 
místnosti

nmin

Minimální intenzita 
výměny vzduchu 

(dle ČSN EN 12831 - 
příloha D.5.1.) 

min
Vm

Minimální 
množství 

hygienické 
výměny vzduchu 

[m
3
] [1/h] [m

3
/h] 

101 zádveří (pouze odvod) 25,25 0,5 12,625 

102 technická místnost (pouze odvod) 18,22 0,5 9,110 

103+104 obývací pokoj  + kuchyň 120,10 
1,0 (snížená hodnota, 
nárazově digestoří) 

120,100 

105 wc (pouze odvod) 4,30 0,5 2,150 

201 chodba 43,59 0,5 21,795 

202 pokoj 1 26,39 0,5 13,195 

203 pokoj 2 26,39 0,5 13,195 

204 koupelna (pouze odvod) 21,59 1,5 32,385 

205 ložnice 43,20 0,5 21,600 

206 wc (pouze odvod) 4,45 0,5 2,225 

Tabulka 7.1.  – Minimální hodnoty hygienické výměny vzduchu v jednotlivých místnostech. 

f) minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního, 

Uvedené hodnoty byly stanoveny výpočtem dle projekčního podkladu společnosti Atrea, s.r.o. 

Kompletní výpočet včetně použitých vzorců a vstupních údajů je uveden v Příloze 2.3.  

č
ís

lo
 m

ís
tn

o
s
ti
 

Název místnosti 

(nucené větrání) 

VOM - 
Objem 
místnos

ti 

min
Vm=VOM*nmin 

Minimální 
hygienický 

přívod 
čerstvého 

vzduchu (dle 
ČSN 730540) 

Vm - 
Množství 
vzduchu 

pro pokrytí 
tepelných 

ztrát 
místnosti 
(při -15°C) 

Vc1 - 
Množství 

cirkulačního 
vzduchu, 

100%  
cirkulace, 

bez 
větrání!!! 
Vc1=Vc2 

Podíl 
cirkulačního 

vzduchu  
při splnění 

min
Vm

[m
3
] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

101 zádveří (pouze odvod) 25,25 12,625 - 

536,78 

- 

102 
technická místnost 
(pouze odvod) 

18,22 9,110 - - 

103+104 obývací pokoj s kuchyní 120,10 120,100 290,18 170,08 

105 wc (pouze odvod) 4,30 2,150 - - 

201 chodba 43,59 21,795 75,75 53,95 

202 pokoj 1 26,39 13,195 48,41 35,22 

203 pokoj 2 26,39 13,195 43,10 29,91 

204 koupelna (pouze odvod) 21,59 32,385 - - 

205 ložnice 43,20 21,600 79,34 57,74 

206 wc (pouze odvod) 4,45 2,225 - - 

       Vc2�ΣΣΣΣ��� 536,8 m
3
/h   

Tabulka 7.2.  – Minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního. 
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g) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního, 

Nasávání čerstvého venkovního vzduchu do jednotky (e1)

 Nasávání venkovního vzduchu do VZT jednotky je navrženo na severozápadní 

fasádě rodinného domu ve výšce cca 2,52 m nad úrovní upraveného terénu. Čerstvý vzduch je 

nasáván přes fasádní přechod (S-VPF UNI, 350x350/ø200), který je opatřen protidešťovou 

žaluzií Al elox (PZ 343x343, hliník) a škrticí klapku MSKM se servopohonem. Přívod 

čerstvého venkovního vzduchu je k VZT jednotce zajištěn ohebnou Al laminátovou hadicí 

s tepelnou a zvukovou izolací (Sonoflex MI ∅ 200 a 254, tl. izolace 25mm). Stálý přívod 

čerstvého vzduchu při chodu cirkulačního ventilátoru je zajištěn aretací směšovací klapky 

jednotky.   

Vstup odpadního vzduchu do jednotky (i1)

 Odpadní vzduch z místností příslušenství RD (zádveří, technická místnost, dvě WC, 

koupelna, kuchyň) je odsáván nuceně, podtlakově, prostřednictvím talířových ventilů, na 

které navazují odtahové větve z ohebných Al laminátových hadic s tepelnou izolací 

(Termoflex MI, tl. izolace 25mm). Současně se sepnutím odsávacího ventilátoru je spuštěn 

také ventilátor cirkulační (přívod čerstvého vzduchu). Jednotlivé odpadní větve se před 

vstupem do VZT jednotky spojí, a odsávaný odpadní vzduch je jediným potrubím přiveden do 

VZT jednotky, kde prostřednictvím rekuperačního výměníku předá svou tepelnou energii 

přiváděnému venkovnímu vzduchu s účinností 91% (údaj výrobce, při výpočtech je 

uvažována snížená hodnota 81%). 

Výstup odpadního vzduchu z jednotky (i2)  

 Již ochlazený odpadní vzduch je odváděn do exteriéru prostřednictvím ohebné Al 

laminátové hadice s tepelnou izolací Termoflex MI (tl. TI 25mm), na které je před vyústěním 

do exteriéru osazena zpětná klapka RSK 160. Odpadní vzduch je následně vyveden přes 

fasádní přechod (VPF UNI 350x350/ø160) s osazenou protidešťovou žaluzií (PZ 343x343, Al 

hnědá 9016) do venkovního prostředí. Vývod odpadního vzduchu je vyústěn na 

severovýchodní straně budovy v rámci 2. nadzemního podlaží ve výšce 5,77m nad úrovní 

upraveného terénu. 

h) počet a umístění centrál úpravy vzduchu, 

 V objektu rodinného domu je navržena pouze jedna vzduchotechnická jednotka 

(Duplex Kappa 3V), která upravuje rozváděný vzduch na požadovanou teplotu (ohřívá, 

ochlazuje). Tato VZT jednotka je umístěna v technické místnosti (102) v 1. nadzemním 

podlaží. 
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i) zadání tepelných ztrát, požadované parametry vnitřního vzduchu 

 Tepelné ztráty jednotlivých místností byly stanoveny výpočtovým softwarem Ztráty 

2008, uváděná tepelná ztráta je celková tepelná ztráta (ztráta prostupem tepla + ztráta 

větráním). Výstup z programu a vyhodnocení je přiloženo v Příloze 1.5. 

číslo 
místnosti

Název místnosti 
Tepelná 

ztráta [kW] 
Návrhová teplota 

vnitřního vzduchu [°C]
101 zádveří 0,320 20,0 
102 technická místnost 0,175 20,0 

103+104 obývací pokoj s kuchyní 1,858 20,0 
105 wc  0,058 20,0 
201 chodba 0,485 20,0 
202 pokoj 1 0,310 20,0 
203 pokoj 2 0,276 20,0 
204 koupelna 0,522 24,0 
205 ložnice 0,508 20,0 
206 wc 0,062 20,0 

 Tabulka 7.3. – Tepelné ztráty a teploty vnitřního vzduchu. 

j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností, 

 Jednotlivá množství vzduchu stanovené pro jednotlivé místnosti jsou vypsány 

v Příloze 2.3.

č
ís

lo
 m

ís
tn

o
s
ti
 

Název místnosti 
(nucené větrání) 

VOM

Objem 
místnosti

min
Vm=VOM*nmin 

Minimální 
hygienický 

přívod 
čerstvého 

vzduchu (dle 
ČSN 730540) 

Vi1

Nárazové 
množství 

odsávaného 
vzduchu z 

příslušenství RD 
(dle DIN 1946-6)

Vi1

Trvalé množství 
odsávaného 
vzduchu z 

příslušenství RD 
(dle DIN 1946-6)

[m
3
] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

101 zádveří (pouze odvod) 25,25 12,63 15 10 

102 
technická místnost 
(pouze odvod) 

18,22 9,11 10 5 

103+104 obývací pokoj  + kuchyň 120,10 120,10 60 40 

105 wc (pouze odvod) 4,30 2,15 30 20 

201 chodba 43,59 21,80 - - 

202 pokoj 1 26,39 13,20 - - 

203 pokoj 2 26,39 13,20 - - 

204 koupelna (pouze odvod) 21,59 32,39 60 40 

205 ložnice 43,20 21,60 - - 

206 wc (pouze odvod) 4,45 2,23 30 20 

Tabulka 7.4. - Požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností. 
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k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností, 

 Vzduchové výkony uvedené v Tabulce 7.5 níže byly stanoveny výpočtem dle 

projekčního podkladu společnosti Atrea, s.r.o. Kompletní výpočet včetně použitých vzorců a 

vstupních údajů je uveden v Příloze 2.3.

č
ís

lo
 m

ís
tn

o
s
ti
 

Název místnosti 

min
Vm 

Množství 
přiváděného 
vzduchu s 

ohledem na 
dostatečné 
provětrání 
místnosti 

Vm

Množství 
vzduchu 

pro pokrytí 
tepelných 

ztrát 
místnosti 

(při -15°C)

VNORM - 
snížené 
množství 
větracího 

vzduchu pro 
průměrnou 
venkovní 

teplotu (cca 
te =1 až 

3°C) 

Vc1

Množství 
cirkulačního 

vzduchu, 
100%  

cirkulace, 
bez 

větrání!!! 

Ve1  
Množství 
čerstvého 
vzduchu, 

100%  
přetlakově

Vi1 - 
Maximální 
nárazové 
množství 
větracího 
vzduchu 

(odvětrání 
příslušenst

ví RD) 

    
  

"režim 
MAX" 

"režim 
NORM" 

"režim č.3" "režim č.5"   

    [m
3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

101 
zádveří 
(pouze odvod) 

-
podlahové 

topení 
-

536,8 
(celý RD) 

536,8 
(celý RD) 

15 

102 
technická místnost 
(pouze odvod) 

-
vnitřní 

zisky 
- 15 

103
104 

obývací pokoj  + 
kuchyň

120,100 290,176 159,597 60 

105 wc (pouze odvod) - - - 30 

201 chodba 21,795 75,746 41,660 - 

202 pokoj 1 13,195 48,415 26,628 - 

203 pokoj 2 13,195 43,105 23,708 - 

204 
koupelna (pouze 
odvod) 

-
podlahové 

topení
- 60 

205 ložnice 21,600 79,338 43,636 - 

206 wc (pouze odvod) - - - 30 

Tabulka 7.5. – Vzduchové výkony v jednotlivých typech místností. 

l) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí, 

 Nejedná se o výrobní objekt, samotná budova, ani její provoz, nezpůsobuje 

nadměrný hluk. Ve venkovním prostředí může být možným zdrojem hluku nasávání 

čerstvého venkovního vzduchu do VZT jednotky, výstup odpadního vzduchu do venkovního 

prostředí, nebo venkovní jednotka tepelného čerpadla typu vzduch-voda, tyto hodnoty hluku 

však nepřekračují maximální povolené hygienické limity. Navržený systém splňuje podmínky 

[18]. 

m) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace, 

 Odpadní vzduch vypouštěný při provozu vzduchotechnického zařízení rodinného 

domu neobsahuje žádné škodliviny, není proto nutné stanovovat emise, ani jejich 

koncentrace. Navrhované vzduchotechnické zařízení nemá negativní vliv na znečištění 

životního prostředí. 
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n) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů

 Teplovzdušné vytápění (resp. chlazení) a větrání zajišťuje vzduchotechnická 

jednotka firmy Atrea, s.r.o. typu Duplex Kappa 3V (s EC technologií s vestavěným tepelným 

čerpadlem vzduch – voda a topenářskými sestavami, provedení 10/0) (dále jen „VZT 

jednotka“) umístěná v technické místnosti (č. m. 102). 

Čerstvý venkovní vzduch (e1) je nasáván na severozápadní straně rodinného domu 

(ve výšce cca 2,52 m nad úrovní upraveného terénu) skrz fasádní přechod (S-VPF UNI, 

350x350/∅200), který je opatřen protidešťovou žaluzií Al elox (PZ 343x343, hliník), a škrticí 

klapku MSKM se servopohonem (KEL 200 LM230 včetně izolace). Poté je dopravován 

ohebnou Al laminátovou hadicí s tepelnou a zvukovou izolací (Sonoflex MI ∅200 a ∅254, tl. 

izolace 25mm) přímo do rekuperačního výměníku VZT jednotky, kde dojde k jeho předehřátí. 

 Pro rozvod cirkulačního vytápěcího a čerstvého vzduchu (c2) jsou použity pro 1NP 

ploché podlahové kanály a pro 2NP flexibilní ohebné Al laminátové hadice. Veškeré rozvody 

jsou vedené samostatně do každé místnosti a jsou ukončeny podlahovými vyústkami 

s možností regulace (podrobný popis vedení viz bod „r“ této technické zprávy) 

 Vzduch odsávaný z obytných místností je použit jako cirkulační vzduch (c1). 

Stěnové mřížky pro centrální odtah cirkulačního vzduchu jsou umístěny v 1NP u stropu ve 

stěně mezi kuchyní a obývacím pokojem a v 2NP u stropu ve stěně mezi chodbou a 

koupelnou. Následně je odsávaný vzduch prostřednictvím flexibilní ohebné Al laminátové 

hadice s tepelnou a zvukovou izolací (Sonoflex MI ∅ 200 a 250, tl. izolace 25mm) doveden 

k VZT jednotce. Cirkulační vytápěcí vzduch je z jednotlivých místností odváděn přetlakem 

štěrbinami pod dveřmi (min. výška 8mm, dveře bez prahu!). 

 Odpadní vzduch (i1) z místností příslušenství RD (zádveří, technická místnost, dvě

WC, koupelna, kuchyň) je odsáván nuceně, podtlakově, prostřednictvím talířových ventilů

(osazených v jednotlivých místnostech ve stropě, popř. ve zdi – viz výkresová část), na které 

navazují odtahové větve z ohebných Al laminátových hadic s tepelnou izolací (Termoflex MI, 

tl. izolace 25mm). V kuchyni nad sporákem je nutno instalovat cirkulační digestoř

s uhlíkovým filtrem (zachycení pachů) a s filtrem tahokovovým (zachycení mastných 

výparů). Odsávání odpadního vzduchu z kuchyně nesmí být napojeno přímo na digestoř, 

nutno provést odděleně prostřednictvím talířového ventilu umístěného ve stropě. Odsávací 

ventilátor je spouštěn nárazově na základě impulsu z WC a koupelny s využitím volby 

oddáleného startu a doběhu (po rozsvícení, zpoždění 2min, doběh 5min), nebo impulsem 

z kuchyně (při zapnutí digestoře, bez zpoždění, bez doběhu). Současně se sepnutím 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

64 

odsávacího ventilátoru je spuštěn také ventilátor cirkulační (přívod čerstvého vzduchu). 

Množství čerstvého přiváděného vzduchu je při běhu nárazového odsávání odpadního 

vzduchu maximálně 327m3/h. Jednotlivé odpadní větve se před vstupem do VZT jednotky 

spojí, a odsávaný odpadní vzduch je jediným potrubím přiveden do VZT jednotky, kde 

prostřednictvím rekuperačního výměníku předá svou tepelnou energii přiváděnému 

venkovnímu vzduchu s účinností 91% (údaj výrobce, při výpočtech je uvažována snížená 

hodnota 81%). 

 Poté je již ochlazený odpadní vzduch (i2) odváděn do exteriéru prostřednictvím 

ohebné Al laminátové hadice s tep. izolací Termoflex MI (tl. TI 25mm), na které je před 

vyústěním do exteriéru osazena zpětná klapka RSK 160. Odpadní vzduch je následně vyveden 

přes fasádní přechod (VPF UNI 350x350/ø160) s osazenou protidešťovou žaluzií (PZ 

343x343, Al hnědá 9016) do exteriéru. Vývod odpadního vzduchu je vyústěn na 

severovýchodní straně RD v rámci 2NP ve výšce 5,77m nad úrovní upraveného terénu. 

 Hygienická výměna vzduchu je zajištěna samostatným ventilátorem umístěným 

v jednotce. V rekuperačním výměníku dochází k předehřátí přívodního venkovního vzduchu 

vlivem předání tepelné energie z odpadního vzduchu s účinností 91% (údaj výrobce, při 

výpočtech je uvažována snížená hodnota 81%). Stálý přívod čerstvého vzduchu při běhu 

cirkulačního ventilátoru je zajištěn aretací směšovací klapky. 

o) seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů, 

zařízení parametr hodnota jednotka 

DUPLEX Kappa 3V napětí 230/50 V/Hz 

 topný výkon – max. 6,7 kW 

 chladící výkon – max. 4,0  kW 

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) topný výkon 4,8 kW 

 příkon 1,3 kW 

 topný faktor 3,69 [-] 

Integrovaný zásobník tepla (typ IZT-U-TS)  
Elektrospirály jmenovité napětí 400/50 V/Hz 

Elektrospirála pro ohřev TV příkon 4 kW 

Elektrospirála pro ohřev ÚT příkon 4 kW 

Ventilátory  
 cirkulační/vytápěcí vzduch napětí Mc. MAX 120 V 

  napětí Mc. NORM 80 V 

 odpadní vzduch napětí Mi. MAX 170 V 

  napětí Mi. NORM 80 V 
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p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu, 

 Projekt vzduchotechniky obsahuje pouze teplovzdušnou vytápěcí, chladící a větrací 

jednotku Duplex Kappa 3V, která je schopna rozváděný vzduch pouze ohřívat, nebo 

ochlazovat. 

q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení, 

 Navržená teplovzdušná vytápěcí, chladící a větrací jednotka Duplex Kappa 3V s EC 

technologií s vestavěným tepelným čerpadlem vzduch – voda a topenářskými sestavami je 

zvolena v provedení 10/0 (panty dveří vpravo) (dále jen „VZT jednotka“). 

 Tato jednotka je určena pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění nebo 

chlazení a současně pro komfortní řízené větrání s rekuperací tepla. Jednotka zajišťuje 

současně primární cirkulační vytápění (resp. chlazení) a větrání obytných místností a 

sekundární oddělené odvětrávání sociálního příslušenství domu. 

 Jednotka je dodávána včetně EC ventilátorů (cirkulační ventilátor a ventilátor 

odpadního vzduchu) a oběhových čerpadel, jež snižují spotřebu elektrické energie při 

provozu. Cirkulační ventilátor je typu „volného oběžného kola“, má proto nižší provozní 

náklady a hluk v porovnání s jinými EC ventilátory. Další součástí této jednotky je vestavěné 

tepelné čerpadlo vzduch-voda ve splitovém provedení, protiproudý rekuperační výměník 

s účinností 91%, topenářská sestava pro řízení teploty topné vody, regulační modul, ovladač

CP 08 RD, venkovní čidlo, regulátor RG 21-2 pro řízení tepelného čerpadla, bivalentního 

zdroje (dvě elektrospirály) a jednoho ekvitermního okruhu. Dalšími komponenty systému jsou 

filtr cirkulačního vzduchu s třídou filtrace G4, předfiltry z tahokovu, cirkulační klapka a 

klapka bypassu včetně servopohonů. Venkovní jednotka tepelného čerpadla je vybavena 

řízením otáček kompresoru a oběhovými čerpadly, které obsahují úsporné EC motory. 

Součástí navrhovaného systému je také integrovaný zásobník tepla typu IZT-U-TS 

se dvěma průtočnými výměníky a dvěma standardně osazenými elektrickými topnými 

spirálami (dále jen „IZT“). 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

66 

r) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů  
 do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru, 

Umístění zařízení: 

 VZT jednotka je umístěna v technické místnosti (č.m. 102), její poloha je zakótována 

ve výkresové dokumentaci (výkres číslo A.3.3.2.01). Minimální odstupy VZT jednotky od 

přilehlých zdí je nutno dodržet! 

Celková množství vzduchu: 

Celkové množství větracího vzduchu pro pokrytí celkové tepelné ztráty:

 při -15°C, cirkulační ventilátor v poloze „MAX“ ……………… Vc2 = 539 m3/h 

Snížené množství větracího vzduchu pro průměrnou venkovní teplotu: 

 při te = 1 až 3°C, cirkulační ventilátor v poloze „NORM“ ……… VNORM = 297 m3/h 

Celkové množství vzduchu odsávané při nárazovém odvětrání: ………… Vi1 = 205 m3/h 

Celkové množství vzduchu odsávané při trvalém odvětrání: ……………. Vi1 = 135 m3/h 

Množství vzduchu a počty vyústek navržené pro jednotlivé místnosti: 

č
ís

lo
 m

ís
tn

o
s
ti
 

Název místnosti 

Vytápěcí a 
cirkulační 
vzduch 

přiváděný 
do 

místnosti 

Snížené 
množství 
větracího 

vzduchu pro
te =1 až 3°C 

Počet 
vyústek

Množství 
vzduchu 

odsávané 
při 

nárazovém 
odvětrání 

Množství 
vzduchu 

odsávané 
při trvalém 
odvětrání 

[m
3
/h]     [m

3
/h] [m

3
/h] 

101 zádveří (pouze odvod) - -   15 10 

102 technická místnost (jen odvod) - -   10 5 

103 obývací pokoj 234 129 3 - - 

104 kuchyň 56 31 1 60 40 

105 wc (pouze odvod) - -   30 20 

201 chodba 76 42 1 - - 

202 pokoj 1 49 27 1 - - 

203 pokoj 2 44 24 1 - - 

204 koupelna (pouze odvod) - - - 60 40 

205 ložnice 80 44 2 - - 

206 wc (pouze odvod) - - - 30 20 

ΣΣΣΣ    539  297   205 135 

Tabulka 7.6. – Navržená množství přiváděného a odsávaného vzduchu, počty vyústek 

Vedení kanálů do obsluhovaných prostorů: 

 Rozvod cirkulačního vytápěcího a čerstvého vzduchu (c2) pro 1NP:

 Je zajištěn plochými podlahovými kanály (rozměr 200x50mm, pozink, typ B - pro 

betonové podlahy), které jsou navíc opatřeny výztuhami proti účinkům tlaku vrchní 
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anhydridové vrstvy. V místech navrhovaných vyústění v podlaze jsou na konce podlahových 

kanálů osazeny koncové krabice čelní – zvýšené (KKC-Z 200x50/255x100), na které budou 

navazovat podlahové mřížky s regulací (PMR 4"-10" 250x97, chrom). Bližší popis uložení je 

popsán v bodě „u“ této technické zprávy. 

 Rozvod cirkulačního vytápěcího a čerstvého vzduchu (c2) pro 2NP:

 Ploché podlahové kanály (rozměr 200x50mm, pozink, typ A - pro suché podlahy)  

jsou použity pouze pro konečný rozvod vzduchu v ložnici (m. č. 205). V místech 

navrhovaných vyústění v podlaze jsou na konce podlahových kanálů osazeny koncové krabice 

čelní (KKC 200x50/255x100), na které budou navazovat podlahové mřížky s regulací (PMR 

4"-10" 250x97, chrom). Bližší popis uložení je popsán v bodě „u“ této technické zprávy. 

Distribuce vzduchu v prostoru: 

 Rozvod cirkulačního vytápěcího a čerstvého vzduchu (c2) pro 2NP:

Je zajištěn pomocí flexibilních ohebných Al laminátových hadic s tepelnou a zvukovou 

izolací (Sonoflex MI ø 125 a 160, tl. izolace 25mm), které jsou vedeny v SDK podhledu pod 

stropem 1NP. V místech vyústění do 2NP jsou osazeny koncové krabice stropní (dolní, KSD 

ø125/255x100), na které budou navazovat podlahové mřížky s regulací (PMR 4"-10" 250x97, 

chrom). Rozvod vzduchu do ložnice (č. m. 205) je navíc doplněn o ploché podlahové kanály 

(rozměr 200x50mm, pozink, typ A - pro suché podlahy). 

 Centrální odtah cirkulačního vzduchu (c1) z 1NP:

 Stěnová mřížka (svislá, SMD 280x405 S buk) je umístěna ve stěně mezi kuchyní a 

obývacím pokojem ve výšce 2,02m nad podlahou. Vzduch je odváděn prostřednictvím 

flexibilní ohebné Al laminátové hadice s tepelnou a zvukovou izolací (Sonoflex MI ∅ 250, tl. 

izolace 25mm) k VZT jednotce. Tento rozvod je umístěn pod SDK podhledem 1NP, proto 

bude opláštěný SDK deskami, čímž pohledově naváže na horní skříňky kuchyňské linky. 

 Centrální odtah cirkulačního vzduchu (c1) z 2NP:

 Stěnová mřížka (svislá, SMD 280x405 S buk) je umístěna ve stěně chodby ve výšce 

2,09m nad podlahou. Vzduch je poté odváděn prostřednictvím flexibilní ohebné Al 

laminátové hadice s tepelnou a zvukovou izolací (Sonoflex MI ∅ 200, tl. izolace 25mm) 

k odvodu v 1NP, na který se napojí pomocí jednostranné odbočky (OBJ Odbočka 

jednostranná 90° 250/200). 
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 Odsávání odpadního vzduchu (i1) z 1NP i 2NP:

 Probíhá nuceně, podtlakově, prostřednictvím talířových ventilů pro odtah vzduchu 

osazených v jednotlivých  místnostech. Odsávání odpadního vzduchu je navrženo 

pro místnosti č.: 101- zádveří, 102 - technická místnost, 103 – kuchyň, 105 – WC, 204 – 

koupelna, 206 - WC. Veškeré talířové ventily v 1NP jsou osazeny do SDK podhledu, v 2NP 

jsou osazeny ve stěnách navazujících na instalační šachty. Na talířové ventily pak navazují 

odtahové větve z ohebných Al laminátových hadic s tepelnou izolací (Termoflex MI, tl. 

izolace 25mm), které se navzájem napojí a odsávaný odpadní vzduch se přivede do VZT 

jednotky jediným potrubím. 

s) požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony 

zařízení tepelný příkon chladící příkon el. příkon

DUPLEX Kappa 3V 4,2 kW není předmětem DP  

Tepelné čerpadlo (vzduch-voda) není předmětem DP 1,3kW 

Integrovaný zásobník tepla (typ IZT-U-TS)  
Elektrospirála pro ohřev TV   max 4 kW 
Elektrospirála pro ohřev ÚT   max 4 kW 

Ventilátor - cirkulační/vytápěcí vzduch  
 napětí Mc. MAX   120 V/50 Hz/ 306 W 

 Ventilátor - odpadní vzduch 
 napětí Mi. MAX   170 V/ 50 Hz/ 80 W 

t) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a 
 klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických 

zařízeních, 
Stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace: 

• VZT jednotka zajišťuje současně: 

- primární cirkulační vytápění (resp. chlazení) a větrání obytných místností 

- a sekundární oddělené odvětrávání sociálního příslušenství domu. 

• VZT jednotka je schopna pracovat dle ročního období, nebo dle momentálních potřeb 

v pěti základních režimech:  

- Rovnotlaký vytápěcí režim: celoroční nv=0,3-0,5 (h-1) 

- Cirkulační vytápěcí režim: topné období nv=0,3-0,5 (h-1) 

- Cirkulační vytápěcí režim: topné období bez větrání nv=0 (h-1) 

- Větrací režim: podtlakový, letní a přechodné období nv=0,3-0,5 (h-1) 

- Větrací režim: přetlakový, letní období nv=1,0-1,8 (h-1) 
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• Standardní součástí VZT jednotky Duplex Kappa 3V je vestavěný digitální modul, 

ovladač CP 08 RD, venkovní čidlo a regulátor RG 21-2 pro řízení tepelného čerpadla.  

• Regulátor CP 08 RD umožňuje jednoduché dálkové ovládání všech provozních režimů

jednotky, včetně týdenního programu, jak teploty, tak režimů vzduchotechniky. Systém 

umožňuje komfortní automatické sepnutí signálem z WC, koupelny nebo kuchyně. 

• Vzduch ve vzduchotechnické jednotce bude ohříván teplovodním ohřívačem (TPO). Jako 

zdroj tepla pro teplovodní ohřívač bude sloužit integrovaný zásobník tepla IZT-U-TS 

(ohřívaný tepelným čerpadlem vzduch-voda a záložním zdrojem – dvě standardně

osazené elektrospirály). V tomto případě je možno zvolit dva způsoby regulace a řízení: 

1. Mechanická regulace 

(Na základě min. požadované výstupní teplotě vzduchu z TPO) 

Výpočtem je na základě max. uvažovaného vzduchového výkonu stanovena maximální 

teplota a průtok topné vody (45°C). Regulace teploty topné vody při nižším průtoku je poté 

zajištěna škrcením průtoku topné vody termostatickou hlavicí s odděleným čidlem. 

2. Programově řízená regulace 

(Na základě konstantní teploty výstupního vzduchu při všech výkonech větrání) 

„Regulace CP08RD snímá čidlem teplotu vzduchu za TPO. Tato teplota je nastavitelná 

samostatně pro několik časových úseků během dne. Při poklesu pod nastavenou hodnotu 

regulace spíná zdroj tepla a výstupem 0-10 V zajišťuje regulaci na straně topné vody dle 

okamžitého požadavku výstupního vzduchu. Regulace topné vody výstupem 0-10V je možná 

pomocí směšovacího ventilu (řízení teploty topné vody), škrtícím ventilem (řízení průtoku 

topné vody) nebo např. oběhovým čerpadlem s řízením 0-10V.“ citace z podkladů společnosti 

Atrea s.r.o.

Protihluková opatření na vzduchotechnických zařízeních:

• Návrh teplovzdušného vytápění a řízeného větrání byl proveden tak, aby bylo zamezeno 

výskytu zvýšené hlučnosti vlivem proudění vzduchu, nebo vlivem přenášení vibrací. 

• Průtok vzduchu na jednotlivé podlahové vyústky PMR byl volen tak, aby nepřevyšoval 

80m3/h/vyústku. 

•  Přívodní a odtahové větve (od zdroje hluku) jsou opatřeny ohebnými tlumiči hluku 

(tepelně a zvukově izolační hadice Sonoflex MI a tepelně izolační hadice Termoflex MI). 

• Mezi jednotkou a rozváděcí komorou je třeba dodržet délku přiváděcího potrubí Sonoflex 

MI minimálně 2m. 
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• Součástí VZT jednotky je vestavěný kulisový tlumič. 

• Ventilátory jsou pružně uloženy. 

Protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních:

 Návrh vzduchotechnického systému byl zpracován v souladu s požadavky na požární 

bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 

Vzduchotechnická zařízení včetně veškerých potrubí a příslušenství budou zhotovena 

z nehořlavých, nebo nesnadno hořlavých hmot. Sání venkovního vzduchu a výfuk odpadního 

vzduchu budou provedeny podle požadavků požárních norem. 

u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení, 

Potrubí vedené v prostoru (pod stropy, instalační šachtou)

 Vzduchotechnické flexibilní hadice budou upevňovány na závěsy, v těch musí být 

podloženy pryží. Závěsy budou upevňovány na úchytné body kotvené do stavebních 

konstrukcí (stropy, zdi). Přesné umístění závěsů bude určeno při realizaci vedoucím 

montérem VZT. Při prostupech stavebními konstrukcemi bude okolí hadice obaleno izolací 

z nehořlavého materiálu.  

Potrubí vedené v podlahách (1NP, 2NP)

 1NP – Ploché podlahové kanály (rozměr 200x50mm, pozink, typ B - pro betonové 

podlahy), jsou uloženy v podlaze na horní vrstvě tepelné izolace (Isover EPS 100 S, tl.50mm), 

která je položena na nosné betonové desce. Volné prostory mezi kanály se vyplní tepelnou 

izolací (Isover EPS 100 S, tl. 50mm), poté se celá tato vrstva překryje další vrstvou tepelné 

izolace (Isover EPS Rigifloor 4000, tl. 20 mm) a provede se konečné souvrství podlahy. Před 

vylitím vrstvy anhydridu je nutné do koncových krabic podlahových kanálů osadit distance 

betonu (DPK 257x102)! 

 2NP – Ploché podlahové kanály (rozměr 200x50mm, pozink, typ A - pro betonové 

podlahy), jsou uloženy v podlaze na izolační pásy Mirelon (Mirelon izolační pás, 10/1100mm 

B, holý šedý, tl. 10mm), volné prostory kolem kanálů se vyplní tepelnou izolací (Isover EPS 

100 S, tl. 50mm), následně se celá tato vrstva překryje další vrstvou tepelné izolace (Isover 

EPS Rigifloor 4000, tl. 20 mm) a provede se konečné souvrství suché podlahy. 

Osazení nasávacích a výfukových tvarovek, spojování jednotlivých komponent

 Tyto detaily budou provedeny podle doporučení uváděných v montážních 

podkladech společnosti Atrea, s.r.o. – „Doporučené montážní detaily systému teplovzdušného 

vytápění a řízeného větrání.“ 
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v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu, 

Smyslem vedení jednotlivých potrubních rozvodů vzduchu je umisťovat vyústky  

přivádějící čerstvý a vytápěcí cirkulační vzduch do podlah, a naopak vyústky a mřížky 

odsávající znečištěný odpadní vzduch z místností umisťovat do vyšších úrovní ve stěnách 

anebo do stropů. V tomto projektu je přívodní vzduch pro 1NP veden v podlahách 

v podlahových kanálech (rozměr 200x50mm, pozink, typ B), pro 2NP je přívodní vzduch 

dopravován pod stropem 1NP (v SDK podhledu) ohebnými hadicemi Sonoflex MI. 

Cirkulační vzduch je nasáván stěnovou mřížkou z obývacího pokoje v 1NP, a stěnovou 

mřížkou z chodby 2NP. Odpadní vzduch je nasáván ze zádveří, kuchyně, technické místnosti, 

WC a koupelny talířovými ventily, poté je dopraven do VZT jednotky, zbaven tepelné 

energie, a poté je odváděn ohebnými hadice Termoflex do exteriéru. 

w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy 
čerpadel, uzavírek a dalších armatur), 

 Kromě příslušenství patřícího do vybavení VZT jednotky Duplex Kappa 3V jsou 

v rozvodné potrubní síti navrženy také tyto prvky: 

 Klapka škrtící MSKM + servopohon 1 ks 

 zpětná klapka RSK 1 ks 

 Klapka škrtící MSK 4 ks 

Kompletní výpis prvků je vypsán v Příloze 2.2. 

x) pokyny pro montáž, 

Při montáži je nutno dbát na pokyny pro montáž jednotlivých zařízení a elementů

přiložených k dodávce výrobcem nebo uvedených v jednotlivých normách. Veškeré díly 

vzduchotechnického potrubí s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle 

situace při montáži. Závěsy, případně podpěry potrubí, budou zhotoveny při montáži 

z dodaného materiálu. Úchytné body pro upevnění závěsů budou provedeny až při instalaci 

vzduchotechnického systému. Přesné umístění těchto závěsů bude určeno až při realizaci 

vedoucím montérem VZT. Potrubní rozvody a ventilátory na závěsech nebo podpěrách musí 

být podloženy pryží. Spoje vzduchovodů mají být při montáži vodivě spojeny pro ochranu 

před nebezpečným dotykovým napětím. Při prostupech vzduchovodů stavebními 

konstrukcemi musí být hadice obaleny tlumící izolací z nehořlavého materiálu (např.: 

minerální vlnou). Nasazení koncových elementů se provede až těsně před uvedením zařízení 

do provozu. 
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y) požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní 
vyzkoušení, zkušební provoz, měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku 
atd.) 

 Po skončení montáže celého vzduchotechnického systému se provede funkční 

zkouška, při které se budou měřit výkonové parametry, a provede se správné nastavení 

regulačních elementů pro požadovanou distribuci vzduchu. 

Následně se provede komplexní vyzkoušení, kterým se prokáže, že dodávka 

vzduchotechnického zařízení je kvalitní, a že zařízení je schopno zkušebního provozu. 

Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady, ani ve spojení s jinými 

nedodělky, které by samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, bránily uvedení zařízení do 

provozu. 

z) dodatek k vytápění místností, které nemohou být vytápěny teplovzdušným 
systémem, popis zvoleného řešení, a jeho návrh 

Protože v místnosti zádveří (č.m. 101) a koupelně (č.m. 204) není realizován  

přívod vytápěcího vzduchu, musí být do těchto místností navržen jiný zdroj tepla pro pokrytí 

tepelných ztrát. Protože jsou výpočtové tepelné ztráty pro tyto místnosti velmi nízké (zádveří 

320 W, koupelna 522 W – vypočtené při venkovní teplotě -15°C), je pro vytápění těchto 

místností navrženo elektrické podlahové topení. Realizace elektrického vytápění je 

technologicky i stavebně čistší, je snazší jeho regulace a rychlejší náběh teplotní křivky. 

Tímto bude dosaženo lepšího tepelného komfortu, včetně komfortu ovládání, než kdyby bylo 

instalováno teplovodní podlahové topení. 

 Do těchto místností jsou navrženy topné kabely značky DEVI.  

Návrh elektrického topení:

Požadovaný výkon podlahového topení QN v dané místnosti vychází z výpočtu 

tepelných ztrát. Určíme jej zvýšením tepelné ztráty dané místnosti o 10 až 30 %. Pro výpočet 

volím navýšení tepelné ztráty místnosti o 10%, a tedy: 

 QN = 320 + 10% = 352 W pro zádveří 

 QN = 522 + 10% = 574 W pro koupelnu 

Podle potřebného výkonu podlahového topení QN vybereme odpovídající instalovaný 

výkon Qi topného kabelu Deviflex™ (z tabulek výrobce). Byl vybrán topný kabel Deviflex 

DTIE-10 s měrným topným výkonem 10 W/m. Kabely jsou dodávány pouze v určitých 

délkách, abychom byli na straně bezpečné, je pro zádveří navržen topný kabel - Deviflex 

DTIE-10, 400W, 40m, a pro koupelnu - Deviflex DTIE-10, 600W, 60m. 
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 Měrný výkon topení na 1m2 topné plochy vypočteme z podílu instalovaného topného 

výkonu na místnost Qi a využitelné podlahové plochy místnosti ST (bez vestavěné skříně a 

zařizovacích předmětů), a tedy ze vztahu: 

 q = Qi/ST [W/m2] [1] 

 kde: q …  měrný výkon podlahového topení [Wm-2] 

  Qi …celkový instalovaný výkon podlahového topení na topné ploše ST [W]

  ST …topná plocha podlahového topení [m2] 

 Po dosazení do [1] dostaneme hodnoty: 

 q = 400 / 5,3 = 75 W/m2  pro zádveří 

q = 600 / 3,3 = 182 W/m2  pro koupelnu 

 Vypočtený měrný výkon topení q musí odpovídat doporučeným hodnotám pro daný 

typ podlahy a místnosti dle tabulky v podkladních materiálnech výrobce. Pro zádveří je 

uváděna obvyklá volba výkonu 80 – 120W/m2 (max 200 W/m2), pro koupelny 150W/m2 (max 

200 W/m2). Vypočtené hodnoty tedy splňují doporučené hodnoty. 

 Vzdálenost mezi kabely se určí ze vztahu uvedeného v podkladních materiálech 

výrobce, a tedy: 

[cm]100
[W/m]hustotatepelná

[W/m]kabelůvýkon
kabelymezivzdálenost ⋅= [2] 

 Po dosazení do [2] dostaneme hodnoty: 

  cm 13,5100
75

10
kabelymezivzdálenost ≅⋅=  pro zádveří 

cm 5,5 100
182

10
kabelymezivzdálenost =⋅=  pro koupelnu 

Shrnutí:

 Pro vytápění zádveří a koupelny rodinného domu byly zvoleny elektrické topné 

kabely firmy DEVI. Návrhem byly vybrány topné kabely DEVIflex DTIE-10. Tyto kabely 

jsou dvoužilové s ochranným opletením určené pro napájení napětím 230 V AC, s měrným 

výkonem 10W/m. Pro účely připojení jsou kabely ukončeny 2,3 m dlouhým studeným 

koncem (kabel 3×1,5 mm2). Pro místnost zádveří je navržen topný kabel délky 40m (výkon 

400W), pro místnost koupelny je navržen topný kabel délky 60m (600W). Bude použit 

termostat s týdenním časovým programem, čidlem vzduchu a s čidlem podlahy pro řízení 

topení DEVIreg™ 535 (140F1052) s Elco rámečkem. 
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Realizace:

 Průměr kabelu je 6mm, minimální poloměr ohybu je 6ti násobek jeho průměru, tedy 

36mm. Při pokládce budou použity upevňovací prvky DEVIclip, které slouží k zachování 

přesné vzdálenosti kabelů s krokem 1cm, a páska Devi Aluminium Tape, která zajišťuje 

účinnější přenos tepla. Před instalací se musí změřit ohmický a izolační odpor, toto se bude 

provádět taky pravidelně během instalace. Topné prvky musí být instalovány ve vzdálenosti 

min. 30 mm od vodivých částí budovy, např. vodovodních trubek. Jednotlivé topné prvky se 

nesmějí vzájemně dotýkat a křížit, a musí být po ploše rozmístěny rovnoměrně. 

Závěr: 

 Projekt byl zpracován podle současně platných předpisů a ČSN, a za předpokladu 

montáže odbornými pracovníky. Podrobný rozpis jednotlivých komponent je uveden 

v Příloze 2.2.

 Případné změny, nebo doplnění, je nutno předem zkonzultovat a dohodnout 

s projektantem vzduchotechnického systému. 
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Kapitola 8. 

___________________________________________________________________________ 

Stavba: Rodinný dům v pasivním standardu, Brušperk

Místo: Ul. Dráhy, Brušperk, K.Ú. Brušperk, parc.č.: 287/13 

Investor: Mgr. Venczar Václav, Oblá 242, 700 30 Ostrava 3 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Část: A.3. Technika prostředí staveb

 A.3.5. Zdravotně technické instalace 

 (Vnitřní vodovod a vnitřní kanalizace) 

___________________________________________________________________________

Projektant: Bc. Iveta Janečková, VN1PRO02, 

Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 
708 33 Ostrava – Poruba 

Odborný konzultant: Ing. Petra Tymová, Ph.D., H 506/2 
  Katedra prostředí staveb a TZB (229) 
  Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 

708 33 Ostrava – Poruba 

Datum: 2011/11/22 
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Obsah projektové dokumentace: 

A.3.5. Zdravotně technické instalace 

 Hlavní textová část 

A.3.5.1. Technická zpráva 

a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a její 

požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),  

b) popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení, 

c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými parametry a 

technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní vodovodní sítě, u 

požárního vodovodu (nezavodněného požárního potrubí) systém rozvodu, strojního vybavení 

a navrhovaný systém zařízení, 

d) popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s 

určenými parametry a technologickými postupy, 

e) výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních 

vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním, 

f) popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické infrastruktury, 

popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení, 

g) případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla, 

h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Příloha č. 3. 

 3.1.  A.3.5.2. Výkresová část 

01 Vnitřní vodovod – Půdorys 1NP, M 1:50 

02 Vnitřní vodovod – Půdorys 2NP, M 1:50 

03 Vnitřní vodovod – Axonometrie, M 1:50 

04 Schéma zapojení 

05 Vnitřní kanalizace – Základy, M 1:50 

06 Vnitřní kanalizace – Půdorys 1NP, M 1:50 

07 Vnitřní kanalizace – Půdorys 2NP, M 1:50 

08 Vnitřní kanalizace – Půdorys střechy, M 1:50 

09 Vnitřní kanalizace – Rozvinutý řez, větev 1-1‘, M 1:50 

10 Vnitřní kanalizace – Rozvinutý řez, větev 2-2‘, 3-3‘, 4-4‘, M 1:50 

11 Vnitřní kanalizace – Rozvinutý řez, větev 5-5‘, M 1:50 

3.2. Výpočet vnitřního vodovodu (dle ČSN 75 5455) 

3.3. Stanovení potřeby teplé vody (dle ČSN 06 0320) 

3.4. Návrh ohřevu teplé vody pomocí alternativního zdroje energie

3.5. Dimenzování vnitřní kanalizace (dle ČSN 75 6760 a ČSN 12056-2:2001) 

3.6. Výpočet odvádění dešťových vod (dle ČSN 75 6760 a dle ČSN 12056-3) 
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a) bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a 
její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.), 

Měření odběru vody bude probíhat v objektu rodinného domu. Vodoměrná sestava 

bude umístěna v technické místnosti (č.m. 102) v 1NP. Proti znečištění vlivem zpětného 

průtoku je vodovod chráněn ochrannými jednotkami. Teplá voda bude ohřívána pomocí 

integrovaného zásobníku tepla IZT-U-TS (650), ve kterém jsou instalovány nerezové 

výměníky pro průtočný ohřev TV. Při provozu je každé cca 1,3 minuty průtočně vyměněn 

objem nerezového výměníku, není tedy potřeba přehřívat TV pro potlačení výskytu bakterie 

Legionella jako u přímých zásobníků. 

Bilance celkové potřeby vody:

Hodnota roční potřeby vody na jednoho obyvatele bytu vychází ze směrných čísel roční 

potřeby vody dle [19]. 

Směrná roční potřeba vody na jednu osobu: 35 m3/osoba.rok 

• Počet osob v domácnosti: 4 

• Roční potřeba vody pro 4 osoby: 140 m3/byt.rok 

• Denní potřeba vody pro 4 osoby: QD = 383,56 l/byt.den 

• Maximální denní potřeba vody pro 4 osoby: QD,max = QD · kd

(koeficient denní nesoučasnosti kd = 1,3) QD,max = 498,628 l/byt.den 

• Maximální hodinová potřeba vody pro 4 osoby: QH,max = (QD / 24)· kh

  (koeficient hodinové nesoučasnosti kd = 1,8) QH,max = 28,767 l/byt.hod 

Potřeba teplé vody:

Výpočet potřeby teplé vody pro čtyř člennou domácnost byl proveden [20] a je uveden v 

Příloze 3.3.

b) popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení, 

Hodnota dispoziční přetlaku v přípojce uváděná provozovatelem veřejného  

vodovodu je 450kPa. Na základě hydraulického posouzení navrženého potrubí vnitřního 

vodovodu viz Příloha 3.2., bylo zjištěno, že celková tlaková ztráta vnitřního vodovodu je 

nižší než dispoziční přetlak, není proto nutné navrhovat pomocné čerpací zařízení. 
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 Hydraulické posouzení navrženého potrubí vnitřního vodovodu:

[4]

kde: pdis dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí [kPa] 

pminFl minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou 

na konci posuzovaného potrubí [kPa] (dle ČSN 75 5455 Tabulka 1) 

∆pe tlaková ztráta (snížení tlaku) způsobená výškovým rozdílem mezi 

výškovými úrovněmi začátku a konce posuzovaného úseku potrubí [kPa] 

∆pWM tlaková ztráta vodoměru [kPa] 

∆pAp tlakové ztráty napojených zařízení [kPa] 

∆pRF tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí [kPa] 

Dosazením do [4]: 

c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými  
parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné, či místní 
vodovodní sítě, 

Vodovodní přípojka

 Napojení vnitřního vodovodu na vodovod pro veřejnou potřebu se provede

vodovodní přípojkou podle [21]. Vodovodní přípojka bude na potrubí veřejného vodovodního 

řadu napojena navrtávkou potrubí veřejného řadu pomocí navrtávacího pasu opatřeného 

uzávěrem. Navrtávka bude provedena bez uzavření vody ve veřejném vodovodním řadu. 

Bude použit celolitinový Navrtávací pas (Neumann's Brno, pro DN200, navrtávka DN32), 

který je vhodný pro HDPE domovní přípojky a umožňuje navrtání pod tlakem, obsahuje 

uzavírací kulový kohout s ovládacím čtyřhranem pro osazení teleskopickou nebo tuhou 

montážní soupravou ("špindlí"). Vodovodní přípojka bude provedena z trubního materiálu 

HDPE, PE 100, SDR11 (∅ 32x3,0mm) a bude ukončena vodoměrem umístěným v technické 

místnosti (m.č. 102) rodinného domu. Délka vodovodní přípojky je 10m, je uložena v hloubce 

1,7m pod úrovní upraveného terénu a od ostatních inženýrských sítí je vzdálena dle 

předepsaných vzdáleností. Vodovodní přípojka musí být provedena ve spádu 5 promile od 

budovy k veřejnému řadu. Uložení vodovodní přípojky se provede do pískového lože tloušťky 

150mm, a bude obsypáno do výše 300mm od horního povrchu potrubí. Protože nebylo možné 

zřídit montážní šachtu, bude přípojka vyúsťovat do technické místnosti podlahou, svislá část 

bude tepelně izolována IZOTUBE izolačním pouzdrem, tl. 50mm a uložena do ochranné 

RFApWMeFIdis pppppp ∆+∆+∆+∆+≥ min

vyhovíkPakPa →≥

++++≥

2,280450

2,10002060100450
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trubky z HDPE, PE 100 SDR 17 (∅ 160x9,5mm) až do hloubky 1,5m pod okolní terén. 

Přechod do horizontálního směru přípojky bude proveden v hloubce -2,000m pomocí 

elektrotvarovky (koleno 90° SDR 11 PE 100 – černé) pro elektrofusní svařování – 

MONOLINE. V oblasti základového pásu bude vodovodní přípojka chráněna betonovou 

troubou (patková vysokozátěžová, TBPV 3-25, ∅250mm, L=1000mm). 

Ohřev vody:

 Voda je ohřívána průtočně prostřednictvím nerezových výměníků integrovaného 

zásobníku tepla IZT-U-TS (dále jen „IZT“), který je umístěn v technické místnosti. Ohřev 

vody pomocí IZT je rozdělen na dvě části, spodní výměník bude předehřívat vodu pro 

automatickou pračku a myčku – na výstupním potrubí z IZT je osazen termostatický 

směšovací ventil ESBE VTA 322 1“ (20-43°C) s nastavením na 30°C, horní výměník bude 

ohřívat teplou vodu ostatní rozvody – na výstupním potrubí z IZT je osazen termostatický 

směšovací ventil ESBE VTA 222 1“ (38-63°C) s nastavením na 50°C. 

Potrubí vnitřního vodovodu: 

 Potrubí je navrženo z potrubí Pex/Al/Pex (použité rozměry: ∅16x2, ∅20x2, ∅26x3, 

∅32x3; výrobce: Blansol) s pracovním tlakem 10bar, pracovní teplotou 95°C, a délkovou 

roztažností 0,023mm/m.K. Předností tohoto materiálu je zejména minimální teplotní délková 

roztažnost a životnost materiálu 50let. Rozvody teplé a studené vody jsou po budově vedeny 

podél zdí, v SDK podhledu 1NP, v předstěně, nebo v drážkách zdí (je zaznačeno ve 

výkresové dokumentaci). Ležaté potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,05 % k 

vypouštěcím ventilům. Veškeré potrubí teplé i studené vody je tepelně izolováno tepelnou 

izolací výrobce IZOMAT (IZOTUB izolační trubice z minerální plsti s Al povrchem, tl. 20, 

30 a 50mm), nebo tepelnou izolací výrobce SPUR (návlekové izolační trubky Tubex Standard 

z pěnového PE, tl. 10 a 20mm). Tloušťky tepelných izolací jednotlivých rozvodů byly 

stanoveny tak, aby splňovaly příslušené požadavky. 

Vodovodní armatury použité pro vnitřní vodovod:

• Navrtávací pas pro domovní přípojky (Neumann's Brno), celolitinový, umožňuje 

navrtání pod tlakem, obsahuje uzavírací kulový kohout, pro DN200, navrtávka DN32 

• Šoupátko klínové závitové (Slovarm), uzavírací, ruční, přímé,  VE 3040 DN 32, 

délka L=70mm 

• Bytový jednovtokový lopatkový vodoměr s magnetickou spojkou a válečkovým 

počítadlem, APW (APK) 2,5 - 130mm, max tlak 1 MPa, instalační délka L=227mm 
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• Zpětná klapka, (Geos) s kovovým sedlem EURO, DN 32 – 2 ks, DN 25 – 2 ks 

• Manometr, (IVAR) 0-6 bar, radiální 1/4" MR50 – 1ks 

• Pojistný ventil, (IVAR) PV KB, 600kPa – 1 ks 

• Termostatický směšovací ventil, (ESBE) VTA 322 1'' (20-43°C) – 1 ks 

• Termostatický směšovací ventil, (ESBE) VTA 222 1'' (38-63°C) – 1 ks 

• Kulový kohout s vypouštěním, (GEOS) vnitřní/vnitřní závit, s pákou a vypouštěním, 

DN32 – 3 ks, DN25 – 3 ks 

• Kulový kohout s filtrem, (IVAR) IVAR.51F 5/4'' – 1 ks 

• Press fitinky COMISA EVO pro Pex/Al/Pex potrubí (Blansol) 

� Přechod s vnějším závitem, 26x1’’ 

� Přechod s vnějším závitem, 32x5/4’’ 

� Přechod s vnitřním závitem, 32x5/4’’ 

� Spojka redukovaná, rozměry dle údajů ve výkresové dokumentaci 

� T - kus redukovaný uprostřed, rozměry dle údajů ve výkresové dokumentaci 

• Ostatní výtokové armatury viz specifikace ve výkresové dokumentaci 

 Dimenze potrubí, tepelné izolace a vedení jednotlivých rozvodů teplé a studené vody 

jsou patrné z výkresové dokumentace. Návrh dimenzí byl proveden dle ČSN 75 5455 Výpočet 

vnitřních vodovodů. 

d) popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s  

 určenými parametry a technologickými postupy, 

Popis čerpacích zařízení:

 Veškeré zařizovací předměty a vpusti jsou odvodněny gravitačně. Žádné zařizovací 

předměty ani vpusti se nenacházejí pod hladinou vzduté vody ve stokové síti. V rámci 

projektu vnitřní kanalizace pro rodinný dům tedy nejsou navrženy žádné čerpací stanice. 

Technické řešení kanalizace: 

 Projekt vnitřní kanalizace řeší odvodnění dvoupodlažního rodinného domu a jeho 

napojení na jednotnou veřejnou kanalizaci. Z budovy budou do veřejné kanalizace odváděny 

splaškové a dešťové odpadní vody. 

 Návrh připojovacích, odpadních i svodných potrubí vychází z [22], a je řešen v 

Systému I. Kromě zásad uvedených v [22] se návrh vnitřní kanalizace řídí také zásadami pro 

navrhování dle [23] a [24]. Veškeré výpočty vnitřní kanalizace jsou přiloženy v Příloze 3.5. a 
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Příloze 3.6. Veškeré dimenze potrubí vnitřní kanalizace jsou patrné z výkresové 

dokumentace. 

Splašková kanalizace

U každého zařizovacího předmětu, včetně vzduchotechnické jednotky Duplex Kappa 

3V a podlahové vpusti v technické místnosti je osazena zápachová uzávěrka. Odpadní vody 

z kuchyňského dřezu a automatické myčky jsou odvedeny do společného sifonu (Sifon 115 

dřezový + přepad myčka, DN40), stejným způsobem jsou vedeny odpadní vody z výlevky a 

automatické myčky (Sifon 70 dřezový + přepad pračka, DN40). Veškerá připojovací potrubí 

jsou navržena v minimálním spádu 2%. Připojovací potrubí od umyvadel v koupelně (č.m. 

204) budou vedena skrytě v koupelnových skříňkách, a budou spojena v rámci podlaží do 

jednoho potrubí. Připojovací potrubí od umývátek obou WC (m.č. 105, m.č. 206) budou 

vedena v rámci dutiny zdící tvarovky BEST - UNIKA 20 rohová/dělitelná (výrobce 

umožňuje, bylo zjištěno dotazem přímo u výrobce), následně budou v úrovni podlahy 

vyvedena před zeď, a v rámci skladby podlahy dovedena k instalační šachtě, kde se napojí na 

odpadní potrubí (1-1‘). 

Odpadní vody od veškerých zařizovacích předmětů z 2NP a WC z 1NP (m.č.106) 

jsou svedeny do jednoho odpadního potrubí, které slouží zároveň jako hlavní větrací potrubí 

vnitřní kanalizace (větev 1-1’). Toto odpadní potrubí z HT 110 prochází instalační šachtou, je 

vyvedeno 500mm nad střešní rovinu a je zakončeno ventilační hlavicí. Odpadní vody 

z koupelny (č.m. 204) jsou od jednotlivých zařizovacích předmětů svedeny připojovacími 

potrubími pod stropní konstrukci nad 1NP, v SDK podhledu pak jsou spojena v jednu odpadní 

větev a ta je přivedena k hlavnímu odpadnímu potrubí (1-1’) v instalační šachtě. Přechod ze 

svislého na ležaté potrubí musí být proveden vždy pomocí dvou tvarovek HTB50/45°. Toto 

potrubí vedoucí z koupelny v 2NP je z důvodu snížení hluku způsobeného prouděním vody 

navrženo ze zvukově izolovaného systému domovní kanalizace – REHAU Raupiano Plus. Na 

odpadním potrubí (1-1’) je ve výšce 1m nad podlahou 1NP osazen čistící kus, přechod do 

svodného potrubí je proveden osazením dvou tvarovek KGB110/45° s vloženým mezikusem 

KGEM110 délky minimálně 250mm. Ostatní odpadní vody od zařizovacích předmětů v 1NP 

jsou svedeny jednotlivými odpadními potrubími pod podlahu 1NP a napojeny na svodná 

potrubí uložená v zemi. Zde se při přechodu na svodné potrubí dimenze zvětšuje, zalomení 

jsou provedena obdobně jako u větve 1-1’. 

Svodné potrubí je v celém rozsahu vedeno v zemině pod podlahou 1NP. Nejmenší 

navržený sklon svodného potrubí je 3%. Jednotlivé větve svodných potrubí jsou spojeny ještě
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pod objektem rodinného domu, a splaškové odpadní vody jsou tak vyvedeny jediným 

svodným potrubím KG110 prostupem v základovém pasu mimo budovu směrem 

k jednotnému kanalizačnímu řadu. 

Dešťová kanalizace

 Dešťové vody musí být odváděny z ploché jednoplášťové střechy s extenzivní zelení, 

ze zastřešení nad venkovním stáním pro automobily (šikmá střecha 7,9%, s extenzivní zelení) 

a ze zpevněné plochy vjezdu k domu. Návrh dimenzí pro odvádění odpadních dešťových vod 

byl proveden dle zásad v [22], a [24]. Veškeré výpočty vnitřní kanalizace jsou přiloženy 

v Příloze 3.3. 

 Z jednoplášťové ploché střechy jdou odpadní dešťové vody odváděny svislým 

vnitřním dešťovým odpadním potrubím s beztlakým prouděním vody. Toto odpadní potrubí je 

z důvodu snížení hluku způsobeného prouděním vody navrženo ze zvukově izolovaného 

systému domovní kanalizace – REHAU Raupiano Plus, a to v celém rozsahu vnitřního vedení 

dešťového odpadního potrubí. Vnitřní odpadní potrubí prochází instalační šachtou, přechod 

do svodného potrubí je proveden osazením dvou tvarovek KGB110/45° s vloženým 

mezikusem KGEM110 délky 250mm. Svodné potrubí KG110 je v celém rozsahu vedeno 

v zemině pod podlahou 1NP a mimo budovu je vyvedeno stejným prostupem v základovém 

pasu, jako svodné potrubí splaškových odpadních vod. 

Odpadní dešťové vody ze zastřešení nad venkovním stáním pro automobily jsou 

odváděny pomocí okapového systému Lindab (půlkruhový žlab R150mm, okapová roura 

odtoková SROR 85mm) do lapače střešních splavenin (HL660/2 DN100/125, mechanická 

zápachová uzávěrka) a poté odpadním potrubím KG110 do svodného. Svodné dešťové 

potrubí KG110 je pod vjezdem na pozemek chráněno vedením v betonové chráničce 

(betonová trouba patková TBP 3-30, DN300, L=1000mm, 6ks). V rámci betonové trouby 

dojde ke změně dimenze potrubí kusem KGR160/110. Před vstupem do revizní šachty je na 

tuto větev pomocí tvarovky KGEA T-kus 160/110 (shora) napojeno svodné dešťové potrubí 

odvádějící odpadní vody z odvodňovacího žlabu (RONN Easy100, žlab PE-HD, rošt ocelový 

žárově zinkovaný, L=5,5m). Poté jsou tyto odpadní dešťové vody napojeny jediným potrubím 

KG160 do revizní šachty. 

Revizní šachta

Ve vzdálenosti 3,1m od základového pasu budovy je navržena revizní šachta 

WAVIN – Ekoplastik (∅ 400, Typ II (pravý i levý přítok - 3 x přítok DN160, 1 x odtok 

DN160), KG DN/OD 160), do které se sbíhají celkem 3 svodné potrubí splaškové i dešťové 
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kanalizace. Dno revizní šachty je uloženo v hloubce 1,4m pod upraveným terénem. Revizní 

šachta je uložena na betonovou desku 800x800mm tl. 150mm pod kterou je vrstva z drceného 

kameniva tl. 150mm (frakce 16-63mm). 

Popis použitých materiálů

Vnitřní kanalizace bude provedena z odpadních systémů DYKA KG (PVC-U), 

DYKA HT (PP) a REHAU RAUPIANO PLUS.  

Technologické postupy

Montáž potrubí musí být prováděna v souladu s montážními předpisy daných 

systémů a v souladu s montážními požadavky stanovenými výrobci. Svodné potrubí bude do 

výkopu uloženo na pískové lože o tloušťce 150mm a obsypáno pískem do výše 300mm nad 

povrch potrubí. Veškerá svodná potrubí musí být uložena v hloubce minimálně 800mm pod 

úrovní upraveného terénu (nezámrzná hloubka), a provedena ve spádu minimálně 2%. 

Přechod odpadního potrubí do svodného potrubí bude proveden vždy osazením dvou kolen 

KGB 45° s vloženým mezikusem KGEM délky minimálně 250mm. Přechody a změny směru 

svodných potrubí budou podezděny, mezi spodním lícem trub a horním lícem podezdívky 

musí být pískový podsyp tl. 150mm. 

Před prováděním zemních prací musí investor zajistit vytýčení veškerých stávajících 

inženýrských sítí. Zemní práce budou prováděny v souladu s požadavky dle ČSN 733050 

(Zemní práce). Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržena ČSN 

736005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a podmínky správců. 

e) výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových 
 odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním, 

Maximální množství vypouštěných splaškových odpadních vod: QS,max = 1,8 l/s 

Maximální množství vypouštěných dešťových odpadních vod: QD,max = 4,3 l/s 

 Výpočet průtoků splaškových a dešťových odpadních vod byl proveden dle [22], 

[23] a [24] a je přiložen v Příloze 3.5. a Příloze 3.6.

Odpadní vody není nutné před vypouštěním do veřejného jednotného kanalizačního 

řadu nijak upravovat, ani zadržovat. 
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f) popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické 

infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení, 

Kanalizační přípojka

 Rodinný dům bude napojen na veřejnou stokovou síť jednotné soustavy kanalizační 

přípojkou. Veřejný kanalizační řad je veden v ulici Dráhy. Kanalizační přípojka bude 

provedena ve směru kolmém na stoku, a bude napojena do nové odbočky vložené do trubní 

stoky dle zvyklostí provozovatele veřejné kanalizace. Při křížení nebo souběhu kanalizační 

přípojky s jinými inženýrskými sítěmi uloženými v zemi je nutno dodržet minimální odstupy 

podle ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání stokových sítí a kanalizačních přípojek Tabulka 6. 

 Kanalizační přípojka má délku 6,7m. Je navržena z PVC KG potrubí DN160. 

Kanalizační přípojka začíná v hloubce 1,4m pod úrovní upraveného terénu, a ve sklonu 8% 

pokračuje ke kanalizačnímu řadu. Kanalizační přípojka se uloží do pískového lože tloušťky 

150mm, a bude obsypána do výše minimálně 300mm od horního povrchu potrubí. V šířce 

0,75m na každou stranu od osy potrubí nesmí být osazeny žádné stromy. 

 Kanalizační přípojka bude provedena v souladu s platnými předpisy. 

Popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení

 Pro projekt vnitřní kanalizace nebylo nutné navrhovat žádná strojní vybavení. 

V rámci vnitřní domovní kanalizace nejsou navrženy žádné speciální systémy. 

Popis vybavení

Odtokové armatury: 

Název Popis Množství 

• Vpusť podlahová přímá, nerez mřížka105x105mm, DN50 1 ks 

• Pračková hadice  PVC (10x16) IVAR.60108 1ks 

• Sifon dřezový typ 70, přepad, pračka, DN40 1 ks 

• Sifon dřezový typ 110, přepad, myčka, DN40 1 ks 

• Sifon umyvadlový Optima Sifmlux, pochromovaná mosaz 2 ks 

• WC připojovací tvarovka pro Geberit duofix (d110-367.925.16.1) 2 ks 

• Žlab premium vč. sifonu, Plast Brno, l=900mm, DN40 1 ks 

• Sifon vanový Multi, s flexi přepadem, DN40 1 ks 

• Sifon umyvadlový  Multi, nerez mřížka, DN40 2 ks 

• Střešní vpusť Topwet TWE, DN75 PVC S, vyhřívaná 2 ks 

• Okapový systém Lindab, žlab 150mm, okap. svod 100mm 1 ks 

• Odvodňovací žlab RONN Easy100, žlab PE-HD, ocel.žár.zn. L=5,5m 
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Zařizovací předměty: 

Název Popis Množství 

• Výlevka plastová Abusaniteir - multiset, DN50 1 ks 

• Automatická pračka Whirlpool Awoe 7449 1 ks 

• Kuchyňský dřez Granitový dřez Rumba 1 ks 

• Automatická myčka Bosch SMU 53M75EU 1 ks 

• Umývátko závěsné - Roca Hall 50x25cm 2 ks 

• Záchodová mísa klozet závěsný - Roca element 2 ks 

• Umyvadlová mísa na desku - Glacera, Tondo � 42,5cm 2 ks 

• Vana Laguna, Idea, 160x75cm 1 ks 

• Sprchový kout vyzděný + odtokový žlab Premium 1 ks 

g) případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla, 

Zkoušení vnitřního vodovodu

 Po montáži vnitřního vodovodu, ještě před zakrytím a napojením na vodovodní 

přípojku, se provede vizuální prohlídka. Musí se zkontrolovat, zda je vodovod proveden dle 

projektové dokumentace, smlouvy, platných norem a případných podmínek vydaných ke 

stavebnímu povolení. Pokud budou zjištěny závady, musí se odstranit ještě před provedením 

tlakové zkoušky. 

 Po vizuální prohlídce vnitřního vodovodu se provede tlaková zkouška potrubí. 

Zkouší se nezakryté potrubí ještě před osazením výtokových armatur, ohřívačů, pojistných 

ventilů, čerpadel apod. Před započetím tlakové zkoušky je nutné potrubí propláchnout vodou, 

a odvzdušnit. Poté se potrubí naplní a nechá ustálit. Po ustálení se ustálení se zvýší přetlak na 

zkušební přetlak (0,7MPa), a potrubí se nechá pod tímto přetlakem nejméně 12hodin 

stabilizovat. Po stabilizaci se zahájí tlaková zkouška zkušebním přetlakem 0,7MPa, jenž nyní 

nesmí po dobu jedné hodiny poklesnout o více než 20kPa. Pokud by se při zkoušce projevily 

netěsnosti, nebo by přetlak poklesl o více než 20kPa, musí být příčina odstraněna a zkouška se 

musí zopakovat. 

 Po konečné montáži všech výtokových armatur, ohřívačů, pojistných ventilů, 

čerpadel apod. se provede konečná tlaková zkouška. Po naplnění potrubí vodou, se nechá 

potrubí po dobu 24 hodin pod provozním přetlakem stabilizovat. Poté se provede konečná 

tlaková zkouška zkušebním přetlakem, kdy přetlak po dobu jedné hodiny nesmí klesnou o 

více než 20kPa. 
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 O prohlídce a tlakových zkouškách se musí vyhotovit zápis, jehož vzor je uveden v 

technickém předpisu W 660-1. 

 Před uvedením do provozu se celý vnitřní vodovod musí propláchnout vodou o 

objemu rovném nejméně trojnásobku objemu potrubí. Při posledním proplachování se potrubí 

musí také desinfikovat (např. roztokem chlornanu sodného v koncentraci 2,5mg/l po dobu 

jedné hodiny). 

Vodovodní potrubí je navrženo dle platných norem a splňuje všechny požadavky 

[25] a [26]. 

Vnitřní kanalizace

 Zkouška vnitřní kanalizace je předepsána normou [22]. Nejprve se před zasypáním a 

zazděním vnitřní kanalizace provede technická (vizuální) prohlídka. Musí být zkontrolovány 

trasy, jmenovité světlosti, sklony potrubí a provedení spojů. Poté se provede zkouška vodotěsnosti 

svodných potrubí. Provádí se na nezakrytém potrubí. Svodné potrubí se naplní vodou bez 

mechanických nečistot tak, aby v něm nebyl žáden vzduch a dosáhlo se zkušebního přetlaku. Poté 

se počká 30minut, a zkontroluje se, zda nejsou patrné netěsnosti. Potrubí se doplní tak, aby bylo 

dosaženo potřebného hydrostatického přetlaku. Samotná zkouška trvá jednu hodinu, po tu dobu se 

v případě poklesu hladiny dolévá voda a měří se její objem. Pokud bude únik vody vztažený 

na 10m2 vnitřní plochy potrubí menší než 0,5litrů/hod. je zkouška vyhovující. Třetí zkouška 

plynotěsnosti není povinná, bude se provádět na základě rozhodnutí investora. 

 Pokud bude některá ze zkoušek negativní, musí se po odstranění závad zkouška 

opakovat. O technické prohlídce a vodotěsné zkoušce se musí vyhotovit zápis do formulářů.

h) popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 Není předmětem tohoto projektu. 
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Kapitola 9. 

Závěr 

 Diplomová práce se věnovala vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby pro rodinný dům. Rodinný dům měl splňovat kritéria na stavbu postavenou v pasivním 

standardu, což bylo splněno. Pro provedení stavby rodinného domu v pasivním standardu byla 

vypracována projektová dokumentace k provádění stavby a to v rozsahu A.1. Architektonické 

a stavebně technické řešení, A.3. Technika prostředí staveb pro část A.3.3. Zařízení 

vzduchotechniky a A.3.5. Zařízení zdravotně technických instalací. Byla vypracována také 

část A.2. Stavebně konstrukční část, která byla pojednána spíše zjednodušenou formou.
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Seznam použitých pramenů: 

a) Vyhlášky, zákony, české technické normy – v textu zmiňované, nebo sloužící 

jako zdroj informací o dané problematice: 

[01] Vyhláška. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

[02] NV č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ 

[03] č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

[04] č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 

[05] zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů

[06] zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

[07] vyhláška č. 491/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

[08] č. 502/2006 Sb., kterými se mění vyhláška MPMR č.137/1998Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 

[09] č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

[10] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky, 

[11] ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov 

[12] vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

[13] 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

[14] ČSN 73 0540-2 

[15] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

[16] ČSN EN 12831; 

[17] ČSN 730540, Tepelná ochrana budov 

[18] Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, (novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004.) 

[19] Vyhláška č.120/2011 Sb., Příloha č.12. 

[20] ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 
projektování 

[21] Zákona č. 274/2001 - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 

[22] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

[23] ČSN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových 
odpadních vod - Navrhování a výpočet, 

[24] ČSN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod 
ze střech - Navrhování a výpočet 

[25] ČSN EN 806 část 1-3 

[26] ČSN 75 54 55 - Výpočet vnitřních vodovodů
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b) Odborná literatura: 

Technická zařízení budov v praxi, Jakub Vrána a kolektiv (GRADA)

Vzduchotechnika v příkladech 1, Jiří Hirš a Günter Gebauer (CERM) 

Nízkoenergetické domy, Principy a příklady, Jan Tywoniak (GRADA) 

Pasivní domy 2006, centrum pasivního domu 

Katalogové a projekční podklady firmy Atrea, s.r.o. 

c) Zdroje informací vyhledávaných na internetu: 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ 

http://www.best.info/ 

http://www.slavona.cz/ 

http://www.atrea.cz/ 

http://www.stavebni-pouzdra.cz/ 

http://www.ferona.cz/ 

http://www.optigreen.cz/ 

http://www.rockwool.cz/ 

http://www.topwet.cz/ 

http://www.estav.cz/ 

http://plast-brno.cz/ 

http://www.siko-koupelny.cz/ 

http://www.rehau.cz/ 

http://neumanns.cz/ 

http://www.termosystem.cz 

d) Použitý software: 

Autodesk – AutoCAD Architecture 2008 

Program stavební fyziky – TEPLO, Svoboda software 

Program stavební fyziky – AREA, Svoboda software 

Program stavební fyziky – ZTRÁTY, Svoboda software 

Program stavební fyziky – ENERGIE, Svoboda software 

Microsoft Office Word 2007 

Microsoft Office Excel 2007 

ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 

ATREA DUPLEX 5.90 

  


