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Zadáním mé diplomové práce je vypracovat projekt na m�j zvolený typ domu, 

spl�ující požadavky platných norem a ctít pravidla moderního nízkoenergetického bydlení. 

Projekt se skládá ze dvou samostatných celk�. V prvním se jedná o stavební �ást k objektu a 

v druhé o vytáp�ní a chlazení. Ob� tyto �ásti jsou vypracovány pro realizaci tohoto objektu. 

 Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvo�it architektonicky zajímavý objekt pro 

n�kolik rodin, restaurací a prostory k pronájmu, který by se dal vhodn� situovat do svažitého 

terénu a p�itom byl ú�elný a pokud možno nízkonákladový. Jedná se o novostavbu 

�ty�podlažního polyfunk�ního domu, který se nachází v oblasti Vršava, �ásti m�sta Zlín. 

  Primární zdroj vytáp�ní jsem si zvolil tepelné �erpadlo od firmy Alpha – InnoTec. 

Systém vytáp�ní a chlazení domu je navržen kombinací otopných t�les a konvektor�.   

Teoretická �ást se skládá z technické zprávy ke stavebnímu �ešení domu, obecného 

úvodu k tepelným �erpadl�m a technické zpráv� k systému vytáp�ní a chlazení objektu.  

ANNOTATION OF THE THESIS

Bc. Tomáš Skyba: Multifunkcional house, The thesis 

Ostrava:VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Civil Engineering, 2011 

By entering my thesis is to develop project for my selected type of house complying 

with applicable standards and respect the rules of modern low-energy housing. The project 

consists of two separate units. The first unit is about the construction of the house and in the 

second of heating and cooling. Both these parts are produced for the realization of this object.  

The principal aim my thesis was to create an architecturally interesting object for 

several families, restaurants and rooms for rent, that could be appropriately situate in a 

sloping terrain, and yet has been effective and low-cost if possible. I chose four-storey 

multifunkctional building, located in Vršava, part of city Zlin.    

 The primary heating source I chose the heat pump from company Alpha – InnoTec. 

Heating and cooling system is invented to house as a combination of radiators and convectors.  



The theoretical part consists of technical reports for the building  solutions, general 

introduction to heat pumps and technical report to the heating and cooling of object. 
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1. Seznam použitých zna�ek  

Zna�ka Veli�ina Jednotka 

v rychlost [m/s] 

Q tepelný výkon [kW] 

Qt Pot�eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem [kWh/a] 

Qv Pot�eba tepla ke krytí tepelných ztrát v�tráním [kWh/a] 

Qs P�ibližný tepelný zisk ze slune�ního zá�ení [kWh/a] 

Qi P�ibližný tepelný zisk z vnit�ních zdroj� tepla [kWh/a] 

Qh Výsledná pot�eba tepla na vytáp�ní [kWh/a] 

Fi,HL sou�et tepelných ztrát budovy (tep. výkon) [KW] 

Fi, T tepelná ztráta prostupem [KW] 

Fi, V celková ztráta v�tráním [KW] 

E1 ro�ní spot�eba energie na vytáp�ní [kWh/m3,rok] 

Rj tepelný odpor p�i prostupu j-té vrstvy konstrukce [(m2.K)/W] 

Rse tepelný odpor p�i p�estupu na vn�jší stran� konstrukce [(m2.K)/W] 

Rsi tepelný odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce [(m2.K)/W] 

S plocha konstrukce [m2] 

U sou�initel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uj sou�initel prostupu tepla j-té konstrukce [W/(m2.K)] 

UN Normová hodnota sou�initele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Delta U 

Uem

Tepelné vazby                                                

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou 

[--] 

[W/(m2.K)] 

V Objem [l]

Zna�ka 

Z 

Veli�ina 

tlakové ztráty t�ením 

Jednotka 

[Pa/m] 

c m�rná tepelná kapacita  [kJ/kg.K] 

d tlouš�ka vrstvy konstrukce [m] 

dv minimální pr�m�r pojistného potrubí [mm] 

d0 minimální pr�m�r sedla pojistného ventilu [mm2] 
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Zna�ka Veli�ina Jednotka 

l délka [m] 

	 sou�initel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

Mi návrhová hodnota faktoru difuzního odporu [--] 

M.teplo návrhová jednotka m�rné tepelné kapacity [J/Kg.K] 

Te venkovní teplota stanovená dle konkrétní oblasti [oC] 

Ti výpo�tová teplota v interiéru [oC] 

Tai Návrhová teplota vnit�ního vzduchu [oC] 

Rhe maximální teplota v otopné soustav� [%] 

RHi 

Z 

návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu  

ztráta okruhu 

 [%] 

[Pa] 


.t jmenovitý teplotní rozdíl  [K] 

�t teplotní rozdíl [oC] 

�v pom�rné zv�tšení objemu vody [dm3/kg] 

w rychlost proud�ní topného média [m/s] 

� Hustota [kg/m3] 

� sou�initel místních odpor� [--] 

Eps - Z expandovaný polystyren vhodný do podlah 

Eps - S expandovaný polystyren vhodný do st�ešních pláš��

Eps - F Expandovaný polystyren vhodný na fasádu 

T� tepelné �erpadlo 

NP nadzemní podlaží 

KR krokev 

PO pozednice 

VA vaznice 

VZT Vzduchotechnická jednotka 

  



Diplomová práce 

Polyfunk�ní d�m – vytáp�ní a chlazení 

3

2. Úvod 

Hlavním cílem mé diplomové práce je vypracovat projekt na vytáp�ní a chlazení na 

m�j vybraný specifický typ domu. Jedná se o novostavbu �ty�podlažní polyfunk�ní budovy, 

ve které je obsažena garáž, prostory služeb, bazén, restaurace a 3 bytové jednotky, z nichž je 

jedna �ešena jako bezbariérová. D�m je situován v oblasti Zlína, v �ásti Vršava. 

Diplomová práce se skládá ze t�í hlavních celku. První je stavebn� – technická �ást, 

druhá je obecný úvod o použití tepelných �erpadel, t�etí je technická �ást k vytáp�ní a 

chlazení. 

D�m, který jsem navrhoval v tomto projektu je �ešen na základ� sou�asných platných 

norem s využitím sou�asných estetických a technických možností pro návrh komfortního 

stylu bydlení se zam��ením na úsporu energií. 

Stavebn� – technická �ást se zam��uje na použité materiály, skladby použité 

technologie, �ešení bazénu, komunika�ních prostor. Stavební dokumentace je kreslena dle 

p�edlohy [22] Cvi�ení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. Ro�ník., [26]�SN 01 3420.

�ást vytáp�ní a chlazení popisuje umíst�ní daného objektu do klimatické �ásti, 

vypo�et tepla na vytáp�ní, výpo�et chladu na chlazení, zvolením zdroje tepla a chladu, který 

oh�ívá otopnou soustavu, bazén, tak i teplou vodu a je vhodný i pro pasivní chlazení. Tato �ást 

je zam��ena i na popis otopné a chladící soustavy v�etn� prvk� použitých na vyregulování. 

Tepelné �erpadlo jsem si zvolil na základ� ekonomického a kvalitativního posouzení z firmy 

Alpha – InnoTec systému zem�/voda (Tepelné �erpadlo SWC 330H(k)). Tato firma je úzce 

spojena s firmou Siemens a mají k dispozici veškeré možné certifikáty, které se na trhu 

objevují.   

Hlavním cílem je finan�n� nenáro�ná soustava vytáp�ní a chlazení s minimálním 

dopadem na životní prost�edí. 
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3. Stavebn� – technická �ást 

3.1. Pr�vodní zpráva 

3.1.1. Identifika�ní údaje a charakteristika stavby 

Název akce  : Polyfunk�ní d�m manž. Skybových 

Místo stavby  : Zlín, Vršava 76001   

Parcela �íslo  : 3707/1 

Stavebník   : Manželé Skybovi 

Projektant   : Bc. Tomáš Skyba,  Dolní N�m�í, Pod Svahy 792 

Stupe�    : pro realizaci stavby 

Datum    : 2011 

Dodavatel stavby  : Niaga s.r.o., I� 34529183, 

  Dolní N�m�í, Polní 384 

Stavební ú�ad   : Zlín 

Kraj    : Zlínský 

3.1.2. Základní charakteristika stavby 

Jedná se o novostavbu polyfunk�ního domu. Polyfunk�ní d�m je �ešený jako 

samostatn� stojící objekt. D�m je situován ve Zlín�, v �ásti Vršava.   

Ú�elem a zám�rem bylo vybudovat samostatn� stojící polyfunk�ní d�m ve svažitém 

prost�edí s restaurací, vlastním parkovišt�m, t�emi bytovými jednotkami a prostory pro servis 

a vnit�ním bazénem v�etn� vedlejších stavebních objekt� jako jsou oplocení, zpevn�né plochy 

a komunikace, p�ípojky inženýrských sítí apod.   

Ze severozápadní strany je d�m po úrove� suterénu zahrnut zásypem, kv�li místním 

podmínkám a úspo�e tepelné energie na vytáp�ní. Jedná se cca o polovinu domu, která je 

zahrnuta zeminou. Svým dispozi�ním �ešením d�m nabízí prostory pro kade�nický a 

kosmetický salon, restauraci, t�i samostatné bytové jednotky, bazén, saunu a vnit�ní 

parkovišt�. D�m je �ty�podlažní, nepodsklepený. P�dorysný tvar domu mnohoúhelník. Objekt 

je zast�ešený plochou st�echou. Funkce stavby je obytná s komer�ním využitím. 
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3.1.3. Údaje o stávajících pom�rech území 

Stavební parcela � 3707/1 o celkové ploše 1020 m2 je situována v katastrálním uzemí 

obce Zlín a to v �ásti Vršava. Pozemek je zatravn�n a osázen ke�i a stromy. V minulosti byl 

využíván jako parkovišt� zem�d�lských vozidel Vjezd na stavební pozemek je z ulice 

Nerudova, která je opat�ena chodníkem a p�íjezdovou cestou ší�ky 23,4 m pod níž se nachazí 

jednotná kanalizace. Chodník v této ulici je z betonové dlažby tl. 1,2 m, pod kterým jsou 

inženýrské sít� (sít� vysokého nap�tí, nizkotlaký rozvod plynu, sd�lovací kabely a vodovod). 

Pozemek má vedle sebe dv� parcely. Jednu volnou parcelu �. 3707/3 a druhou obydlenou 

parcelu �. 3707/2, která pat�í manžel�m Otrlými. 

3.1.4. Údaje o provedených pr�zkumech a napojení na tech. infrastrukturu 

Mapové podklady 

- Katastrální mapa v m��ítku 1:2000 

- Výškopisné a polohopisné zam��ení v m��ítku 1:500 

- Inženýrsko – geologický a radonový pr�zkum 

Ostatní podklady 

- Požadavky investora, vlastní pr�zkum a fatodokumentace staveništ�

- Stavební zákon [39] �. 183/2006 Sb. (O územním plánování a stavebnímu �ádu ve 

smyslu pozd�jších p�edpis�) 

- Vyhláška [40] �. 268/2009 Sb. (O obecných požadavcích na výstavbu) 

V rámci hydrogeologického pr�zkumy byla stanovena hladina podzemní vody 

v hloubce – 5,3 m od ±0,000 a nebude ovliv�ovat žádným zp�sobem stavbu. V okolí dané 

parcely bylo stanoveno množství radonu jako nízké. Základová p�da je tvo�ena soudržnou 

pís�ito – jílovou hlínou pevné konzistence. Vodovod je napojen z místního �ádu z šachty, 

která se nachází na parcele �. 3707/2 podle zprávy vpdohospodá�ského ú�adu. Napojení 

staveništ� na elektrom�rnou sí� je stanoveno z parcely 3707/2 podle vyjád�ení EON.   

3.1.5. Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony �eské Republiky 

a dle informací dot�ených orgán�. Všechny známé požadavky jsou zpracovány v projektu pro 

realizaci stavby, v p�ípad� p�ipomínek budou dopln�ny na základ� písemné nebo telefonické 

žádosti. 
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3.1.6. Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavba spl�uje požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována 

v souladu s vyhláškou [40] �. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem [39] �. 183/ 2006 Sb. O 

obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn�ní vyhlášky [41] �. 499/2006 Sb. 

3.1.7. Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu 

Navrhované �ešení stavby je v souladu s regulativy na dané území podle Územního 

plánu. 

3.1.8. V�cné a �asové vazby 

V okolí stavby není uvažována další výstavba. Stavba nevyvolává související 

investice. 

3.1.9. P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokon�ení projektu:  srpen 2011 

Zahájení výstavby:  srpen 2012 

Dokon�ení výstavby:  listopad 2014 

Postup výstavby: 

- Odstran�ní k�ovin, strom�

- Vyty�ení hlavního výškového bodu 

- Vytvo�ení „lavi�ek“ pro vyty�ení základ�

- Sejmutí ornice 

- Výkopové práce 

- Podsyp 

- Betonáž základ�

- Zhutn�ní plochy podkladního betonu 

- Podsyp pro podkladní beton 

- Podkladní beton 

- Hydroizolace stavby 

- Vodorovné konstrukce 
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- Svislé konstrukce 

- Oplášt�ní st�ešního plášt�

- Práce PSV 

- Omítky 

- Podlahy 

3.1.10. Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Orienta�ní hodnota stavby �iní 34.200 tis. K� s DPH. 

Tento p�edpoklad finan�ních náklad� na provedení díla byl stanoven propo�tem ceny za m3

obestav�ného prostoru. Propo�et náklad� stavby není sou�ástí projektové dokumentace. 

Propo�et finan�ních náklad� je orienta�ní a slouží jako statistický údaj. 

Pro Orienta�ní propo�et stavby viz p�íloha �. 1.  

Skon ploché st�echy     :      2° 

Užitná plocha p�ízemí    :                       426,09 m2  

  Základní obestav�ný prostor  :         cca 5955 m3

Po�et byt� v bytovém dom�  :     3 

 SO 01 - Izolovaný POL.D 

SO 02 - P�íjezd ke garáži 

SO 03 - Chodník, vstup 

SO 04 - Drát�ný plot 

SO 05 - Zd�ný plot 

SO 06 - Op�rná st�na 

SO 07 - Vodovodní p�íp. 

SO 08 - Vodom�rná šachta 

SO 09 - Kanaliza�ní p�íp. 

SO 10 - Revizní šachta 

SO 11 - El. P�ípojka 

SO 12 - P�ípojková sk�í�
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3.2. Souhrnná technická zpráva 

3.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

3.2.1.1. Zhodnocení staveništ�

Stavební parcela � 3707/1 o celkové ploše 1020 m2 je situována v katastrálním uzemí obce 

Zlín a to v �ásti Vršava. Pozemek je zatravn�n a osázen ke�i a stromy. Pozemek byl 

v minulosti využíván jako parkovišt� zem�d�lských vozidel. Vjezd na stavební pozemek je 

z ulice Nerudova, která je opat�ena chodníkem a asfaltovou cestou ší�ky 3400 mm pod ní se 

nachazi jednotná kanalizace. Chodník je z betonové dlažby tl. 1,2 m, pod kterým jsou 

inženýrské sít� (sít� vysokého nap�tí, nizkotlaký rozvod plynu, sd�lovací kabely a vodovod).  

V rámci hydrogeologického pr�zkumy byla stanovena hladina podzemní vody v hloubce –

5,3 m od ±0,000 a nebude ovliv�ovat žádným zp�sobem stavbu. V okolí dané parcely bylo 

stanoveno množství radonu jako nízké. Základová p�da je tvo�ena soudržnou pís�ito – jílovou 

hlínou pevné konzistence. Vodovod je napojen z místního �ádu z šachty, která se nachází na 

parcele �. 3707/2 podle zprávy vpdohospodá�ského ú�adu. Napojení staveništ� na 

elektrom�rnou sí� je stanoveno z parcely 3707/2 podle vyjád�ení EON.   

3.2.1.2. Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Poloha a umíst�ní objektu je ur�ena regula�ním plánem. Stavební �ára umis�uje objekt 

rovnob�žn� s ulicí Nerudova a rovnob�žn� s okolní zástavbou izolovaných dom�. 

 Vjezd na pozemek je p�ímo napojen na komunikaci v ulici Nerudova, navazuje na 

vjezd do garáže a navazuje na prostor služeb (kade�nictví a kosmetika), která jsou umíst�ny 

v jihovýchodní �ásti stavební parcely. P�ístup na parcelu 3707/1 jako je vstupní chodník a 

vjezd je �ešen bezbariérov� a je napojen na bezbariérové �ešení v ulici Nerudova. P�ístupové 

komunikace k obytnému domu jsou �ešeny dle Ministerstva pro místní rozvoj v �R z roku 

2002 a odpovídají vyhlášce [40] �. 492/2006

 Jedná se o polyfunk�ní d�m situovaný ve svažitém prost�edí, který se skládá ze �ty�

pater – �áste�n� zahrnuté první patro a t�i nadzemní patra. Objekt navazuje na stávající 

zástavbu v ulici Nerudova. Nejnižší a první patro jsou �ešeny jako komer�ní prostory. Druhé a 

t�etí patra jsou navržena jako bytové.  
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V 1. PP je odd�len� navržen kade�nický a kosmetický salonek, se spole�ným wc, 

vstupem a �ekárnou pro zákazníky. Vedle salonku služeb je vjezd do garáže. V garáži je 

možno zaparkovat minimáln� t�i automobily. Jedno místo je vyhrazeno pro majitele domu 

s omezenou schopností pohybu. Na parkovišt� navazuje výtah a schodišt�. V míst� garáží jsou 

úložné prostory pro botové jednotky, kde každý byt má vlastní vyhrazený uzamykatelný 

prostor. Jsou zde skladovací a ostatní prostory pro uklíze�ku, jako sklad a výlevka. V 1. PP je 

umíst�no WC pro invalidy vedle kterého je pomocné schodišt�, odkud se dá jít do sauny, 

instala�ního kanálu pod bazénem, nebo k bazénu a bytovým jednotkám. Do tohoto prostoru 

mají možnost vejít pouze nájemníci a majitel domu. Nedílnou sou�ástí 1. PP je technická 

místnost ve které je umíst�no veškeré za�ízení pro d�m v�etn� p�ístupu do instala�ního kanálu 

pomocí pomocného schodišt�. 

V 1. NP je umíst�n v severovýchodní �ásti domu vstup z ulice Nerudova po chodníku. 

Vedle vstupu je vybudovaný chodník k p�ístupu do bazénu pro možné využití bazénu pro 

ve�ejnost. Na vstupní prostory bezprost�edn� navazuje široká chodba, výtah a hlavní domovní 

schodišt�. V severozápadním k�ídle je umíst�n prostor pro zam�stnance restaurace a sociální 

za�ízení. Dále se v tomto k�ídle nachází vstup do bazénu, sauny v 1. PP a vstup do bytových 

jednotek p�ístupné pouze nájemník�m domu. V jihovýchodním k�ídle u vstupní �ásti je vstup 

pro zam�stnance restaurace, odd�lené sociální za�ízení, kancelá� provozního a chodba do 

restaura�ní kuchyn�. V této kuchyni je sklad, chladící box a výrobní kuchy�ská linka. 

V jihozápadní �ásti domu je situována restaurace s barem a skladem pro bar. Zákazníci 

restaurace vcházejí dve�mi umíst�nými u terasy restaurace. Na restauraci navazuje venkovní 

terasa a balkon. Kuchy� je zásobována z ulice Nerudova. Tímto vstupem je možno vstupu i 

pro �lov�ka na invalidním vozíku. Restaurace je navržena pro 20 lidí v�etn� obsluhy. 

3. NP je nep�ístupné pro ve�ejnost. V severovýchodní �ásti je situovaný výtah a hlavní 

schodišt�. Tento prostor navazuje na mezibytovou chodbu. V jihovýchodní �ásti je situovaný 

bezbariérový byt pro t�i �leny. V bezbariérovém bytu je u vstupu šatní sk�ín�, a WC. 

V severovýchodní �ásti bytu je prostorný obývací pokoj s kuchyní a balkonem. 

V Jihovýchodní �ásti je umíst�no sociální za�ízení, které navazuje na klidovou no�ní zónu. 

V jihozápadní �ásti (klidová zóna domu) jsou umíst�ny dv� ložnice s vlastními šatnami. 

V chodb� tohoto bytu je sklad. Byty jsou mezi sebou odd�leny akusticky pohlcujícím 

materiálem, spl�ující sou�asné normy. V západní �ásti vstupní chodby mezi byty je vstup do 

druhého bytu. Do bytu se jde p�es p�edsí�ku. V severovýchodní �ásti je klidová zóna a 

v severozápadní je denní zóna. V klidové zón� je umíst�na ložnice a d�tské pokoje, na které 
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navazuje koupelna a šatny. V denní zón� je kuchy� spojena s obývacím pokojem ze kterého 

lze v severozápadní �asti vyjít na terasu. Z tohoto bytu je možný p�ístup do bytového bazénu a 

sauny. 

Ve 4. NP je samostatný byt majitel�.  Na tento byt navazuje hlavní schodišt� a výtah. 

V Severovýchodním k�ídle je umíst�na ložnice a koupelna. V jihozápadním k�ídle jsou dva 

d�tské pokoje. V jihozápadní cípu domu je kuchy� se spíží spojená s obývacím pokojem. 

Z obývacího pokoje se dá projít jak na terasu, tak i do bazénu se saunou. 

3.2.1.3. Stavebn� technické �ešení stavby 

Polyfunk�ní d�m bude stav�n tradi�ními technologiemi s použitím tepeln� izola�ních a 

ekologických materiál�. 

A) Základové konstrukce: 
Návrh základových pas� vychází z inženýrsko – geologického pr�zkumu, zakládání je 

jednoduché a nenáro�né. Objekt bude založen na základových pasech a patkách z železového 

betonu C16/20 vyztuženého dle projektu statika. Hornina je t�ídy 2. Skládka ornice bude na 

staveništi. Ornice bude použita pro zásyp domu. Skládka vykopané zeminy ze základ� a 

zemního zá�ezu bude odvezena na místní skládku. Základ pod vnit�ní nosné zdivo je tlouš�ky 

900 mm a 600 mm. Pro obvodové zdivo je to 900 mm. Pod nosným sloupem v garážovém 

prostoru budou vybudovány základové patky. V míst� dojezdu výtahové šachty je vytvo�ena 

základová deska. Dále dle projektové dokumentace. Podkladní beton je v tl. 150 mm. 

Podkladní beton je z betonu C12/15 vyztužen karisítí. Podklad pro podkladní beton tvo�í 

drcené kamenivo. Na podkladní beton se položí souvrství hydroizolace, která je tvo�ena 

geotextilií FILTEK, hydroizolace ALKORPLAN 35034, geotextilie FILTEK a ochranný 

cementový pot�r. Nad tuto skladbu se za�nou vyzdívat svislé konstrukce.  

B) Obvodové zdivo a p�í�ky:
[27] �SN EN 1996-2 

Obvodové zdivo bude v zasypané �ásti zatepleno tepelnou izolaci BASF STYRODUR 

tl. 120 mm,izolace bude chrán�na nopovou fólií DEKDREN G8. Pod tepelnou izolací bude 

použita ochranná separa�ní vrstva FILTEK 500, fólie ALKORPLAN35034, separa�ní vrstva 

FILTEK 500, zdivo POROTHERM 400 a omítka POROTHERM.  

Obvodové zdivo bude z keramických cihelných blok� POROTHERM P+D, tl. 400 

mm zd�ných na maltu pro tenké spáry POROTHERM. Obvodové zdivo v �ásti, která není 
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zahrnuta zásypem je zatepleno kontaktním zateplením ETICS 

BAUMIT OPEN EPS F tl. 160 mm.  

Vn�jší strukturu fasády bude tvo�it silikátová omítka 

šedé s bílé barvy. Nosné vnit�ní zdivo bude rovn�ž z   

keramických cihelných blok� POROTHERM   P+D 

tl.  400 a 300 mm zd�ných na maltu pro tenké spáry             

POROTHERM.        Obr. 1 Porotherm P+D [1]

Nenosné p�í�ky budou z p�í�kovek YTONG tl. 100 mm, 

120 mm a 150 mm lepeny na tenkovrstvý tmel YTONG.  

Mezibytové st�ny a prostory, které vyžadují zvýšenou 

akustickou pohltivost, jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 19 

AKU P+D, zd�né na maltu pro tenké zd�ní POROTHERM. 

P�i realizaci je nutné dbát pokyn� výrobce. 

Pro výpis skladby konstrukcí viz p�íloha �. 24.

                Obr. 2 Porotherm AKU [1]

C) Stropní konstrukce:  
Nosná stropní konstrukce je provedena kv�li v�tším rozpon�m a zatížení 

z železobetonu navrhnuté podle EC2. Stropní konstrukce je navržena tlouš�ky 200 mm 

z betonu C30/37 – XC3 a oceli 10425(V). Po obvodu stropní konstrukce je stropní deska 

zaizolována stropními bednícími deskami VELOX, s tlouš�kou tepelné izolace 100 mm, kv�li 

zamezení vzniku tepelnému mostu. Balkonové konstrukce navazují na stropní konstrukce. 

Kv�li omezení tepelného mostu je po obvod� balkonu navržen ISO nosník, balkony jsou 150 

mm vysoké, kv�li menšímu zatížení a vyložení. Stropní konstrukce bude realizovat 

specializovaná firma. Na stropní a balkonové desky navazuje skladba podlah podle projektové 

dokumentace. Ztužující v�nec je proveden po celém obvodu stropní konstrukce.

Pro výpis skladby konstrukcí viz p�íloha �. 25.

  Pro posouzení návrhu viz p�íloha �. 2. 

Obr. 3 Monolit. Strop [2]    Obr. 4 Iso nosník [2]
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D) Schodišt�: 
Vertikální schodišt� je v objektu �ešeno jako hlavní a jako pomocné schodišt�. Hlavní 

schodišt� je �ešeno jako dvouramenné monolitické. Pomocné schodišt� je �ešeno jako p�ímé 

s mezipodestou. Betonáž stup�� a schodiš�ových ramen probíhá sou�asn�. Na betonovou 

desku se nalepí keramická dlažba. Odstín keramické dlažby zvolí projektant.  

Pro výpo�et schodišt� viz p�íloha �. 4. 

E) St�echa:     
1. Plochá st�echa  

Skladba ploché st�echy navazuje p�ímo na stropní konstrukci a je nepoch�zí. 

Odvodn�ní st�echy je pomocí dvou svod� vnit�ní kanalizace � 125 mm, která navazuje na 

st�ešní vpust� ESSERGULLY 2000 téhož pr�m�ru. Vnit�ní odvodn�ní st�echy bude z potrubí 

OSMA HT-systém (PP) �125mm. Odvodn�ní st�ešní konstrukce vyhoví, i když se jeden svod 

ucpe. V 1. PP budovy v míst� garáží musí být umíst�ná odbo�ka svodu k nejbližší st�n�. Díky 

vyššímu stropu je tato varianta možná. St�ešní pláš� je tvo�en hydroizola�ní fólií 

ALKORPLAN 35117, geotextilií FILTEK, spádovaným stabilizovaným polystyrenem EPS 

100 S, parozábranou BITAGIT S, asfaltovým penetra�ním nát�rem. Tato st�echa je jak uvádí 

prodejce bezúdržbová. 

Tepelná Izolace EPS 100 S je spádovaná. Spád tepelné izolace je 2 %.  P�i realizaci 

p�eklad� je nutné dbát pokyn� výrobce. 

Pro rozmíst�ní tepelné izolace viz výkres st�echy. 

Pro výpis skladby konstrukcí viz p�íloha �. 24. 

2. St�echa nad bazénem 
Zde je zvýšené riziko možnosti pr�saku vodních par v závislosti na teplot� a vlhkosti 

interiéru. Skladba je navržena a posouzena v programu teplo jako vyhovující. Vrstvy od 

interiéru: SDK podhled 12,5 do vlhkého prost�edí, parozábrana GEFITAS je uložena na 

nosném d�ev�ném roštu pro SDK. Na d�ev�ných trámcích (80/50) je vrstva pružného 

gumového tmele, do kterého se pomocí vrut� upevní parozábrana GEFITAS spole�n� se SDK 

podhledem. D�ev�né trámky jsou upevn�ny na ocelových táhlech. Nad parozábranou je 

umíst�na minerální tepelná izolace tl. 100 mm, kterou je nutno umístit pod ochlazovaný 

povrch s rezervou min. 1,5 m sm�rem pod vytáp�nou �ást.  Nad tímto souvrstvím je umíst�na 

nosná železobetonová deska a skladba podlahy terasy dle PD. Navržené konstrukce odolávají 

vyšším teplotám a vlhkosti. 

Pro výpis skladby konstrukcí viz p�íloha �. 24.
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F) P�dní prostor: 
Objekt nemá žádný p�dní prostor 

G) Podsklepení budovy: 
Objekt nemá podsklepení. 

H) Komín: 
Objekt nemá komín. 

I) P�eklady: 
Otvory jsou p�ekryty originálními p�eklady 

POROTHERM 280/238, pop�ípad� železobetonovými 

monolitickými p�eklady.  P�eklady POROTHERM jsou 

ukládány na výšku do lože z cementové malty. V 

obvodových konstrukcích jsou dopln�ny tepelnou izolací, 

aby zamezily vzniku tepelných most�. Na spodní p�írubu 

p�ekladu se u všech železobetonových p�eklad� nalepí  Obr. 5  P�eklad PTH [1]

 tepelná izolace tl. 30 mm.  

P�i realizaci p�eklad� je nutné dbát pokyn� výrobce. 

Výpis p�eklad� - viz p�dorys podlaží. 

J) Podlahy:  
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavk� daných 

místností. V objektu je použito n�kolik druh� podlah. Nejv�tší plochu zaujímá podlaha typu 

A2, která v kombinaci s kobercem nebo plovoucí podlahou vyhoví na pokles dotykové 

teploty. Další nejrozší�en�jší podlahou je podlaha A3, která je ur�ená do vlhkých prostor. Pro 

návrh a posouzení podlah viz projektová dokumentace a p�íloha � 6.  

 U všech podlah je po  obvodu  st�n  izola�ní  pásek.  Dilata�ní spáry v betonových 

mazaninách jsou v maximálních úsecích  3x3  m. P�ed provedením podlah je nutno osadit 

navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí.   

P�esná barevná specifikace plovoucích  podlah  a  dlažeb bude  up�esn�na  p�i  

realizaci  s architektem interiér�. P�i realizaci podlah je nutno dodržet veškeré pokyny 

výrobc�. 

Pro výpis skladby konstrukcí viz p�íloha �. 24. 
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K) Úpravy vnit�ních povrch�, za�izovací p�edm�ty: 
Vnit�ní povrchy st�n jsou provedeny z omítkového systému PROROTHERM 

UNIVERSAL. Barevné odstíny ur�í až architekt. V koupelnách, kuchyních, výlevnách, WC 

je keramický obklad do výšky dle projektové dokumentace. V kuchyni je obklad jen za 

kuchy�skou deskou a po bocích kuchy�ské desky.  

Ve v�tšin� místností je navržen sádrokartonový podhled RIGIPS tl. 12,5 mm, viz PD. 

Obklady a dlažby v koupelnách byt� jsou vyráb�ny firmou MARAZZI, obklad má 

sv�tle hn�dou barvu typ LOMA BEIGE-S  v kombinaci s páskem LOMA CAOBA MR, 

dlažba tmav� hn�dá typu LOMA CAOBA. Za�izovací p�edm�ty jsou z firmy SIKO. 

V hygienických místnostech v etážích po ve�ejnost je zvolen sv�tlý povrch obklad�, kv�li 

lepšímu prosv�tlení. 

Úpravy podlahových konstrukcí se liší podle zp�sobu uložení a druhu provozu. V 

místech s �astým pohybem lidí, nebo s v�tším výskytem vlhkosti je navržena dlažba nebo 

zát�žový koberec. V hlavních pobytových místnostech je navržena laminátová plovoucí 

podlaha. V restauraci a v místnostech s trvalým pobytem lidí je navrženo linoleum. 

V pobytových místnostech dom� jsou navrženy koberce. Výškové rozdíly mezi podlahovými 

krytinami se eliminují p�echodovou lištou. 

V bazénovém prostoru je nutné brát ohled na �SN 730540-2, zejména na kapitolu 

5.1.2. St�ny musí být kvalitn� obloženy pokud možno v�tším formátem obkladu (300x600 

mm) až po podhled, dle projektové dokumentace, aby se minimalizovalo riziko vniku par do 

konstrukce. V bazénovém prostoru je použito nenasákavých materiál�. 

Navržené konstrukce odolávají vyšším teplotám a vlhkosti. Viz p�íloha �. 6.

L) Úpravy vn�jších povrch�: 
Hlavní plocha vn�jšího plášt� je tvo�ena z bílé silikátové omítky v kombinaci se sv�tle 

šedou. Sokl domu je po obvod� celého domu vysoký 700 mm a je tvo�en um�lou tmavošedou 

b�idlicí. 

M) Sauna: 
Sauna je v místnosti �. 003 (koupelna v 1. PP). Jedná se o interiérovou saunu od firmy 

Hejdánek, vn�jší výška saunové kabiny je 2,5 m.  

Sauna bude vyrobena na míru.Kamna saunová elektrická Vulcan.  

 Sauna vyžaduje p�ívod vzduchu a odtah 



Diplomová práce 

Polyfunk�ní d�m – vytáp�ní a chlazení 

15

 vzduchu. U vestav�ných saun je nutno zajistit  

p�ívod vzduchu pod topidlo cca 50 cm2, odvod 

vzduchu otvorem pod stropem cca 100 cm2. 

 Montáž sauny se provádí na rovný povrch, z  

hygienických d�vod� výrobce doporu�uje dlažbu. 

       

         Obr. 7  Sauna [3]

 Sauna vyžaduje samostatn� jišt�ný p�ívod elektrického proudu v p�ípad� saunových 

kabin vyvedený na bo�ní st�n� zdiva s rezervou 5 m, u vestav�né sauny v míst� osazení 

regulace, p�íp. silové �ásti s dostate�nou rezervou. 

 Pro další informace viz technický list výrobce.  

N) Výpln� otvor�: 

1. Dve�e   

Vstupní dve�e jsou d�evo-hliníkové od firmy Hon okna a dve�e, na vn�jší stran� opat�eny 

hliníkovým krytím, zasklená izola�ním trojsklem, rám odstínu z vnit�ní strany o�echový, 

z vn�jší strany elox. Dve�e jsou opat�eny nát�rem s impregnací proti plísním, d�evokazným 

houbám a hmyzu. Sou�initel prostupu tepla vstupních dve�í je jako u oken 0,8 W/m2.K. 

Vnit�ní dve�e  MASSONITE jsou laminátové, typové, v�tšinou hladké, o�ech. D�ev�né 

zárubn� jsou navrženy obložkové Sapeli. Sou�initel prostupu tepla je 2,3 W/m2.K. Dve�e u 

technické místnosti jsou navrženy jako neho�lavé EW DP3. 

Pro informace o výrobku viz p�íloha �. 3. 

2. Okna 

Okna jsou navržena jako d�evo-hliníková od firmy Hon IV/78 thermo acustik. Odstín 

oken je z vnit�ní strany o�echový z vn�jší strany je odstín p�írodní elox, zasklena izola�ním 

trojsklem. Sou�initel prostupu tepla je 0,8 W/m2.K. Okna jsou opat�eny nát�rem s impregnací 

proti plísním, d�evokazným houbám a hmyzu. Systém otevírání oken je otevíravé, skláp�cí 

nebo fixní. Vn�jší parapety jsou hliníkové odstín p�írodní elox, vnit�ní jsou d�ev�né, 

lakované, odstín o�echový. 

Pro informace o výrobku viz p�íloha �. 3.   
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Obr. 8 Okno HON [4] 

3. Okna a dve�e v bazénovém prostoru 

Zde je d�ležité brát z�etel na tepeln� technickou normu [29]�SN 730540-2, zejména 

na kapitolu 5.1.2. P�i realizaci je nutné brát maximální ohled na pe�livost instalace okenních 

otvor� kv�li zajišt�ní jejich bezchybné funkce v zimním období p�i tvorb� povrchové 

kondenzace.   

Povrchová kondenzace se u oken za�ne tvo�it u 70% vlhkosti, viz p�íloha �. 25. Odtok 

kondenzátu bude na podlahu a odtud do kanalizace (ne�eší tento stupe� dokumentace). Kv�li 

možnému rosení oken bude nad každým otvorem umíst�na distribu�ní sou�ást (dýza) 

vzduchotechniky. 

O) Klempí�ské výrobky: 
Klempí�ské výrobky budou provedeny z titanzinku tl. 0,6 – 1 mm. 

P) Záme�nické výrobky: 
Záme�nické prvky jsou vyrobeny z nerezové oceli a navrženo dle projektu architekta. 

Q) V�trání místností:  
V�trání místností je navrženo jako p�irozené v�trání. V místnostech bez oken poblíž 

obvodového plášt� je umíst�na m�ížka s v�trací trubkou a ventilátorem s vývodem vn�jší 

pláš�, aby nedocházelo k p�eh�ívání místností a aby byla zaru�ena vým�na vzduchu.   
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U WC bez okenních otvor� u obvodového plášt� je v dolní �ásti dve�í umíst�na 

m�ížka, aby nedocházelo ke vzniku podtlaku. WC, které nejsou u fasády, budou napojeny na 

v�trání od koupelen, trubka � 150 mm bude skrytá v podhledu. 

Bazénový prostor je kv�li vysoké návrhové vlhkosti a teplot� vhodné v�trat nucen� a 

tím p�edejít rosení oken.   

Bazén je v�trán tak, aby byl v místnosti vyvinut podtlak, aby se vodní páry nedostali 

do obvodového plášt� (cca 95%). Podstropní rozvody nesmí narušit parozábranu.  

Pro bližší informace viz technický list výrobce.  

Pro návrh pot�ebného množství vzduchu viz p�íloha �. 5.       

      Obr. 9 Duplex RDH [5]

R) Venkovní plochy: 
Venkovní plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby Presbeton typ HOLAND 

osazeny do podsypu št�rkovou drtí.   

Stavební dílo bude dopln�no vedlejšími stavebními objekty, jako jsou oplocení, 

zpevn�né plochy. V�tšina pozemku je zatravn�na. P�ed vstupní �ástí domu je navržen zd�ný 

plot, zbytek oplocení je ze systému drát�ného pletiva a sloupk�. Okolí domu je tvo�eno 

travními porosty a d�evinami v jižní �ásti domu.   

Kolem domu je proveden okapový chodník z �í�ního kamene (ka�írku)ší�ky 300 mm, 

podklad je drcené kamenivo 4/16 mm ohrani�ené obrubníkem od firmy Presbeton.                                                  

3.2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

A) Plyn: 

Není �ešeno. 
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B) Vodovod: 

Napojení na ve�ejnou vodovodní sí� je z ulice Nerudova p�ed vjezdem ke službám 

objektu. Napojení na ve�ejný vodovod je �ešeno pomocí navrtávacího pásu HAKU. Není 

sou�ástí této PD. 

C) Splašková a deš�ová kanalizace: 

Napojení na ve�ejnou jednotnou kanaliza�ní sí� DN 750 je provedeno odbo�kou 

z hlavního kanaliza�ního �ádu z ulice Nerudova. V restauraci musí být provedeno p�ed�išt�ní 

odpadních vod pomocí lapa�e tuku. Není sou�ástí této PD. 

D) Elektroinstalace: 

Elektrické vedení do objektu je vedeno z rozvod�, které se nachází pod chodníkem, 

který je umíst�n na ulici Nerudova. M��ení elektrické energie je umíst�no ve zd�ném oplocení 

budovy. P�ípojka je uložena na vrstv� písku a písek tvo�í i vrstvu vyrovnávací. Na ní jsou 

položeny cihly plné CP 290/140/65 mm s ochranou funkcí.  

V místech kde vede p�ípojka pod komunikací, musí být kabel uložen v plastové 

chráni�ce DN 100 s tím, že podkladní i vyrovnávací vrstvu tvo�í beton C 12/15. 

Není sou�ástí této PD. 

3.2.1.4. �ešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném území 

Stavba nebude umíst�na na poddlolovaném území, tudíž nespadá požadavk�

navrhování staveb na poddolovaném území.  

Napojení objektu na komunikaci je �ešeno p�íjezdovou cestou, která je napojena na 

asfaltovou komunikaci ší�ky 3,4 m v ulici Nerudova. Nájezdové oblouky jsou polom�ru 

r=1,5m. Plocha bude vydlážd�ná zámkovou dlažbou Presbeton, typ HOLAND. Na pozemku 

stavby bude umíst�n p�íslušný odvod�ovací žlab. 
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3.2.1.5. Vliv stavby na životní prost�edí 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákon� [43]�.17/1992 Sb., [44]� 244/1992 Sb. a [45] 

�. 100/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít 

negativní vliv na životní prost�edí. Stavba p�i svém provozu nebude produkovat žádný 

nebezpe�ný odpad. 

B�hem výstavby polyfunk�ního domu budou vznikat odpady b�žné ze stavební výroby 

- výkopové zeminy, r�zná stavební su�, zbytky stavebních materiál�, obalový materiál 

stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové d�evo, mohou se 

vyskytnout také v malém množství zbytky nejr�zn�jších izola�ních hmot z jejich instalace - 

izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace a podobn�. P�i provád�ní 

elektroinstalace, vodovodního a kanaliza�ního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také 

zbytky kabel�, prostup�, lepicích pásek, zbytk� plastových nebo kovových potrubí a podobn�. 

P�i natírání konstrukcí, lepení nap�. podlahových krytin, dále a p�i úklidu se vyskytnou 

odpady typu nádoby z kov� i z plast� s obsahem zne�išt�ní, zne�išt�né textilní materiály. 

T�íd�ní odpad� bude probíhat p�ímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 

zabezpe�ené skládce, odd�len� výkopové materiály a sm�sný staveništní odpad.  Zneškodn�ní 

t�chto odpad� ze stavební výroby bude zajiš�ovat dodavatelská stavební firma. 

Vykopaná zemina bez p�ím�sí bude použita na terénní úpravy a na srovnání terénních 

nerovností stávajícího pozemku. 

Odpady budou p�ednostn� odevzdány oprávn�né osob� k využití. Odpady, které 

nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromaž�ovány ve velkoobjemovém 

kontejneru, který bude dle pot�eby odvážen na skládku. 

Za�azení odpad� z výstavby dle katalogu odpad� (dle Vyhlášky [46] �. 381/2001 Sb.)

3.2.1.6. �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn�

p�ístupných ploch 

D�m je navržen jako �ty�podlažní. Díky výtahu a malým výškovým rozdíl�m lze 

využívat tento d�m jako bezbariérový dle vyhlášky [42] �. 492/2006 Sb. 

 Ve 2.NP je umíst�ný byt pro užívání lidí s omezenou pohybovou schopností. Byt má 

všechny dve�e široké minimáln� 900 mm, záchod pro invalidy a koupelnu. Všechno v tomto 

byt� bude �ešeno s maximálním ohledem na lidi s poruchou pohybového ústrojí, jako jsou 

kuchy�ská linka, spíž, jídelna, ukládací prostory, WC, koupelna, šatna a ložnice.  
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V objektu je umíst�n trak�ní výtah firmy LIFTCOMP typ OLJI 630. Nosnost výtahu je 

630 kg, rozm�r kabiny je 1100 x 1400 mm. Výtah je p�ístupný z každého patra a je umíst�n u 

vstupní �ásti objektu. 

3.2.1.7. Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich 

výsledk� do projektové dokumentace 

- Katastrální mapa v m��ítku 1:2000 

- Výškopisné a polohopisné zam��ení v m��ítku 1:500 

- Inženýrsko – geologický a radonový pr�zkum 

- Vlastní obhlídka a fotodokumentace stávajícího stavu pozemku 

V rámci hydrogeologického pr�zkumy byla stanovena hladina podzemní vody 

v hloubce -6,3 m od ±0,000 a nebude ovliv�ovat žádným zp�sobem stavbu. V okolí dané 

parcely bylo stanoveno množství radonu jako nízké. Základová p�da je tvo�ena soudržnou 

pís�ito – jílovou hlínou pevné konzistence.  

3.2.1.8. Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní 

polohový a výškopisný systém 

- Výškopisné a polohopisné zam��ení v m��ítku 1:500 (podklad pro geodetickou firmu) 

- Katastrální mapa 1:2000 

Nebylo �ešeno v této �ásti projektu. 

3.2.1.9. �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 
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Stavba je �len�na na následující stavební objekty: 

3.2.1.10. Vliv stavby na okolí 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby.   

V dob� provád�ní výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, aby 

nedocházelo k omezení provozu v p�ilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí 

docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska pé�e o životní prost�edí se musí 

ú�astníci stavby zam��it na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadm�rnému zne�išt�ní 

ovzduší a komunikací, zne�iš�ování povrchových a podzemních vod a respektování 

hygienických p�edpis� a opat�ení v objektech za�ízení staveništ�. 

3.2.1.11. Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví  

P�i výstavb� je nutno pro bezpe�nost pracovník� a zajišt�ní ochrany zdraví p�i stavb�

dodržovat platné právní p�edpisy a normy pro výstavbu, p�edevším zákon [47] �. 309/2006 

Sb. a na�ízení vlády [48] �. 591/2006 Sb. P�i výstavb� je nutno postupovat dle technických 

list� pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré 

specializované práce musí provád�t pracovníci s p�edepsanou kvalifikací. 

SO 01 - Izolovaný Polyfunk�ní d�m 

SO 02 - P�íjezd ke garáži 

SO 03 - Chodník, vstup 

SO 04 - Drát�ný plot 

SO 05 - Zd�ný plot 

SO 06 - Op�rná st�na 

SO 07 - Vodovodní p�íp. 

SO 08 - Vodom�rná šachta 

SO 09 - Kanaliza�ní p�íp. 

SO 10 - Revizní šachta 

SO 11 - El. P�ípojka 

SO 12 - P�ípojková sk�í�
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Pro zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní 

bezpe�nosti práce dle [31] �SN ISO 3864 (01 8010), [32]�SN 26 9030.

Budou respektovány ustanovení zákona [49] �. 22/1997 Sb. V platném zn�ní a na n�j 

navazující ustanovení vlády. 

3.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Na mechanickou odolnost a stabilitu dokládám statický návrh a výpo�et 

železobetonové stropní desky z programu NEXIS v p�íloze �. 2. Ostatní konstrukce nejsou 

�ešeny a musí je posoudit statik. 

3.2.3. Požární bezpe�nost 

Není d�kladn� �ešeno v této projektové dokumentaci. Technická místnost je odd�lena 

od ostatních místností protipožárními dve�mi EW 30 DP3.  

Protipožární �idla budou umíst�ny ve všech místnostech s možností vzplanutí nebo 

výbuchu. Z restaura�ní místnosti jsou únikové cesty p�es chodbu nebo p�es terasu. 

3.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Stavba je navržena takovým zp�sobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatel� ani uživatel� okolních staveb a aby neohrožovala životní prost�edí 

dle §22 Vyhlášky [40] �. 268/2009 Sb., o obecn� technických požadavcích na výstavbu.  

Stavba nebude uvol�ovat žádné látky nebezpe�né pro zdraví a životy osob a zví�at. 

Stavba bude realizována z materiál�, které jsou netoxické. P�i výstavb� nutno 

postupovat dle bezpe�nostních list� pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla 

hygieny práce. Stavba nebude uvol�ovat emise nebezpe�ných zá�ení, nebude uvol�ovat 

nebezpe�né �ástice do ovzduší a nebude mít nep�íznivé ú�inky elektromagnetického zá�ení. 

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Stavba nebude 

zne�iš�ovat vzduch ani p�du. Provozem a užíváním rodinného domu nebudou vznikat žádné 

škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních 

opat�ení. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známy zdroje 

ohrožení zdraví. Stavba bude odizolována proti vliv�m zemní vlhkosti. Riziko výskytu radonu 

je nízké.  
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Domovní komunální odpad bude umís�ován do popelnicových nádob (kontejner�) a 

vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO. Splaškové odpadní látky budou svedeny do 

splaškové ve�ejné kanaliza�ní sít�   

3.2.5. Bezpe�nost p�i užívání 

Stavba polyfunk�ního domu je navržena tak, že spl�uje požadavky na bezpe�nost p�i 

užívání staveb dle §26 Vyhlášky [40] �. 268/2009 Sb. Vzhledem k provozu a využití objektu 

nevznikají požadavky na omezení rizik, vznik bezpe�nostních pásem a únikových cest. Únik 

osob z prostoru objektu na volné prostranství je zajišt�n nechrán�nými únikovými cestami 

v souladu s požadavky �SN. 

V objektu je umíst�n trak�ní výtah firmy LIFTCOMP typ OLJI 630. Nosnost výtahu je 

630 kg, rozm�r kabiny je 1100 x 1400 mm. Výtah je p�ístupný z každého patra a je umíst�n u 

vstupní �ásti objektu. 

3.2.6. Ochrana proti hluku 

Stavba nevyvolává nadm�rný hluk a není t�eba stavbu speciáln� odhlu�nit. Stavba 

vyhovuje Sm�rnici [50] �.502/2000 Sb. Hygienické p�edpisy nejvyšší p�ípustné hodnoty 

hluku a vibrací“. Stavba bude proti hluku dostate�n� zaizolována d�evo-hliníkovými okny a 

dve�mi HON IV/78 thermo acoustik. Pro bližší informace viz p�íloha �. 3.

3.2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Navržený rodinný d�m spl�uje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle §28 

Vyhlášky [40] �. 268/2006 Sb., o obecn�  technických požadavcích na výstavbu a zákon� [51] 

�.406/2000 Sb. a [52] �.177/2006 Sb.. Tepeln� technické a energetické vlastnosti stavby dle 

[29]�SN 73 0540-2, Vyhláška [53]  �.148/2007 Sb. Celková ro�ní spot�eba energie objektu 

na vytáp�ní, chlazení, osv�tlení, vzduchotechniku a p�ípravu teplé vody �iní 287,31 Gj/rok = 

79,808 MWh/rok. 

 Viz p�íloha �. 6, 7, 8, 9, 10.
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3.2.8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu 

Objekt je navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Vstup 

z chodníku je se sníženou hranou, tj maximální p�evýšení je 20 mm. Jedno Garážové stání 

v objektu je navrženo ší�ky 3500 m. Veškerá bezbariérová opat�ení spl�ují požadavky 

vyhlášky [54] �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

  V objektu je umíst�n trak�ní výtah firmy LIFTCOMP typ OLJI 630. Nosnost výtahu je 

630 kg, rozm�r kabiny je 1100 x 1400 mm. Výtah je p�ístupný z každého patra a je umíst�n u 

vstupní �ásti objektu. 

3.2.9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy 

V této lokalit� nevznikají zásadní vlivy, které by m�li vliv na �ešenou stavbu. 

Staveništ� se nachází v bezpe�né lokalit�, která není ohrožena seizmickými ot�esy ani d�lní 

�inností. 

3.2.10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít vliv na okolní obyvatelstvo. P�i výstavb� objektu bude staveništ�

�ádn� zabezpe�eno a oploceno. 

3.2.11. Inženýrské stavby (objekty) 

Plyn: 

Není �ešeno. 

Vodovod: 

Napojení na ve�ejnou vodovodní sí� je z ulice Nerudova p�ed vjezdem ke službám 

objektu. Napojení na ve�ejný vodovod je �ešeno pomocí navrtávacího pásu HAKU. Není 

sou�ástí této PD. 

Splašková a deš�ová kanalizace: 

Napojení na ve�ejnou jednotnou kanaliza�ní sí� DN 750 je provedeno odbo�kou 

z hlavního kanaliza�ního �ádu z ulice Nerudova. V restauraci bude provedeno p�ed�išt�ní 

odpadních vod pomocí lapa�e tuk�. Není sou�ástí této PD. 
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Elektroinstalace: 

Elektrické vedení do objektu je vedeno z rozvod�, které se nachází pod chodníkem, 

který je umíst�n na ulici Nerudova. M��ení elektrické energie je umíst�no ve zd�ném oplocení 

budovy. P�ípojka je uložena na vrstv� písku a písek tvo�í i vrstvu vyrovnávací. Na ní jsou 

položeny cihly plné CP 290/140/65 mm s ochranou funkcí.  

V místech kde je vedena p�ípojka pod komunikací musí být kabel uložen v plastové 

chráni�ce DN 100 s tím, že podkladní i vyrovnávací vrstvu tvo�í beton C 12/15. Není sou�ástí 

této PD. 

�ešení dopravy: 

Objekt je napojen na ve�ejnou komunikaci v ulici Nerudova a napojuje se na ni 

pomocí sjezdu z pozemku. 

Povrchové úpravy a okolní úpravy: 

Venkovní plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby Presbeton typ HOLAND 

osazeny do podsypu št�rkovou drtí. Stavební dílo bude dopln�no vedlejšími stavebními 

objekty, jako jsou oplocení, zpevn�né plochy. V�tšina pozemku je zatravn�na. P�ed vstupní 

�ástí domu je navržen zd�ný plot, zbytek oplocení je ze systému drát�ného pletiva a sloupk�. 

Okolí domu je tvo�eno travními porosty a d�evinami v jižní �ásti domu.   

Elektronické komunikace: 

P�ipojení na elektrické komunikace není sou�ástí této PD. 

3.3. Zásady organizace výstavby 

3.3.1. Charakteristika staveništ�

Stavební parcela � 3707/1 o celkové ploše 1020 m2 je situována v katastrálním uzemí obce 

Zlín a to v �ásti Vršava. Pozemek je zatravn�n a osázen ke�i a stromy. Pozemek byl 

v minulosti využíván jako parkovišt� zem�d�lských vozidel. Vjezd na stavební pozemek je 

z ulice Nerudova, která je opat�ena chodníkem a asfaltovou cestou ší�ky 3400 mm pod ní se 

nachazi jednotná kanalizace. Chodník je z betonové dlažby tl. 1200 mm, pod kterým jsou 
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inženýrské sít� (sít� vysokého nap�tí, nizkotlaký rozvod plynu, sd�lovací kabely a vodovod).

 Pozemek je v sou�asné dob� nevyužíván. 

       Charakter stavby nevyžaduje z�ízení samostatného staveništního parkovišt� ani 

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

p�ístupové komunikace. 

 Stavební  prostor je ohrani�en oplocením, které slouží jako bezpe�nostní zóna. 

Pozemek spl�uje dostatek prostoru pro za�ízení staveništ�, zejména pro sklad ná�adí, 

materiál�, do�asné mobilní sociální za�ízení pro pracovníky stavby i mezideponie sypkých 

voln� ložených stavebních hmot.   

P�ípadné další plochy pot�ebné pro za�ízení staveništ� budou umíst�ny v areálu 

investorovi firmy. Materiál bude dopravován po místní komunikaci a skladován na staveništi. 

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

stavební materiál.  

3.3.2. Inženýrské sít� a jiná za�ízení 

Stavba nebude svým provozem poškozovat inženýrské sít� a jiná zažízení. 

3.3.3. Napojení staveništ� na zdroje vody a energií 

Vodovod je napojen z místního �ádu, která se nachází na parcele �. 3707/2 podle 

zprávy vpdohospodá�ského ú�adu. Napojení staveništ� na elektrom�rnou sí� je stanoveno 

z parcely 3707/2 podle vyjád�ení EON.   

3.3.4. Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Stavba bude provád�na dle projektové dokumentace. P�i realizaci je nutné brát z�etel 

na platné normy a vyhlášky (zejména o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci) a na 

technologické postupy stanovené výrobcem. 

Samotné staveništ� bude zamezovat p�ístupu nezvaných osob. Dodavatel stavby si ur�í 

pravidla, které se budou dodržovat po celou dobu výstavby. 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je nutné dodržovat na�ízení [55] �.

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

s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a na�ízení vlády [48] �. 591/2006 o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Každý 

z pracovník� musí být proškolen o bezpe�nosti práce a používat ochranné pom�cky. 

3.3.5. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných 

zájm�  

Uspo�ádání staveništ� bude �ešeno dle platných norem, vyhlášek, p�edpis� a zákon�, 

které zaru�í bezpe�nost staveništ�. 

3.3.6. Za�ízení staveništ�

Za�ízení staveništ� bude obsahovat stavební bu�ky, kontejnery, chemické WC a další 

nezbytné pom�cky. �ást materiálu bude skladována p�ímo na staveništi. Tento prostor bude 

zamezovat pov�trnostním vliv�m. 

3.3.7. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení 

Použité stavební stroje a pom�cky nevyžadují ohlášení, protože nebudou trvale 

spojeny základem se zemí. 

3.3.8. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Bezpe�nost na staveništi je �ešena dle platných norem, vyhlášek, p�edpis� a zákon�, 

které zaru�í bezpe�nost staveništ�.   

Pracovníci jsou povinni nosit ochranné pom�cky a musí být proškoleni o bezpe�nosti 

práce a technických za�ízeních na stavbách. Za bezpe�nost na staveništi odpovídá 

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

osobami. Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a technologických za�ízení je pot�eba v pr�b�hu 

výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona [55] �. 362/2005 Sb. Na�ízení vlády o 

bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 

pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona [47] �. 309/2006 Sb. zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a na�ízení vlády [48] �. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

Na stavb� musí být na viditelném míst� umíst�na lékárni�ka. T�žší úrazy budou 

ošet�eny ambulantn�. Na staveništi musí být na viditelném míst� vyv�šen seznam d�ležitých 

telefonních stanic (léka�ská služba, policie, hasi�i, správci inženýrských sítí apod.). 
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Dodavatel stavby je povinen zabezpe�it objekty a za�ízení staveništ� z hlediska požární 

ochrany dosud nep�evzatých staveb dle dot�ených zákon� a vyhlášek o požární ochran� v 

platném zn�ní (skladování, situování za�ízení staveništ�, konstrukce apod.). 

3.3.9. Podmínky pro ochranu životního prost�edí 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákon� [43] �.17/1992 Sb., [44] � 244/1992 Sb. a [45] 

�. 100/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Stavba svým užíváním a provozem nebude mít 

negativní vliv na životní prost�edí. Stavba p�i svém provozu nebude produkovat žádný 

nebezpe�ný odpad. 

B�hem výstavby polyfunk�ního domu budou vznikat odpady b�žné ze stavební výroby 

- výkopové zeminy, r�zná stavební su�, zbytky stavebních materiál�, obalový materiál 

stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové d�evo, mohou se 

vyskytnout také v malém množství zbytky nejr�zn�jších izola�ních hmot z jejich instalace - 

izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace a podobn� P�i provád�ní 

elektroinstalace, vodovodního a kanaliza�ního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také 

zbytky kabel�, prostup�, lepicích pásek, zbytk� plastových nebo kovových potrubí a podobn�. 

 P�i natírání konstrukcí, lepení nap�. podlahových krytin, dále p�i úklidu a podobn�. se 

vyskytnou odpady typu nádoby z kov� i z plast� s obsahem zne�išt�ní, zne�išt�né textilní 

materiály. 

T�íd�ní odpad� bude probíhat p�ímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 

zabezpe�ené skládce, odd�len� výkopové materiály a sm�sný staveništní odpad.  Zneškodn�ní 

t�chto odpad� ze stavební výroby bude zajiš�ovat dodavatelská stavební firma. 

Vykopaná zemina bez p�ím�sí bude použita na terénní úpravy a na srovnání terénních 

nerovností stávajícího pozemku. 

Odpady budou p�ednostn� odevzdány oprávn�né osob� k využití. Odpady, které 

nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromaž�ovány ve velkoobjemovém 

kontejneru, který bude dle pot�eby odvážen na skládku. 

Za�azení odpad� z výstavby dle katalogu odpad� (dle Vyhlášky [46] �. 381/2001 Sb.)
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3.3.10. Orienta�ní lh�ta výstavby 

Dokon�ení projektu:  srpen 2011 

Zahájení výstavby:  srpen 2012 

Dokon�ení výstavby:  listopad 2014 
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4. Obecná �ást – n�co málo o tepelných �erpadlech 

4.1. Historie a vývoj tepelných �erpadel 

Tepelná �erpadla se �adí mezi alternativní zdroje energie. Princip tepelného �erpadla 

popsal p�ed více než 150 lety W. T. Kelvin, ale k jeho praktickému využití dochází v Evrop�

p�evážn� až kolem roku 1980. V tomto období se v d�sledku ropné krize hledaly alternativy 

k tehdy rozší�enému vytáp�ní fosilními palivy, p�edevším olejem.  

Pro pomalý rozvoj instalací tepelných �erpadel sehrály hlavní roli dv� skute�nosti. 

Prvním d�vodem bylo vy�ešit, jaké má mít technické provozní stavy, ve kterých má tepelné 

�erpadlo pracovat. Je to prakticky chladicí za�ízení, které z jednoho prost�edí p�enáší tepelnou 

energii do druhého prost�edí, p�i�emž vstupní a výstupní parametry se pr�b�žn� m�ní. První 

tepelná �erpadla tyto požadavky dostate�n� nezvládla, byla poruchová a nesplnila o�ekávání 

svých majitel�.  

Druhým d�vodem, který negativn� ovlivnil provozní zkušenosti s tepelnými �erpadly, 

byla jejich instalace. Tepelné �erpadlo totiž nebylo možné zapojit do stávajícího otopného 

systému, který dob�e fungoval s olejovým kotlem, a p�edpokládat, že systém bude vytáp�t 

objekt stejn�. To si samoz�ejm� tehdy instalaté�i neuv�domovali, a proto nev�domky p�isp�li 

k tomu, že tepelná �erpadla neplnila o�ekávání. Pro uživatele byla tepelná �erpadla 

ekonomicky efektivní z hlediska vytáp�ní a oh�evu vody, ale z hlediska p�írodního snižovala 

emise skleníkových plyn�. 

P�ed rokem 1990 bylo u nás nainstalováno jen n�kolik kus� tepelných �erpadel, a to 

zejména z propaga�ních �i demonstrativních d�vod�. Teprve po roce 1990 se za�aly 

objevovat skute�ná tepelná �erpadla, p�evážn� importovaná ze zemí, kde už s nimi m�li své 

zkušenosti: ze Švédska, N�mecka a Rakouska. Následn� se svojí produkcí p�ipojili i tuzemští 

výrobci, kte�í získávali své první zkušenosti. Prakticky se jednalo jen o desítky instalací 

ro�n�, pozd�ji to již byly stovky. Skute�ný rozvoj instalací však nastal až po roce 2000 (obr. 

10). D�vody, pro� byl rozvoj v prvních deseti letech tak pomalý, souvisejí s ekonomikou 

provozu, která je navázána na cenu paliv a energií.
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  Obr. 10 Vývoj po�tu instalací tepelných �erpadel v �R v minulých letech [6]

4.2. Situace po roce 2000 

Tento rok se z hlediska instalací tepelných �erpadel u nás zpravidla ozna�uje jako rok 

0. V tomto období se poda�ilo nastartovat podp�rné mechanizmy: Vznikla Asociace pro 

využití tepelných �erpadel, která byla iniciátorem jejich podpory a partnerem p�i jednání 

s orgány státní správy. Státní fond životního prost�edí �R (SFŽP) stanovil podmínky dota�ní 

politiky na instalace tepelných �erpadel. V dnešní dob� je program ZELENÁ ÚSPORÁM

pozastaven, ale pokud používám tepelné �erpadlo na vytáp�ní, tak jsou zavedeny speciální 

sazby za elektrickou energii (sazba D56d).  

 Zpo�átku stavební ú�ady byly neinformované o tom, co to je tepelné �erpadlo a co je 

nutné pro jeho provoz v horninách ud�lat, prakticky nic nevyžadovaly, což pak ve svém 

d�sledku vedlo k dodate�ným problém�m. Proto se zp�ísnily podmínky provád�ní t�chto 

prací a stavební povolení se za�alo vydávat až na základ� projektové dokumentace a kladných 

vyjád�eních dot�ených ú�ad� – tento postup zna�n� zkomplikoval realizaci a posunul start 

zbudování vrt�. 

4.3. Tepelná �erpadla zem�/voda 

Tento typ tepelných �erpadel je vhodné umístit tam, kde jsou nižší pr�m�rné venkovní 

teploty a je zde nevhodné navrhovat teplené �erpadlo vzduch/voda.  

Tyto tepelná �erpadla využívají energii, která je uložena v horních vrstvách zeminy. 

Tato energie zachycena hlavn� vodními srážkami a zá�ením slunce. P�ísun tepla z vnit�ku 
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zem� je nepatrný. Díky schopnosti akumulace zemského povrchu kolísá teplota zeminy 

podstatn� mén�, než teplota vzduchu.  

Rovn�ž v zim� se teplota zemského povrchu snižuje, od hloubky asi 1 m zpravidla 

nikoliv pod hodnotu 0 °C. P�i správn� projektované soustav� tepelného �erpadla nepovede ani 

odb�r tepla ze zem� k tomu, aby klesla teplota zdroje tepla z�eteln� pod bod mrazu.  

K tomu, aby nedocházelo k promrzání vrt� a aby se vrty regenerovali, je vhodné 

použít tepelné �erpadlo s možností pasivního chlazení. 

Pasivní chlazení ve stru�nosti znamená, že se p�es letní období nepoužívá kompresor 

v tepelném �erpadle, ale solanka (chladivo v primárním okruhu tepelného �erpadla) z vrtu 

nám oh�ívá p�es tepelný vým�ník v �erpadle vodu v okruhu chlazení a tím se zah�ívá nep�ímo 

i solankový okruh a dochází k regeneraci vrt�. Tepelná �erpadla se solankou, která využívají 

zeminu jako zdroj tepla, pracují proto s dobrými topnými faktory, a mohou dosahovat 

vysokých ro�ních vytáp�cích dob.  

Akumulování tepla a jeho transport v zemin� jsou ur�ovány v podstat� obsahem vody. 

Tepelná vodivost zeminy se s vlhkostí zlepšuje. �ím je zemina vlh�í,  o  to  v�tší  je  možný 

odebíraný výkon. Pevné, vlhké zeminy se hodí jako zdroj tepla lépe, než suché a pís�ité 

zeminy. Zemina se regeneruje p�edevším vnikajícími vodními srážkami. 

Obr. 11 Rozložení teplot v zemin� [2]                    Tab. 1 Odebíraný výkon z hlubinného vrtu [7] 
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4.3.1. Princip tepelného �erpadla 

         Obr. 12 Princip tepelného �erpadla [8]

�innost tepelného �erpadla je založena na pochodech spojených se zm�nou skupenství

v závislosti na tlaku pracovní látky (chladivo - solanka). Ve výparníku odnímá chladivo za 

nízkého tlaku a teploty teplo ochlazované látce (pomocí  zemních plošných kolektor� (výkony 

lze vid�t v tab. 2) nebo zemních vrt� (výkony lze vid�t v tab. 1)). Dochází k varu a kapalné 

chladivo p�ivád�né do výparníku se postupn� m�ní v páru. Páry chladiva jsou z výparníku 

odsávány a stla�eny kompresorem na kondenza�ní tlak. V kondenzátoru p�edávají 

kondenza�ní teplo oh�ívané látce a m�ní své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je po 

snížení tlaku p�ivád�no zp�t do výparníku, kde dopl�uje vypa�ené chladivo. Tím je ob�h 

uzav�en.

     Tab. 2 Odebíraný výkon z plošného kolektoru [7] 
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4.3.2. Zemní kolektory 

�V praxi je mén� náro�ný na finance a realizaci. Pro tento typ je zapot�ebí mít k dispozici 

nezastav�ný pozemek p�ibližn� 2 – 3 krát v�tší než je vytáp�ná obytná plocha nebo se dá 

plošný kolektor vhodn� situovat, jak je znázorn�no na obr. 13. Plastové hadice se ukládají do 

nezámrzné hloubky 1,5 – 2 m. Zemina, ur�ená  pro  zemní  plošné  kolektory, musí být rostlá. 

Zemní plošné kolektory se ukládají do zem� naplocho nebo svisle. Tomu odpovídá pot�eba 

rovné, nezastav�né plochy. Zemní plošné kolektory mají oproti sondám tu p�ednost, že je lze 

pom�rn� jednoduše uspo�ádat, a zpravidla sta�í ohlášení na stavebním ú�ad�.  

Obr. 13 Plošný kolektor [9]

4.3.3. Zemní vrt 

Zde je zapot�ebí mít proveden dostate�n� podrobný pr�zkum podloží, vzhledem k návrhu 

hloubky a po�tu vrt�. Plastové nebo m�d�né sondy napln�né pracovním médiem se ukládají 

do vrtu, který je zapln�n suspenzí cementu a bentonitu pro lepší vodivost tepla mezi zdrojem 

a jímacím za�ízením. Výhodou je stabilní teplota zdroje a vysoký topný faktor. Nevýhodou 

jsou vysoké po�izovací náklady spojené se zemními pracemi a geologickými pr�zkumy. 

 Zemní vertikální vrty podléhají schvalovací povinnosti, a musejí být provedeny 

speciálními vrta�skými firmami. Jako p�ednost je zde možno uvést pom�rn� malou pot�ebnou 

plochu a vyšší teploty zdroje tepla. 

Obr. 14 Zemní vrt [9]
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4.4. Volba tepelného �erpadla 

4.4.1. Výpo�et tepelných ztrát domu 

 Základním krokem pro výb�r optimálního druhu �erpadla je ur�ení tepelných ztrát 

objektu. Je to množství tepla v kW, které ztratí d�m p�i venkovní teplot� ( -12°C pro Zlín, -

15°C pro Ostravu). Výpo�et provedeme v programu, který pracuje s platnými normami pro 

daný stát nebo ru�ním výpo�tem. V �eské republice m�žeme použít nap�. STAVEBNÍ 

FYZIKA 2010. V tomto programu je nejprve nutné získat hodnoty sou�initele prostupu tepla 

v programu TEPLO 2010 a tyto hodnoty spole�n� s danými plochami dosadit do programu 

ZTRÁTY 2010. 

 Výkon tepelného �erpadla navrhujeme na 60 – 80 % ztrát posuzovaného objektu, 

pokud nemá tepelné �erpadlo frekven�ní m�ni�. Pokud máme v dom� akumula�ní nádobu, tak 

m�žeme navrhnout tepelné �erpadlo i na 100 % ztrát, akumula�ní nádoba se nám rychleji 

nah�eje a otopný systém m�že zprost�edkovat otopnou vodu pouze z akumula�ní nádrže. Pro 

tepelné �erpadlo s frekven�ním m�ni�em není tak pot�ebná akumula�ní nádoba. 

Je nutné zopakovat, že tepelné �erpadlo nešet�í pouze náklady na vytáp�ní. V p�ípad�

po�ízení tepelného �erpadla získáte výhodnou elektrickou sazbu D56, u které platí, že cena 

nízkého tarifu je po 22 hodin denn� a vysoká sazba je jen 2 hodiny denn�. 

4.4.2. Druh tepelného �erpadla 

1. Vzduch/voda 

Tepelná �erpadla odebírající teplo ze vzduchu a p�edávajícího jej do vody 

(radiátor�, podlahového vytáp�ní apod.) se ozna�ují názvem vzduch – voda.  

V našich klimatických podmínkách, zejména v nižších polohách (do 500m 

nadmo�ské výšky) jsou schopna uspo�it (p�i výstupní teplot� do 50°C) asi 55 

až 60% náklad� na vytáp�ní. Náklady na po�ízení tohoto typu �erpadla jsou 

zpravidla nižší než u ostatních typ� tepelných �erpadel. Proto bývá návratnost 

investice v n�kterých p�ípadech nejkratší (p�edevším u v�tších dom�).  

2. Zem�/voda 

Dalším zdrojem tepla m�že být zemský povrch. Tepelná �erpadla odebírající 

teplo ze zemského povrchu se ozna�ují názvem zem� – voda. Jsou schopna 

ušet�it (p�i výstupní teplot� do 50°C) cca 65 až 70% náklad� na teplo. Jako 
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další vhodnou kombinací se ukazuje dopln�ní klasického tepelného �erpadla o 

externí v�trací jednotku s vým�níkem, nebo použít speciální tepelná �erpadla. 

Díky tomu m�že tepelné �erpadlo pracovat s teplem z vrtu nebo plošného 

kolektoru a využít �ást tepla z vnit�ního odpadního vzduchu. 

3. Voda/voda 

Zdrojem tepla mohou být spodní vody. Tepelná �erpadla odebírající teplo ze 

spodní vody se ozna�ují názvem voda - voda. Pomocí ponorného �erpadla 

�erpáme vodu ze studny (vrtané nebo kopané) a proháníme ji tepelným 

�erpadlem, které jí odebírá teplo. Tato ochlazená voda se pak pouští do druhé 

studny vsakovací) nebo do potoka apod. Tento zp�sob je vhodný všude tam, 

kde je velký dostatek spodních vod. Na 10 kW výkonu tepelného �erpadla 

pot�ebujeme p�ítok vody 0,5 litr� za vte�inu. Vhodné jsou p�edevším oblasti 

povodí �ek se št�rkopískovým podložím. Tento typ tepelného �erpadla má 

nejlepší ekonomické výsledky. 

4. Vzduch/vzduch 

Vyzna�ují jednoduchou a velmi rychlou instalací, nízké investi�ní náklady. 

Krom� topení má i funkci klimatizace a odvlh�ování. Díky vestav�nému 

ionizátoru vzduchu dokáže tento typ tepelného �erpadla vy�istit vzduch uvnit�

místnosti od alergen�, vir� a dalších škodlivin. 

  Tento typ není vhodný do objekt� s velkým po�tem malých místností a 

tímto �erpadlem není možné oh�ívat teplou vodu. 

4.4.3. Volba otopné soustavy 

             Ekonomiku provozu tepelného �erpadla výrazn� ovliv�uje výstupní teplota do topení 

(�ím nižší, tím lepší). Proto se doporu�uje volit u nových systém� co nejnižší teplotní spád – 

podlahové vytáp�ní (úspora až 10 % proti normálním systém�m). Tím pádem je nejvhodn�jší 

volit tepelné �erpadlo s podlahovým nebo st�novým vytáp�ním. Ale dá se navrhnout i jako 

vhodný zdroj pro klasické vytáp�ní konvek�ními otopnými plochami. 
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4.4.4. Topný faktor tepelného �erpadla 

Topný faktor �erpadla je nejd�ležit�jším parametrem pro výb�r konkrétního tepelného 

�erpadla. Ukazuje nám jeho ú�innost = je to pom�r mezi p�íkonem a výkonem. (�ím je topný 

faktor vyšší, tím je topení s daným �erpadlem levn�jší). P�i porovnání topných faktor�

tepelných �erpadel od r�zných výrobc� je t�eba dávat pozor, aby byly shodné provozní 

podmínky. V p�ípad� mnou zvoleného tepelného �erpadla od firmy Alpha Inno-Tec udává 

výrobce topný faktor p�i u 0°C na vstupu do tepelného �erpadla a 35°C nebo 45°C na výstupu 

z tepelného �erpadla. 

�� ��
�

�
        (1.1) 

�� - topný faktor 

Q – teplo dodané do vytáp�ní [kWh] 

E – energie pro pohon tepelného �erpadla [kWh] 
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5. Technická zpráva – vytáp�ní a chlazení 

5.1. Úvod k vytáp�ní a chlazení polyfunk�ního domu 

V Projektu vytáp�ní a chlazení polyfunk�ního domu je použito nízkoteplotní soustavy. 

Projektová dokumentace je kreslena dle tišt�né publikace [24].  

Jako zdroj energie (pro vytáp�ní a chlazení) je použito tepelného �erpadla zem�/voda , 

které je vhodné pro vytáp�ní, p�ípravu teplé vody a pro pasivní chlazení. Zdrojem energie pro 

tepelné �erpadlo je zemní vrt. Pro výb�r zdroje tepla jsem použil tišt�nou publikaci [23].  

Zdroj tepla je osazen v 1.NP v technické místnosti �íslo 002. Do tohoto místa je 

navedeno potrubí z rozd�lova�� pro zemní vrty, které jsou umíst�ny v jižní �ásti objektu pod 

p�íjezdovou plochou. 

 P�enos energie je �ešeno doutrubkovou, protiproudou otopnou soustavou s otopnými 

t�lesy a podlahovými konvektory s teplotním spádem 55/45°C. 

Restaurace je chlazena pomocí speciálních podlahových konvektor� s teplotním 

spádem 10/16°C. Vytáp�ní a chlazení pracuje pomocí ob�hových �erpadel. 

 Sekundárním zdrojem tepla je elektrokotel THERMONA THERM EL 38 (výkon 38 

kW). Tento zdroj bude spolu s tepelným �erpadlem dotáp�t objekt, pokud klesnou teploty 

okolního prost�edí pod návrhové hodnoty a v p�ípad� poruchy tepelného �erpadla. 

 Pro návrh otopných t�les, tepelného �erpadla a posouzení vlastností objektu je použito 

souboru výpo�tových program� STAVEBNÍ FYZIKA 2010. Pro návrh otopných t�les to byl 

program Ztráty 2010 (výsledky jsou v p�íloze �. 7). Pro posouzení sou�initele prostupu tepla 

danými konstrukcemi, který je d�ležitým podkladem pro program Ztráty 2010, jsem použil 

program Teplo 2010 (výsledky jsou v p�íloze �. 6). Budovu jsem posuzoval jako celek 

v programu Energie 2010 (výsledky jsou v p�íloze �. 8, 9, 10). Pro návrh s posouzení daného 

objektu a jeho tepeln� technických vlastností mi byli oporou právní ustanovení pro �eskou 

Republiku. Jelikož se zm�nilo právní ustanovení pro stavební tepelnou techniku a to normou 

�SN 730540-2 Tepelná ochrana budov, tak jsem m�j objekt posuzoval s referen�ní budovou 

(výsledky jsou v p�íloze �. 11)., která odpovídá parametr�m dle revidované normy [29]�SN 

730540-2, která je v platnosti od 1. 11. 2011.  
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5.2. Vytáp�ní 

5.3. Základní parametry pro navrhování 

Objekt se nachází v lokalit� Zlín, návrhová výpo�tová teplota pro tuto geografickou 

oblast je -12°C. Nadmo�ská výška je 220 m. n. m. Délka otopného období je 226 dn� a 

pr�m�rná venkovní teplota 4 °C. Pr�m�rná teplota p�es celý rok je v této oblasti 8,4 °C. 

Pr�m�rná vnit�ní teplota v objektu je 18,7 °C. Krajinný ráz zamezuje vyšší intenzit� v�tru. 

Budova je umíst�na v proslun�né �ásti Zlína a není stín�na žádnou p�ekážkou.  

Celková ztráta budovy �iní 35,126 kW (viz p�íloha �. 7).  

P�íprava teplé vody je navržena pro celkový po�et obyvatel� a návšt�vník� tohoto 

objektu. Výstup teplé vody je 55 °C, teplota studené vody je 10 °C. Množství teplé vody je 

navrženo pro st�ední standard pot�eby teplé vody na osobu (viz p�íloha �. 13). 

Budova bude vytáp�na dle zadaných zón 24 hodin denn�.  

Pouze bazén bude po dobu nep�ítomnosti lidí temperovaný na 24 °C. 

5.3.1. Tepelná charakteristiky objektu 

Tepelná bilance objektu byla stanovena dle [34]�SN EN 12831, [29]�SN 730540-2 a 

vyhlášky [56] �.291/2001 Sb., ve výpo�tovém programu Ztráty 2010 a Teplo 2010.  

Návrhové vnit�ní teploty jsou p�ejaty z normy [35]�SN 060210 a [29]�SN 730540-2. 

Nejnižší teplota vzduchu pobytové �ásti v obytném prostoru je 17 °C, aby nebyl rozdíl teplot 

mezi místnostmi nad 5°C.      

 Garážový prostor a výtahový prostor jsou kv�li umíst�ní uvnit� objektu a 

kvalitnímu zaizolování obálky budovy navrženy jako temperované na 10 °C.  

Sou�initel tepelných most� p�es obvodové konstrukce Delta U [W/m2K] jsem je kv�li 

kvalitnímu zateplení 0,02.   

Minimální intenzita vým�ny vzduchu v místnostech je stanovena dle hygienických 

norem. V�trání objektu je ve v�tšin� místností p�irozené, pouze v bazénovém prostoru je 

zvýšené riziko rosení oken (od 70 % relativní vlhkosti v zimním období). Okenní otvory 

spl�ují požadovanou hodnotu sou�initele prostupu tepla. P�i jejich realizaci je nutné jejich 

bezchybné instalace, aby bylo vylou�eno nep�íznivé p�sobení kondenzátu na navazující 

konstrukce. Výpln� otvor� musí umožnit p�i povrchové kondenzaci bezchybný odvod 

kondenzátu na podlahu a odtud do kanalizace. 
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V zimním období je vhodné zajistit nižší relativní vlhkost než je návrhová (max. 

vlhkost do 60%). Konstrukce bazénového prostoru nevyhovují na kritický vnit�ní teplotní 

faktor z d�vodu návrhové vnit�ní teploty 28 °C a vlhkosti 85 %.  

Výsledky z programu Ztráty jsou v p�íloze �. 7, z  programu Teplo 2010 jsou v p�íloze 

�. 6 a výstupy z programu Area 2010 jsou v p�íloze �. 25. 

Všechny navrhnuté konstrukce jsou navrženy a posouzeny, tak aby kondenzace vodní 

páry nenarušila konstrukci, a aby množství odpa�itelné vodní páry z konstrukce bylo vyšší než 

množství zkondenzované vodní páry. Podlahové konstrukce vyhoví na pokles dotykové 

teploty dT10 . V pokojích a ložnicích jsou navrženy jako podlahová krytina koberce, 

v koupelnách je dlažba a v místnostech s vyšším provozním zatížením je navrženo linoleum.

  Prostory s vyšší relativní vlhkostí než 60% jsou opat�eny obkladem a umož�ují odtok 

kondenzátu z ploch do kanalizace a omezují riziko vzniku plísní. 

Viz p�íloha �. 6. 
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         Tab 3 Tepelné ztráty objektu po místnostech 

Pro objekt je vytvo�en výpo�et energetické náro�nosti budovy a pr�m�rného 

sou�initele prostupu tepla v programu Energie 2010, který používá ke stanovení t�chto 

parametr� norem [29]�SN 73 0540,  [36]�SN EN ISO 13 790, [37]�SN EN 832, vyhlášky 

[53] �. 148/2007 Sb.  

Kv�li složit�jšímu �len�ní budovy je objekt roz�len�n na 6 samostatných zón 

s podobnými návrhovými parametry.   

Všechny zóny jsou zásobovány teplem, teplou vodou (je-li to pot�eba) a chladem 

prost�ednictvím tepelného �erpadla. Objekt je hodnocený pro m�sí�ní a komplexní hodnocení 

energetické náro�nosti budov podle vyhlášek MPO �R a MVRR SR. 
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Jednotlivé typy zónování v objektu: 

1. Bazén
- teplota ti = 28° 

- vlhkost Fi = 85 % 

- v�trání: nucené, podtlakové (min 95 %) 

- chlazení: ne 

- umíst�ní: 1. PP a 1. NP 

  

Obr. 15 Bazénová zóna 1. PP + 1. NP 

2. Pobytový prostor 
- teplota ti = 20° 

- vlhkost Fi = 50 % 

- v�trání: p�irozené 

- chlazení: ne 

- umíst�ní: 1. PP      Obr. 16 Pobytová zóna
     

3. Garáž, výtah, schodišt�
- teplota ti = 10° 

- vlhkost Fi = 60 % 

- v�trání: p�irozené 

- chlazení: ne 

- umíst�ní: 1. PP  

       Obr. 17 Garážová zóna

4. Prostory služeb
- teplota ti = 20° 

- vlhkost Fi = 60 % 

- v�trání: p�irozené 

- chlazení: ne 

- umíst�ní: 1. PP 

Obr. 18 Zóna služeb 
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5. Restaurace
- teplota ti = 20° 

- vlhkost Fi = 50 % 

- v�trání: p�irozené 

- chlazení: ano

- umíst�ní: 1. NP 

Obr. 19 Restaurace

6. Bytová zóna 
- teplota ti = 20° 

- vlhkost Fi = 50 % 

- v�trání: p�irozené 

- chlazení: ne 

- umíst�ní: 2. NP a 3. NP 

       Obr. 20 Bytová zóna 2.NP + 3.NP 

5.3.1.1. Energetický štítek  

Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku u elektrospot�ebi��. 

Zohled�uje energetickou náro�nost objektu z hlediska obálky budovy. Energetický štítek 

obálky budovy je vypo�ten v programu Energie 2010 zejména dle [29]�SN 73 0540. 

Energetický štítek je vytvo�en pro hodnocenou a referen�ní budovu. Porovnání obou budov je 

zpracováno v p�íloze �. 11.  

Referen�ní budova je zadána z požadovaných hodnot sou�initel� prostupu tepla dle 

normy [29]�SN 73 0540 platné od 1. 11. 2011. Z protokolu v p�íloze �. 11 vyplívá, že 

hodnocená budova má o 47 % menší m�rnou ztrátu prostupem tepla než referen�ní budova.  

  Dle vyhodnocení podle platných norem se klasifikuje referen�ní budova do t�ídy C1 – 

vyhovující doporu�ené úrovni. Hodnocená budova se klasifikuje do t�ídy B – úsporná. 

Energetické štítky referen�ní a hodnocené budovy jsou uvedeny v p�íloze �. 10. 
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5.3.1.2. Pr�kaz energetické náro�nosti budovy (PENB) 

PENB je dle zákona [51] �. 406/2000 Sb. vyžadován stavebním ú�adem pro povolení 

nebo ohlášení stavby (od 1. 1. 2009) u stavby nad 1000 m2. PENB je zpracován 

v programu Energie 2010 dle vyhlášky [53] �. 148/2007 Sb. a je sestaven stejn� jako štítek 

obálky budovy z obalových konstrukcí. V PENB jsou zohledn�ny a posouzeny 

energetické náklady budovy na vytáp�ní, chlazení, v�trání, oh�ev teplé vody a na 

osv�tlení. PENB je zpracován v p�íloze �. 9. Platnost PENB je 10 let. Dle tohoto pr�kazu 

je patrné, že budova spot�ebuje nejvíce tepla za rok na p�ípravu teplé vody a to 41%. 

Celková ro�ní spot�eba energie objektu na vytáp�ní, chlazení, osv�tlení, 

vzduchotechniku a p�ípravu teplé vody �iní 287,31 Gj/rok = 79,808 MWh/rok. 

5.4. Charakteristika systému  

5.4.1. Zdroj Tepla -  tepelné �erpadlo systému zem�/voda  

Tepelné �erpadlo je jedním z nejnákladn�jších prvk� systému topení a chlazení. Pro 

p�i jeho výb�ru je nutné brat ohled na n�kolik parametr�. Jedním ze základních v�cí, které si 

musíme uv�domit je výstupní teplota média z tepelného �erpadla a od toho se odvíjející topný 

faktor (viz kapitola 4.4.4.).  

Musíme brát v potaz i to, kolikrát za otopné období se skute�n� potýkáme s venkovní 

výpo�tovou teplotou (-12 °C). Dle statistik klesne venkovní teplota pod návrhovou hodnotu 

pr�m�rn� kolem 5-10 dní za celý rok. Z toho plyne, že není vhodné a ekonomické navrhovat 

tepelné �erpadlo na 100 % celkových ztrát domu, nejen z hlediska ekonomického, ale i 

z hlediska životnosti tepelného �erpadla.  

 Díky rychlému chodu vývoje tepelných �erpadel se na trh dostávají i tepelná �erpadla 

s modulovatelným výkonem kompresoru díky vestavbám frekven�ního m�ni�e (invertoru) do 

tepelných �erpadel. Tyto druhy tepelných �erpadel už jsou vhodné dimenzovat i na víc než 90 

% celkových ztrát objektu. Díky tomuto technickému vylepšení už nedochází k taktování 

kompresoru, ale dochází k prodloužení životnosti tepelného �erpadla. N�kte�í výrobci slibují, 

díky instalovanému frekven�nímu m�ni�i, snížení hlu�nosti, viz [10]. 
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5.4.1.1. Výb�r tepelného �erpadla 

Za zdroj tepla je použito kompaktního tepelného �erpadla systému zem�/voda od 

firmy ALPHA-INNOTEC druh SWC330H(K). Kompaktní znamená, že tepelné �erpadlo 

pot�ebuje malou plochu pro instalaci, protože hlavní prvku jsou integrovány v tepelném 

�erpadle, kterých je nutno u b�žné �ady tepelných �erpadel instalovat obvykle na st�nu mimo 

zdroj. Tato koncepce poskytuje investorovi provozní jistotu, protože všechny integrované 

komponenty jsou vzájemn� zkontrolovány a optimáln� slad�ny p�ímo u výrobce. 

Tepelné �erpadlo musí být umíst�no 400 mm od zadní �ásti p�ístroje, po bocích 

�erpadla min 50 mm, pracovní prostor p�ed 

tepelným �erpadlem je min 800 x 800 mm. 

   Jako podklad slouží tzv. sylomerové 

pásky (sylomer = antivibra�ní izolace). 

Tento typ tepelného �erpadla je vhodné 

pro daný objekt. Umož�uje vytáp�ní, p�ípravu 

teplé vody a pasivní chlazení. Výkonová �ada 

nabízí bu�to jedno-kompresorovou verzi 

s výkonem 17 kW nebo mnou zvolenou dvou-

kompresorovou �adu s výkonem 31 kW, p�i 

výstupní teplot� média 50 °C. Výrobce udává, 

že tento typ tepelného �erpadla je vhodné 

kombinovat se zásobníkem teplé vody na 500 

l. 

Pro bližší informace viz p�íloha �. 14.

      Obr. 21 Tepelné �erpadlo SWC 330H(K) [9] 
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Obr. 22 Charakteristika tepelného �erpadla SWC 330H(K) [9] 

Výkon tepelného �erpadla je p�i výstupní teplot� 50 °C 31 kW. Topný faktor je 3,2. 

Váha tepelného �erpadla je 372 kg a brutto cena je 347 900 K� bez DPH. 

5.4.1.2. Primární okruh tepelného �erpadla 

Primární okruh bude realizován pomocí p�ti vrt�, každý 100 m hluboký. Vrty budou 

umíst�ny pod p�íjezdovou cestou v jižní stran� pozemku. Hloubení vrtu provede 

specializovaná firma pod hydrogeologickým dozorem. Po vyvrtání se do vrtu zasune HDPE 

sonda, u které musí být p�ed provedením ud�laná tlaková a pr�toková zkouška. Jedná se o 

dvoutrubkovou sondu HDPE s dimenzí 40 x 3,4 mm, na konci opat�ena koncovkou 

s elektrotvarovkami. Následn� se vrt vyplní jílocementovou sm�sí. Z d�vodu lepšího 

p�estupu, vedení a odt�sn�ní tepla jednotlivých vodních horizont� mezi sebou. Od 

rozd�lova�e a sb�ra�e, který je umíst�n u vstupu do bazénového prostoru. Rozd�lova� a 

sb�ra� je od firmy GEROTOPO. Od rozd�lova�e vede potrubí z m�di o dimenzi 42x1,5 mm, 

které se napojí na tepelné �erpadlo. M�d�ná trubka bude izolována izolací ARMAFLEX AF-1 

42x 13 mm. Primární okruh bude napln�n nemrznoucí solankovou sm�sí. 

Pro výpo�et zemního vrtu viz p�íloha �. 19. 
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5.4.2. Systém vytáp�ní objektu 

Pro systém vytáp�ní objektu tepelným �erpadlem jsem si zvolil teplotní spád otopné 

soustavy 55/45 °C.  

 P�enos energie je �ešeno doutrubkovou, protiproudou otopnou soustavou s otopnými 

t�lesy a podlahovými konvektory. Vytáp�ní zón pracuje pomocí ob�hových �erpadel 

Grundfos ALPHA 2 25-60, které jsou instalovány za rozd�lova�i ELT. Vyh�ívání bazénové 

vody a teplé vody v zásobníku je �ešeno prost�ednictvím ob�hového �erpadla Grundfos UPS 

25-80, které je sou�ástí dodávky tepelného �erpadla. Návrh a posouzení ob�hových �erpadel 

je v p�íloze �. 15.  

Za tepelným �erpadlem a bivalentním zdrojem tepla je nainstalovaná akumula�ní 

nádoba VIADRUS AKUECONOMY 2000l, ve  které je 5x vetší objem vody než v systému. 

Princip tohoto systému spo�ívá v tom, že se energie naakumuluje nejprve v akumula�ní 

nádob� a jakmile je nádoba naakumulovaná, tak p�edává teplo topné soustav� prost�ednictvím 

rozd�lova�e a ob�hových �erpadel.  

Pro zajišt�ní teplé vody v systému u prvopo�átku topení, kdy ješt� není nabitá 

akumula�ní nádoba je nainstalovaný by-pas na p�ívodním potrubí do systému. By-pas 

umož�uje v p�echodném období uzav�ít akumula�ní nádrž a topit p�ímo do systému. 

Akumula�ní nádrž poslouží taktéž jako hydraulický vyrovnáva� dynamických tlak� a 

prodlouží životnost tepelného �erpadla.  

A) Akumula�ní nádoba 
 Akumula�ní nádoba VIADRUS AKUECONOMY 2000l. Akumula�ní nádrž je 

osazena dv�ma p�írubami pro osazení �idel a vypoušt�cím ventilem. Akumula�ní nádoba je 

dodána v�etn� tepelné izolace z polyuretanové p�ny. Maximální provozní tlak v nádrži �iní 3 

bary, Ø 1100 mm, výška je 2410 mm. Zapojení dle projektové dokumentace.   

Expanzní nádoba pro akumula�ní nádobu bude na základ� výpo�tu o objemu 50 l, 

CIMM ERE CE 50l expanzomat s membránou 10 bar. Pojistný ventil bude z firmy DUCO 

1/2"x1" KD15, 2,5 bar (p�ednastaven na 250 KPa). 

Pro výpo�et pojistného za�ízení viz p�íloha �. 17. 
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            Obr. 23 Akumula�ní zásobník [11] 

B) Zásobník na teplou vodu 
Oh�ev teplé vody je navržen ve smaltovaném zásobníkovém oh�íva�i REGULUS 

R0BC 500l s tepelnou izolací firmy REGULUS s.r.o. a s vloženým elektrickým topným 

t�lesem o výkonu 12 kW bez topných had�.  

Zásobník je p�ipojen p�es vým�ník SWP B25Tx41/2P (viz p�íloha �. 18). Navržený 

vým�ník umožní p�enos plného výkonu tepelného �erpadla do zásobníku. K plnému p�enosu 

výkonu by bylo zapot�ebí 10,25 m2 trubkového vým�níku. B�žné trubkové vým�níky mají 

plochu 7 m2. Pro výpo�et nutné plochy vým�níku viz p�íloha �. 17.

Expanzní nádoba pro teplou vodu bude na základ� výpo�tu o objemu 16 l, CIMM 

ACS Z CE 16l stojatá tlaková nádoba 8 bar. Pojistný ventil bude z firmy DUCO 1/2"x1" 

KD15, 2,5 bar (p�ednastaven na 250 KPa). 

Zásobník na teplou vodu bude osazen takovou regulací, která umožní jedenkrát týdne 

v no�ních hodinách termickou dezinfekci vody v zásobníku. V zásobníku je vložen teplom�r 

v otvoru �. 2. 

Pro výpo�et velikosti zásobníku na teplou vodu viz p�íloha �. 13.

   

Obr. 24 Elektrické topné t�leso [12]   Obr. 25 Zzásobníkový oh�íva� R0BC [12] 
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C) Tepelné �erpadlo 
 Jako integrované prvky do tepelného �erpadla jsou: 

1. dv� ob�hová �erpadla Grundfos UPS 25-80 solankový okruh a �erpadlo pro okruh 
vytáp�ní a nabíjení zásobníku s teplou vodou  

2. hydraulika pro chlazení. 
3. tlakové expanzní nádoby 

a) pro solankový okruh (24l; 0,5 bar) 
b) topný okruhu (50l; 1,5 bar) 

4. pojistná skupina solankového a topného okruhu 
5. odvzduš�ovací a p�epoušt�cí ventil topného okruhu. 
6. regulace Luxtronik 2.0. 
7. hlídání proti zamrznutí 
8. venkovní �idlo 
9. Sylomerové pásky – slouží pro podklad tepelného �erpadla a k p�enosu vybrací. 

D) Zabezpe�ovací za�ízení 
Dopl�ovací voda do soustavy bude upravována ve zm�k�ovacím filtru. Na 

solankovém i topném okruhu (Ø 42x1,5 mm) bude osazen p�ed �erpadlem filtr mechanických 

�ástic Pineco. Filtr mechanických �ástic Pineco bude umíst�n i na každé otopné v�tvi za 

rozd�lova�em ELT. 

Obr. 26  Filtr mechanických ne�istot Pineco [13] 

E) Potrubí   
Soustava je �ešena jako dvoutrubková, protiproudá. Rozvody potrubí jsou vedeny dle 

projektové dokumentace. Rozvod potrubí v objektu je volen v závislosti na sv�tové strany.

  Stupa�ka �. 1 je vedena do jihovýchodní strany a stupa�ka �. 2 do severovýchodní 

strany objektu. Potrubí pro rozvod topné vody je navrženo z m�d�ných trubek lisovaných a 

osazeno v tepelné izolaci podlahy, pokud není stanoveno projektem jinak. Stoupa�ky 

k otopným t�les�m v drážkách ve zdi. Veškeré potrubí pro rozvod topné vody bude opat�eno 

izolací MIRELON, tlouš�ka izolace je dle DN izolovaného potrubí. Návrh technických izolací 

je dle vyhlášky [57] �. 193/2007 Sb. a normy [38]�SN EN ISO 12 241. Pokud potrubí 

prochází p�es nosné konstrukce, tak bude uloženo v plastových chráni�kách, aby nedošlo 
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k jejich mechanickému poškození v pr�b�hu výstavby objektu. Potrubí je spojeno pájením na 

m�kko.  

Potrubí vedoucí ze stupa�ky do ležatého rozvodu jsou uzavíratelná kulovým 

vypoušt�cím ventilem, kdyby došlo k poruše. Kulové kohouty jsou umíst�ny v podhledu. 

Potrubí bude kotveno pomocí kruhových úchytek s gumovou vložkou. Vzdálenost 

kotev mezi sebou je dána projektem. 

Podrobný výpo�et potrubního rozvodu topné soustavy je proveden v tabulkovém 

programu Excel, který je v p�íloze �. 17.  

F) Otopná t�lesa 
Otopná t�lesa a jejich rozm�ry jsou voleny v závislosti na 80 % délky okna a tepelné 

ztrát� místnosti. Otopná soustava je tvo�ena deskovými t�lesy KORADO, KORALUX a 

MINIb. 

Deskové t�lesa Korado jsou zvoleny VK 10, VK 11, VK 21 rozm�r� dle vytáp�né 

místnosti. Otopná t�lesa jsou umíst�ny 100 mm od �isté podlahy a 50 mm od st�ny. Z výroby 

opat�eny bílou povrchovou úpravou. 

V koupelnách jsou vypouklé žeb�íkové t�lesa Koralux KRM (Koralux rondo) 

zakulacené a výroby opat�eny bílou povrchovou úpravou. Žeb�íkové t�lesa jsou osazeny 

elektrickým topným t�lesem s regulátorem teploty. Otopné žeb�íky jsou osazeny 57 – 79 mm 

od st�ny. Výška umíst�ní topných žeb�ík� vyplývá z jejich délky. 

Návrh je proveden v programu Korado a výstup je v p�íloze �. 20. Napojení otopných 

t�les na m�d�né potrubí je ZESPODA u deskových i žeb�íkových t�les. 

Podlahové konvektory Minib ur�ené pro zabudování do podlahy jsou umíst�ny 50 

mm do st�ny a v ose okenního otvoru. Všechny konvektory jsou s ventilátorem a 

p�ednastaveny na stupe� ventilace 1, aby pokryly ztráty dané místnosti. Konvektory se dají 

v p�ípad� pot�eby vyregulovat až na hodnou 3, což zvedne výkon otopné jednotky až o 20 %. 

Druh konvektor� je volen dle provozních podmínek dané místnosti. U vstupu do prostoru 

služeb je zvolen KT dl. 900 mm, v bazénovém prostoru je konvektor, který je ur�ený 

speciáln� do bazénového prostoru s možností odvodu vody druh MO dl. 3000 mm, 

v restauraci jsou navrženy dvouokruhové konvektory HCM4pipe dl. 1750 mm s možností 

chlazení. V bytech jsou umíst�ny konvektory KT1. Odvod kondenzátu bude proveden 

v m�d�né trubce tl. 22x1 mm a odvodn�no do kanalizace. U konvektor� bude napojení 

p�evážn� rovné, ale je možnost i bo�ního p�ipojení.  
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Obr. 28 
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Otopná soustava je vybavena p�íslušnými armaturami pro správný chod soustavy. 

sob regulace ke každému typu otopné plochy je volen s ohledem na parametry a 

ené typy, které uvádí výrobce.

jsou opat�ena škrtícím p�ímým H šroubením HEIMEIER vekotec 

, pevnou armaturou ventil kompakt a termostatickou hlavicí 

Termostatické ventily a odvzdušn�ní jsou dodávány jako sou�ást t�les KORADO.

27 Zp�sob otopných otopných t�les korado [14] 

Koralux jsou opat�ena škrtícím rohovým H šroubením HEIMEIER 

(HVX 15) s rozte�í 50 mm, na které je osazen termostatický ventil a 

HEIMEIER.

Obr. 28 Zp�sob otopných žeb�ík� koralux [14] 

51

armaturami pro správný chod soustavy. 

ohledem na parametry a 

HEIMEIER vekotec 

, pevnou armaturou ventil kompakt a termostatickou hlavicí HEIMEIER. 

les KORADO.

ena škrtícím rohovým H šroubením HEIMEIER 

, na které je osazen termostatický ventil a 



Diplomová práce 

Polyfunk�ní d�m – vytáp�ní a chlazení 

52

Konvektory jsou osazena škrtícím šroubením HEIMEIER regulux p�ímý s lisovacím 

p�ipojením Viega  ½“ (ŠR 15). Pevná armatura HEIMEIER standard p�ímý ½ “(ET 15). 

Konvektory budou regulovány elektricky – snižováním a zvyšováním otá�ek ventilátoru. Na 

každém typu konvektoru je od výroby umíst�n odvzduš�ovací ventil. 

Obr. 29 Zp�sob podlahových konvektor� [15] 

Technické listy k armaturám jsou uvedeny v p�íloze �. 21. 

5.4.3. Vým�níky 

V objektu je použito dvou vým�ník� – první na oh�ev bazénové vody a druhý pro 

oh�ev zásobníku na teplou vodu.  

Vým�ník pro bazén je zvolen trubkový BOWMAN 70 titan 5113-5T. Tento 

trubkový vým�ník je speciáln� navržen pro oh�ev chlorované bazénové vody. Teplosm�nná 

plocha je vytvo�ena z trubi�ek z materiálu TITAN, který je možno použít tam, kde nerez 

nesta�í. Výkon tepelného vým�níku je p�i teplot� vstupné vody 50 °C a pr�toku vody 1,44 

m3/hod výkon 20 kW. Vým�ník je v p�íloze �. 18.

Obr. 30 Vým�ník Bowman 70 titan [17] 

Oh�ev zásobníku na teplou vodu je navržen p�es deskový pájený vým�ník SWP 

B25Tx41/2P (viz p�íloha �. 18), s plochou 2,46 m2. Deskový vým�ník byl nutný navrhnout, 

protože instalovaný trubkový vým�ník v zásobníku nebyl schopen pln� využít výkon zdroje 
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tepla. Pro výpo�et byl použit návrhový program SSP G7. Tento typ deskového vým�níku 

p�enese celkový výkon tepelného �erpadla. Pro posouzení návrhu velikosti vým�níkové 

plochy viz p�íloha �. 17. 

  

Obr. 31 Vým�ník deskový SWP [18] 

5.4.4. Regulace 

�ízení otopného systému celého objektu bude �ešeno prost�ednictvím ekvitermní 

regulace a prostorových termostat�. Ekvitermní regulace bude pracovat na základ� dvou 

teplotních �idel, z nichž jedno bude umíst�no na jižní a druhé na severní �ásti fasády, kv�li 

rozd�lení otopných v�tví na sv�tové strany. Ekvitermní regulace bude na základ� okamžité 

teploty venkovního vzduchu regulovat teplotu topné vody v systému a prostorové termostaty 

budou v závislosti  na   vnit�ní   teplot�   vzduchu   v jednotlivých   vytáp�ných   místnostech 

regulovat výkony p�íslušných otopných t�les.  

Jako �ídící jednotka bude použita bezdrátová stanice firmy Moeller s grafickým 

displejem, která bude zónov� �ídit objekt. Tato jednotka umí regulovat systém vytáp�ní i 

chlazení. Poskytuje 4 nastavení teplot – komfortní, no�ní, protiúrazová a standby. Tato �ídící 

jednotka se dá ovládat prost�ednictvím GSM sít� nebo p�es internet (jako další možnost je 

ovládání osv�tlení a zabezpe�ení). 

Podrobný návrh a �ešení regulace vytáp�ní rodinného domu není sou�ástí této 

projektové dokumentace. 
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Obr. 32 Room manager [21] 

5.4.5. Posouzení ob�hového �erpadla Grundfos UPS 25-80  

Jedná se o �erpadlo, které je standardn� osazeno v tepelných �erpadlech Alpha-

InnoTec SWC. �erpadlo má redukovaný no�ní provoz. Pr�m�r sacího hrdla je G 1 ½ “  a 

zdvih je 80m. Tento typ �erpadla bude nabíjet akumula�ní zásobník, deskový vým�ník pro 

oh�ev teplé vody, bazénový vým�ník. 

Je navrženo pro maximální tlak v soustav� 10 bar�.  

Obr. 34 �erpadlo Grundfos UPS 25-80 [19] 

  

Tab. 4 Graf �erpadla Grundfos UPS 25-80 [19] 
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Posouzení �erpadla : 

1. Pr�tok: od trubkového vým�níku + vým�ník deskový = 1,72+2,734=4,06m3/h 
2. Tlaková ztráta (KPa) 9,252+9,718 = 18,97 KPa 

Hodnoty jsou p�evzaty p�ílohy �. 17

Ob�hové �erpadlo vyhovuje pro danou topnou soustavu. Zadaná charakteristika se nejvíc blíží 

k�ivce �. 2. 

5.5. Zkoušky 

Po skon�ení montáže celého systému budou provedeny zkoušky t�snosti a otopná 

zkouška. Otopná soustava se naplní vodou na požadovaný nejvyšší tlak, který se po šesti 

hodinách zm��í. Tlak v soustav� musí odpovídat povolené hodnoty dle normy. Topná zkouška 

se provede vytáp�ním objektu po dobu 24 hod i v netopném období. Na záv�r se vyhotoví 

protokol a tlakových a topných zkouškách. 

5.6. Záv�r 

Projekt je vypracován na základ� požadavk� platných norem v �eské Republice a 

požadavk� investora. P�i montáži je d�ležité dbát pokyn� výrobc�. 
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5.7. Chlazení 

Chlazení v objektu je navrženo pasivní. Projekt chlazení �eší chlazení restaura�ního 

prostoru. Restaura�ní místnost je díky v�tší prosklené ploše a orientaci ke sv�tovým stranám 

v letních m�sících p�eh�ívána. Restaurace bude chlazena v letních m�sících 7 dní v týdnu od 

10:00 do 22:00, pokud to bude nutné. Restaurace je navržena pro 20 osob v�etn� personálu. 

Posudek byl proveden v programu Stabilita 2010, který pro hodnocení budov �erpá 

z kritérií uvedených v [29]�SN 730540-2 a vyhlášky MPO [53] �. 148/2007 Sb. Tento 

program hodnotí nejvyšší denní vzestup teploty. Restaurace p�ekro�í dovolené hranice o 

13,47 °C. Výsledný a posudek z programu Stabilita je uveden v p�íloze �. 12. 

5.7.1. Zdroj chladu 

Jako zdroj chladu slouží tepelné �erpadlo Alpha-innoTec SWC 330 H(K). Místnost 

bude chlazena pasivn�. Tepelné �erpadlo je umíst�no v 1. PP v místnosti 002. Posouzení 

chladícího výkonu z vrtu je provedeno v p�íloze �. 19.

5.7.1.1. Pasivní chlazení 

Vzhledem k p�ibývajícím teplým letním m�síc�m se projevuje i v oblasti obytných 

dom� vzr�stající poptávka po chlazení obytných prostor� v pr�b�hu léta. P�i použití tepelného 

�erpadla zem�/voda vzniká pro chlazení budov ve spojení s velkoplošnými topnými systémy 

cenov� p�íznivá možnost využívat nízkou teplotní úrove� v zemin�. 

U tepelného �erpadla zajiš�uje funkci chlazení regulátor Luxtronik 2.0. 

P�i pasivním chlazení se existující nízká teplotní úrove� upravuje na teplotu nad 

rosným bodem a p�enáší pomocí tepelného vým�níku na chladící médium (voda). Tepelné 

�erpadlo z�stává b�hem chlazení vypnuté, b�ží pouze ob�hová �erpadla vytáp�ní a solanky 

(spot�eba obou �erpadel max. 120 W). 

Chladící výkon je závislý na teplot� zeminy, která v pr�b�hu roku kolísá. V zemin� je 

uloženo na konci léta více tepla a chladící výkon se proto snižuje. To se vztahuje speciáln� na 

zemní plošné kolektory. Zemní vertikální vrty mohou odvád�t v�tší výkon, nebo� jsou mén�

ovliv�ovány slune�ním zá�ením. Chlazené místnosti je nutno opat�it prostorovými termostaty 

vhodné pro vytáp�ní a chlazení. 

 Jako hlavní p�ednosti pasivního chlazení jsou nízké provozní náklady a zvýšení ro�ní 

pracovní doby uložením tepla v zemin� (regenerace vrt�). 
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 Princip spo�ívá v tom, že se v tepelném �erpadle odstaví kompresory a dá se do 

provozu vým�ník pro pasivní chlazení. �erpadlo na stran� solankového okruhu chladí vodu 

v systému prost�ednictvím vým�níku a ten chladí chladnou vodu v systému. 

Pro uvoln�ní chladící funkce musejí být spln�ny následující podmínky: 

-  není požadavek na vytáp�ní nebo teplou vodu 

-  ru�ní vyžádání pomocí prostorového termostatu v restaura�ní místnosti  

-  teplota solanky musí být > 5 °C 

-  venkovní teplota musí p�ekro�it zvolenou hodnotu (26°C) déle než p�ednastavený 

�asový interval 

  Obr. 35 Tepelné �erpadlo ve funkci pasivního chlazení [9] 

5.7.2. Výpo�et pot�ebného výkonu pro chlazení 

Výpo�et je proveden dle [30]�SN 73 0548 v programu QPRO [16]. Výpo�et je 

realizován pro návrhovou vnit�ní teplotu vzduchu v letním období 26 °C. Maximální vn�jší 

výpo�tová teplota je 32 °C. Výsledky z výpo�tu jsou doloženy v p�íloze �. 22. 

5.7.3. Systém chlazení objektu 

Pro systém chlazení objektu tepelným �erpadlem jsem zvolil teplotní spád otopné 

soustavy 10/16 °C. P�enos energie je �ešeno doutrubkovou, protiproudou otopnou soustavou a 

podlahovými konvektory. 

Chlazení je vodní, p�es vým�ník v tepelném �erpadle. Rozvod chladu do potrubí je 

pomocí ob�hového �erpadla na sekundární stran� tepelného �erpadla Grundfos UPS 25-80, 

které je sou�ástí dodávky tepelného �erpadla 
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Pokud vznikne od prostorového termostatu požadavek na chlazení, a budou sln�ny 

parametry podle �lánku 5.4.1.1., tak se p�epne v technické místnosti trojcestný ventil FP2 a 

chladivo se rozvede do podlahových konvektor� do restaurace. 

  Za tepelným �erpadlem a bivalentním zdrojem tepla je nainstalovaná akumula�ní nádoba  

A) Zabezpe�ovací za�ízení 
Dopl�ovací voda do soustavy bude upravována ve zm�k�ovacím filtru. Na 

solankovém i topném okruhu (Ø 42x1,5 mm) bude osazen p�ed �erpadlem filtr mechanických 

�ástic Pineco.  

B) Potrubí   
Soustava je �ešena jako dvoutrubková, protiproudá. Rozvody potrubí jsou vedeny dle 

projektové dokumentace. Potrubí pro rozvod vody je navrženo z m�d�ných trubek lisovaných 

a osazeno v tepelné izolaci podlahy, pokud není stanoveno projektem jinak. Veškeré potrubí 

pro rozvod topné vody bude opat�eno izolací ARMAFLEX AF-1, tlouš�ka izolace je navržena 

dle DN izolovaného potrubí. Návrh technických izolací je dle vyhlášky [57] �. 193/2007 Sb. a 

normy [38]�SN EN ISO 12 241.   

Pokud potrubí prochází p�es nosné konstrukce, tak bude uloženo v plastových 

chráni�kách, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození v pr�b�hu výstavby objektu. 

Potrubí je spojeno pájením na m�kko.  

Potrubí bude kotveno pomocí kruhových úchytek s gumovou vložkou. Vzdálenost 

kotev mezi sebou je dána projektem. 

Podrobný výpo�et potrubního rozvodu topné soustavy je proveden v tabulkovém 

programu Excel, který je v p�íloze �. 22.  

C) P�enos chladu 
P�enos chladu do místnosti je prost�ednictvím konvektor� MINIb. Podlahové 

konvektory jsou ur�ené pro zabudování do podlahy a umíst�ny 50 mm do st�ny nebo a v ose 

okenního otvoru a umož�ují chlazení i vytáp�ní místnosti. 
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Konvektory jsou s ventilátorem a p�ednastaveny pro chlazení na stupe� ventilace 3, 

aby pokryly zisky dané místnosti. Druh konvektor� je volen dle provozních podmínek dané 

místnosti. V restauraci jsou navrženy konvektory COIL - HCM4pipe dl. 1750 mm s možností 

chlazení. Tento typ konvektoru je speciáln�

navržený pro intenzivní vytáp�ní a chlazení 

místnosti. Zapojení je dvouokruhové. Vzduch je 

vyfukován až do vzdálenosti 3 – 4 m. 

Každý konvektor má vlastní odvod 

kondenzátu a odvzduš�ovací ventil pro vytáp�ní 

a chlazení zvláš�. Odvod kondenzátu bude 

sveden m�d�ným potrubím 22x1 do technické 

místnosti a odtud do kanalizace v koupeln�. 

Potrubí je spádované sm�rem ke stupa�ce �. 5. 

P�í návrhu jednotlivých t�les jsem 

postupoval dle instrukcí výrobce.  

    Obr. 36 Konvektor COIL- HCM4pipe [15] 

D) Armatury 
Otopná soustava je vybavena p�íslušnými armaturami pro správný chod soustavy. 

Zp�sob regulace ke každému typu otopné plochy je volen s ohledem na parametry a 

doporu�ené typy, které uvádí výrobce. 

Konvektory  jsou osazeny škrtícím šroubením HEIMEIER regulux p�ímý s lysovacím 

p�ipojením Viega  ½“ (ŠR 15). 

 Pevná armatura HEIMEIER standard C p�ímý ½ “ (HSC 15)se žlutou hlavi�kou. 

Konvektory budou regulovány elektricky – snižováním a zvyšováním otá�ek ventilátoru. 

Obr. 37 Zp�sob podlahových konvektor� [15] 
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Technické listy k armaturám jsou uvedeny v p�íloze �. 21.

5.7.4. Regulace 

Jako �ídící jednotka bude použita bezdrátová stanice firmy Moeller s grafickým 

displejem, která bude zónov� �ídit objekt. Tato jednotka umí regulovat systém vytáp�ní i 

chlazení. Poskytuje 4 nastavení teplot – komfortní, no�ní, protiúrazová a standby. Tato �ídící 

jednotka se dá ovládat prost�ednictvím GSM sít� nebo p�es internet (jako další možnost je 

ovládání osv�tlení a zabezpe�ení). 

Podrobný návrh a �ešení regulace vytáp�ní rodinného domu není sou�ástí této 

projektové dokumentace. 

5.7.5. Posouzení ob�hového �erpadla Grundfos UPS 25-80 (Sou�ástí 

dodávky tepelného �erpadla) 

Jedná se o �erpadlo, které je standardn� osazeno v tepelných �erpadlech Alpha-

InnoTec SWC. �erpadlo má redukovaný no�ní provoz. Pr�m�r sacího hrdla je G 1 ½ “ a 

zdvih je 80m. Tento typ �erpadla bude nabíjet pouze konvektory pro chlazení restaurace, 

pokud bude bazén a zásobník teplé vody budou naakumulovány. 

Je navrženo pro maximální tlak v soustav� 10 bar�. 

    
Tab.5  Graf �erpadla Grundfos UPS 25-80 [19] 
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Posouzení �erpadla: 

1. Pr�tok 433 l/hod=0,433m3/h 
2. Tlaková ztráta (KPa) 688 Pa = 0,688 KPa 

Hodnoty jsou p�evzaty z p�ílohy �. 22

Ob�hové �erpadlo vyhovuje pro danou topnou soustavu. Zadaná charakteristika se nejvíc blíží 

k�ivce �. 2. 

5.8. Požadavky na montážní firmy a ostatní profese 

 Montáž potrubí, rozvod� topné vody nutno provád�t dle [33]�SN 60 0310, trubní 

rozvody TV pak dle [28]�SN 73 6660. O postupu montáže bude veden stavební deník. Pro 

montáž potrubí musí být p�edem p�ipraveny drážky ve zdech, prostupy ve stropních 

konstrukcích. Tepelné �erpadlo a konvektory vyžadují p�ipojení elektrické sít�, viz technický 

popis.  Pojiš�ovací ventil je nutno opat�it odvodem úkapu do odpadního potrubí, které je 

sou�ástí technické místnosti. 

5.8.1. Zkoušky  

Po skon�ení montáže celého systému budou provedeny zkoušky t�snosti a otopná 

zkouška. Otopná soustava se naplní vodou na požadovaný nejvyšší tlak, který se po šesti 

hodinách zm��í. Tlak v soustav� musí odpovídat povolené hodnoty dle normy. Topná zkouška 

se provede vytáp�ním objektu po dobu 24 hod i v netopném období. Na záv�r se vyhotoví 

protokol a tlakových a topných zkouškách. 

5.8.2. Záv�r 

Projekt je vypracován na základ� požadavk� platných norem v �eské Republice a 

požadavk� investora. P�i montáži je d�ležité dbát pokyn� výrobc�. 
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6. Nucené v�trání  

Tato práce není zam��ena na detailní návrh vzduchotechnické jednotky a prvk� ani 

není sou�ástí projektové dokumentace. Navržené konstrukce vyhoví dle parametr� [29] �SN 

730540. V zimním období je zvýšené riziko kondenzace vodní páry na povrchu oken. Pro 

posudek z program Area viz p�íloha �. 25.  

 V bazénovém prostoru je vhodné použít v�trací a odvlh�ovací jednotku, která bude 

snižovat vnit�ní vlhkost a teplovzdušn� p�itáp�t dle [29]�SN 73 0540.  

Maximální letní návrhová teplota je 32 °C, maximální zimní teplota je – 12 °C. Typ 

provozu bude pln� automatický, provozní režim bude trvalý. 

6.1. Požadované parametry vzduchotechnické (VZT) jednotky 

Jednotka musí být schopna odvlh�it bazénový vzduch z 85 % na 60 %, aby se p�edešlo 

orosení okenních otvor�.  

Požadovaný p�ívod VZT jednotky vzhledem k bazénové ploše je 350 m3/hod a odtah 

375 m3/hod. Tyto výpo�ty jsou uvedeny v p�íloze �. 5. Pro ideální provoz je vhodné, aby 

jednotka nejen v�trala prostor, ale taky dotáp�la. Bazén bude v klidovém režimu temperován 

na 24 °C. VZT jednotka zajistí rychlejší náb�h teploty.  

Prostor bazénu trvale udržovat v podtlaku (min 95 %) pro vylou�ení rizika pronikání 

vodních par do konstrukcí. 

6.2. Návrh VZT jednotky 

Pro zadané parametry nejvíce vyhovuje VZT jednotka 

od firmy ATREA s..r.o. Duplex RDH. Tato jednotka bude 

umíst�na v prostoru schodišt� u bazénu. Nesmí být trvale 

umíst�na ve vlhkém prost�edí. 

Pro p�ívod a odvod vzduchu bude použito potrubí 

Thermoflex. Na p�ívodu bude uzavírací klapka se 

servopohonem a koncovou m�ížkou. P�ívod vzduchu bude 

umíst�n na severozápadní stran� bazénového prostoru.  

Výfuk bude na severovýchodní st�n� schodišt�. Koncový            Obr. 9 – Duplex RDH [5]

prvek bude koncovka s protideš�ovou m�ížkou. Návrh VZT potrubí   
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Zajišt�ní dokonalého a rovnom�rného prov�trání celého prostoru, aby nedošlo ke 

vzniku kondenzace. Materiál potrubí bude pláš�ovaný polyuretan. Rozvod bude realizován 

pod podhledem z SDK a bude zakryt sádrokartonem do vlhkého prost�edí SDK 12,5 mm. 

P�ívod suchého teplého vzduchu bude k proskleným st�nám a okn�m s dostate�nou 

rychlostí proud�ní. Distribuce bude pomocí �ty� výfukových dýz od firmy MANDIK 

s.r.o.[20]. Na prosklenou bazénovou st�nu budou navedeny dva distribu�ní prvky. Jinak ke 

každému oknu bude naveden jeden distribu�ní prvek 

Materiál komponent� bude plast eventueln� nerez. Nikdy neprocházet p�es parot�snou 

zábranu!! 

Odsávací potrubí bude na protilehlé stran� oken osazena t�emi talí�ovými vyústkami 

firmy MANDIK s.r.o.[20]. 

  

Obr. 7: Distribu�ní prvky VZT(vlevo talí�ový ventil, vpravo dýza) [20] 
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7. Srovnání cen energií 

Pro stanovení pot�eby tepla na vytáp�ní a oh�ev teplé vody slouží normy [25]�SN 38 

3350 Zásobování teplem. Celková ro�ní spot�eba energie objektu na vytáp�ní, chlazení, 

osv�tlení, vzduchotechniku a p�ípravu teplé vody �iní 287,31 Gj/rok = 79,808 MWh/rok. Pro 

podrobný výpo�et a posouzení celkových energetických výdaj� viz p�íloha �. 9. 

Pro tepelné �erpadlo se po�ítá se zvýhodn�nou sazbou na elektrickou energii D56d.

Vstupní parametry do výpo�tu:

Lokalita – Zlín        (-12 °C) 

St�ední denní teplota na za�átku a konci otopného období  tem = 13°C 

Délka otopného období        220 dn�

Pr�m�rná teplota b�hem otopného období    tes = 4 °C 

Vytáp�ní: 

Tepelná ztráta objektu       Qc= 35,126 kW 

Pr�m�rná vnit�ní výpo�tová teplota    tis = 18,7 °C 

Tepelné �erpadlo        topný faktor 3,2 

Sou�initel         � = 0,47 

Oh�ev teplé vody: 

Teplota studené vody       t1 = 10 °C 

Teplota teplé vody       t2 = 55 °C 

Denní pot�eba vody       V2p=0,477 m3/den 

Obr. 7: Srovnání náklad� na vytáp�ní + náklady na elektrickou energii pro ostatní spot�ebu [21]
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Vytáp�ní tepelným �erpadlem pat�í k nejlevn�jším alternativám pro vytáp�ní pro tento 

typ objektu. Pokud srovnáme náklady na vytáp�ní mezi klasickými zdroji tepla a tepelným 

�erpadlem, tak je znám jasný vít�z. Jeho p�edností je i komfortní obsluha, malé p�dorysné 

místo a nemusíme mít žádné skladovací prostory pro palivo a komín. Nemluv� o šetrnosti 

k životnímu prost�edí. 

 Ale oproti t�mto pozitivním vlastnostem má tento druh výtáp�ní i negativní vlastnosti, 

jako je cena �erpadla a po�ízení zemního kolektoru nebo vrtu. 

Pro porovnání cen energií, výpis hlavních prvk� a doba návratnosti je v p�íloze �. 23.  

  

¨ 
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8. Záv�r k diplomové práci 

Diplomová práce je vypracována na základ� platných norem a p�edpis�. Práce je 

zpracována na úrovni realiza�ního projektu. Udává popis o detailním �ešení navrhovaného 

objektu z hlediska konstruk�ního a tepeln� technického. P�i navrhování jsem bral ohled na 

okolní zástavbu, architektonický vzhled a tepelnou pohodu pro jeho obyvatele.  

Hlavním cílem mojí diplomové práce bylo vytvo�it architektonicky zajímavý 

nízkoenergetický objekt, který spl�uje nároky pro bydlení a podnikání. Podle klasifika�ní 

t�ídy se �adí objekt do skupiny B – úsporná. Objekt bude postaven se zdícího systému 

POROTHERM a d�kladn� zateplen kv�li zamezení vlivu tepelných most� a snížení 

energetické náro�nosti. 

Pro systém vytáp�ní a pasivního chlazení jsem si zvolil za zdroj energie tepelné 

�erpadlo zem�/voda od firmy ALPHA-INNOTEC. Jeden z d�ležitých faktor� pro návrh 

tohoto typu tepelného �erpadla byla jeho kvalita. Dostupnost technických parametr� a 

možnost pasivního chlazení. 

Otopné plochy v objektu jsou kombinací otopných deskových t�les KORADO, 

trubkových t�les KORALUX a podlahových konvektor� MINIb. Tuto kombinaci otopných 

t�les jsem zvolil na základ� jejich bezchybného provozu a kvalitním technickým podklad�m. 

Díky diplomové práci jsem se zdokonalil v návrhu otopné soustavy, osvojil jsem si 

principy tepelných �erpadel pro jejich návrh a prodloužení životnosti. Nau�il jsem se 

navrhovat systém pasivního chlazení a výpo�et tepelných zisk�. Podstatným p�ínosem je mi 

diplomová práce v oblasti tepeln�-technického posouzení konstrukcí a budovy.  

        ……………………………. 

                                                                                            Podpis studenta 
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