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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  
 
 
č. – číslo 

el. – elektrický 

Sb. – sbírky 

TČ – tepelné čerpadlo 

tl. – tloušťka 

tab. – tabulka 

VZT - vzduchotechnika  

NP – nadzemní podlaží 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

k.ú. – katastrální úřad 
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Úvod 

 

Nyní se nacházíme v době, kdy jsou při nové výstavbě, ale i rekonstrukcích, kladeny 

vysoké požadavky na snižování provozních nákladu.  Hlavním předmětem těchto opatření je 

snižování provozních nákladů na ohřev teplé vod y a vytápění. 

Bakalářská práce má v zásadách pro vypracování volný výběr zdroje tepla a konstrukcí 

tak, aby byl navržen objekt, který bude splňovat všechny podmínky pro nízkonákladové 

bydlení. 

 Bakalářská práce pojednává o konstrukčních vlastnostech objektu, použitých materiálech 

a dodatečných zatepleních. Nacházíme se již v době, kdy investice do větších tlouštěk izolací 

nepřináší neúnosné zvyšovaní nákladů. Je tedy vhodné splňovat doporučené standardy. 

Při výběru samotného zdroje vycházíme z provozních podmínek objektu, tepelných ztrát 

objektu a případné dostupnosti sítí. V bakalářské práci jsem zvolil jako tepelný zdroj tepelné 

čerpadlo vzduch-voda. Konkrétní výběr byl zacílen na tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 

AZ 20, které dokáže plně pokrýt tepelnou ztrátu objektu a zajistit plnou dodávku teplé vody. 

Součástí tepelného čerpadla je i bivalentní zdroj – elektrokotel 9 kW. 

Při zpracování bakalářské práce byly využívány speciální počítačové softwary a byly 

dodržovány platné normy sbírky zákonů. 
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

 

1.1 Identifikační údaje objektu 

 

Název stavby:  Rodinný dům - vytápění 

Investor:   manželé Gaidadzisovi 

Stupeň PD:  Pro stavební povolení 

Katastrální území: Oborná (Bruntál) 

Parcelní číslo:  232/6, 232/5 

Obec:    Oborná 

Ulice:   Oborná 

PSČ:   729 01 

Okres:   Bruntál  

Kraj:   Moravskoslezský 

Projektant:   Malošík Jan 

   Luční 1383  

   735 53, Dolní Lutyně 

 

 

Způsob provedení stavby: dodavatelský [3] 

 

 

1.2 Urbanistické a architektonické řešení 

 

Pozemek stavby se nachází na parcele 232/6 a 232/5 katastrálního území Oborná (Bruntál) 

v zastavěné oblasti. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu. Vzhled objektu bude 

sjednocen s okolní zástavbou a krajinným rázem. Objekt bude situován na severním svahu.  

Objekt bude dvoupodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu. 

Na výstavbu budou použity převážně stavební systémy firmy KM BETA. Zděná 

konstrukce bude tvořena z vápenopískových cihel tl. 240 mm s dodatečným kontaktním 

zateplením EPS 70 tl. 180 mm. Stropní konstrukce bude tvořena keramickým stropem firmy 

KM BETA s nosníky a vložky MIAKO. Střešní konstrukce bude vzhledem k umístění stavby 
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a náročnosti na zatížení sněhem tvořena z dřevěných krokví. Sklon střešních rovin bude 30°. 

Střešní krytina bude titanzinková LINDAB. Klempířské konstrukce budou z plechu Viplanyl 

720 a titan zinku. Vstupní i vedlejší dveře do objektu jsou plastové, barva hnědá - imitace 

borovice. Okenní konstrukce jsou tvořeny plastovými okny s instalovaným izolačním 

trojsklem. Barva rámu hnědá - imitace borovice. Vnější omítkový systém je tvořen 

silikonovou omítkou DRYVIT a systémem DRYVIT WOOD. Na soklu bude nanesena 

akrylová omítka ameristone-t firmy DRYVIT.   

Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění a deskových otopných těles. Jako 

tepelný zdroj pro ohřev teplé vody a vytápění bude zvoleno tepelné čerpadlo STIEBEL 

ELTRON WPL 20 AZ o výkonu 10,4 kW (A2/35). Objekt bude předán investorovi s plným 

napojením na inženýrské sítě a kompletním dokončením všech prací.  
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2. Technická zpráva 

 

 

2.1 Úvod 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, zděný, nepodsklepený se 

sedlovou střechou. Nosné konstrukce jsou tvořeny z vápenopískových cihel KM BETA tl. 

240 mm. Vodorovné konstrukce stropu jsou tvořeny z keramického systému KM BETA. 

Nosná část střešní konstrukce je tvořena krovy s krytinou z titan zinku. Základové konstrukce 

jsou z prostého betonu (zhutněného). Přístupové komunikace k objektu jsou tvořeny 

zámkovou dlažbou pro pěší komunikaci i automobilové stání. 

Dispoziční řešení jednotlivých prostor objektu respektuje podmínky vznesené investorem, 

orientaci ke světovým stranám a možnostem napojení na inženýrské sítě. 

Vstupy do objektu jsou umožněny dvěma dveřními otvory. Hlavní vstup do objektu je 

situován na severozápadní straně. Po vstupu následuje zádveří s šatní skříní. Ze zádveří je 

možno vstoupit do chodby, se které je možné vejít do všech pokojů. V jižní části objektu 1NP 

je umístěn obývací prostor s jídelnou a kuchyní. V této místnosti je umístěna konstrukce 

schodiště vedoucí do 2NP. Z chodby v 2NP je možné vstoupit do všech místností. Další vstup 

do objektu je ze severovýchodní části do technické místnosti. 

 

Objekt je určen k trvalému pobytu. 

 

Zastavěná plocha  - 101,212 m2 

Celková podlahová plocha - 169,8 m2 

Počet místností  -  17  

Světlé výšky 1.NP -  mm        - 2500 mm 

Světlé výšky 1.NP -  mm        -      2410 mm  

 

Všechny konstrukce navrženého objektu splňují příslušné požadavky na výstavbu. Při 

návrhu a realizaci budou zohledňovány zásady funkčního poslání, požadavky na ochranu 

životního prostředí, bezpečnost práce a technických zařízení. 
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2.2 Přehled výchozích podkladů 

 

Realizační projekt byl zpracován na základě studie. Součástí studie bylo zpracování 

dispozičního řešení jednotlivých podlaží, dle požadavku investora a architekta. Studie byla 

zpracována v roce 2010. 

   

- Kopie katastrální mapy. 

- Vyjádření dotčených orgánů a institucí, vytýčení inženýrských sítí na místě. 

- Snímek z katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí ze dne 10.9 

2010. 

- Inženýrský geologický průzkum v místě budoucí stavby. [3] 

 

 

2.3 Charakteristika území 

 

Navrhovaný objekt se bude nacházet v zastavěné oblasti na svažitém terénu orientovaném 

na sever. V okolí výstavby je obecní komunikace, ze které bude proveden sjezd na stavební 

pozemek. Objekt bude svým architektonickým návrhem zapadat do okolní zástavby a místní 

architektury. 

 

 

2.4 Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí, protiradonová 

opatření  

 

V lokalitě novostavby rodinného domu se nenachází žádný objekt s hlučnou výrobou či 

jiné zařízení, které by bylo možno označit za možný zdroj hluku či vibrací. 

Byl proveden protokol stanovení radonového indexu parcely č. 232/5, 232/6 v k.ú. 

Oborná, zpracovaný RNDr. Miroslavem Konečným, CSc., ze kterého vyplývá, že stavba 

vyžaduje protiradonová opatření proti pronikaní radonu na pozemku s nízkým radonovým 

indexem. Bylo navrhnuto protiradonové opatření  - 1xFoalbit, Np. 

Při stavebních pracích bude dodavatel postupovat v souladu s vyhláškou č.324/1990Sb. a 

příslušnými technickými normami ČSN. 

 



 
 

 
 

 

9

2.5 Obecné požadavky na výstavbu  

 

Použití navržených materiálů, dodržování předepsaných pracovních podmínek a realizace 

stavby s touto projektovou dokumentací bude zaručovat bezchybné a bezproblémové užívání 

objektů, pro které jsou navrženy. Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy 

požadavky, nařízení a doporučení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu upravené ve zněních vyhlášky číslo 491/2006 Sb. a číslo 502/2006 

Sb. Projekt je zpracován dle požadovaných norem. Pro návrh byla použita norma k daným 

problematikám (ČSN 730580, ad.).  

 

 

2.6 Vytyčení objektu 

 

Vytyčení objektu bude provedeno pomocí místních stabilizovaných polohopisných bodů 

(systém JTSK) a výškopisných bodu (Balt po vyrovnání). Vytýčení provede osoba odborně 

způsobilá, která vyhotoví protokol a vytyčovací výkres dané situace. [3] 

 

 

2.7 Staveniště 

 

Stavba bude realizována na pozemku v majetku investora a nevyžaduje zábor zemědělské 

půdy ani lesního půdního fondu. Na staveništi dojde k odstranění drobných dřevin a 

travnatého prostoru. 

Dle analýzy pozemků ze sousedních staveb je stanoviště velmi vhodné pro realizaci 

stavby a zakládání stavby zde bude vedeno jako jednoduché. Hladina podzemní vody byla 

zjištěna v  hloubce - 2300 mm od upraveného terénu. Měření radonového indexu přineslo 

vyhodnocení staveniště jako místa s nízkým radonovým indexem.  

V místě staveniště se nenacházejí žádná ochranná pásma a věcná břemena. 

Napojení na technickou infrastrukturu a inženýrské sítě bude provedeno dle správců 

těchto sítí. 

V době výstavby bude dotčeno okolí výstavby zvýšeným hlukem a prachem. Veškeré 

stavební práce budou organizovány a prováděny tak, aby eliminovaly dopad na okolní 

zástavbu a obyvatele a nepřekročily přípustnou míru. 
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Napojení na elektrickou energii bude provedeno v předstihu před realizací a bude 

ukončeno na hranici pozemku. 

Dodávky vody pro stavební účely budou odebírány z nové přípojky realizované před 

započetím stavebních prací. Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě. 

Odvodnění základové spáry nebude k charakteru půdy nutné. 

Materiál a zařízení staveniště bude umístěno na pozemku. Budou dodrženy komunikační 

prostory pro příjezd požární techniky. [3] 

 

 

2.8 Zemní práce 

 

Před začátkem samotných výkopových prací je potřebné výškopisné a polohopisné 

vytýčení stavby. Na pozemku rodinného domu je nutno provést skrývku ornice. Ornici je 

nezbytné odvézt na dopředu určenou skládku. Samotné výkopové práce se doporučuje provést 

strojem a těsně před betonáží základů je vhodné ruční začištění až na základovou spáru. 

Vytěžená zemina se odveze na určenou skládku, na staveništi se ponechá jen zemina určená 

na zpětné zásypy. V projektu se předpokládá třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy v 

základové spáře 0,20 MPa. V případě, že se prokáží nevhodné základové poměry, je nutné 

přehodnotit způsob zakládání stavby. Výkopové jámy je nezbytné podle potřeby zapažit a 

dbát o BOZP. Výkopy se vyměří a provedou podle výkresu „Půdorys základů“. Zpětné 

zásypy pod konstrukcemi je potřebné zhutnit na únosnost 0,20 MPa. 

Na základové spáře jsou zeminy vysoce až nebezpečně namrzající pro vodu prakticky 

nepropustné (k < 1.10-7 m/s). Základovou spáru je nutné chránit před povětrnostními vlivy. 

Odvoz přebytečné zeminy bude realizován do vzdálenosti 1.5 km. 

 

 

2.9 Základové konstrukce 

 

Jsou navrženy základové pásy. Výkopy pro základové pásy se musí ihned vybetonovat. 

Základové pásy jsou oboustranně rozšířené o 100 mm nebo 150 mm oproti tloušťce stěn a 

navrženy z betonu B 25. Základy pod všechny svislé konstrukce je potřeba zaměřit podle 

stavebního výkresu „Půdorys základů“. Podkladní betony jsou navrženy z prostého betonu B 

15, tl. 150 mm. Pod podkladní betony je navržen štěrkopískový podsyp tl. 225 mm. 
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Základová spára pod základovými pásy je upravená vrstvou štěrkopísku o tl. 150 mm. 

Vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti tvoří lepenka 1xFoalbit + Np, natavená na podkladní 

beton. V projektu se předpokládá, že max. hladina podzemní vody nezasahuje do základových 

konstrukcí. 

Na základě měření výskytu radonu v půdě bylo stanoveno, že pozemek pro stavbu se řadí 

do třídy s nízkým radonovým indexem. Pro tento stav ochrany před radonovým zářením bude 

dostačující standardní hydroizolace. 

 

 

2.10 Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce budou vyzděny z vápenopískových cihel KM BETA SENDWIX 

8DF-LD tl. 240 mm na lepidlo KM BETA. Součinitel prostupu tepla bez omítek je 0,38 

W/m2K a tepelný odpor 2,63 m2K/W. Zdivo bude dodatečně zatepleno systémem DRYVIT. 

Zdivo bude zbaveno prachu a napenetrováno. Použitím lepidla firmy DRYVIT dojde 

k eliminaci použití hmoždinek pro kotvení systému a následné tepelné bodové vazby. Jako 

izolant bude použito EPS 70F tl. 180 mm, na které bude nanesena tenkovrstvá stěrka a 

následně probarvená silikonová omítka DRYVIT. V soklové části bude použita akrylová 

omítka ameristone-t DRYVIT z přírodního kamene.  

Na místech mezi okny v 2NP bude použita speciální povrchová úprava DRYVIT WOOD.  

 

Vnitřní nosná konstrukce bude vyzděna z vápenopískových cihel KM BETA SENDWIX 

8DF-LD tl. 240 mm na lepidlo KM BETA. Součinitel prostupu tepla bez omítek je 0,38 

W/m2K a tepelný odpor 2,63 m2K/W. 

 Příčky budou vyzděny z vápenopískových cihel KM BETA SENDWIX 4DF-LD tl 

115 mm. 

 Zdivo nad otvory je vyneseno železobetonovými překlady KM BETA SENDWIX 

2DF. Překlad je jednotný o tl. 240 mm.  
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2.11 Vodorovné konstrukce 

 

Nosná část stropní konstrukce bude provedena z keramického systému KM BETA o tl. 

210 mm obsahující vložky Miako 15/50 PTH a dobetonávku tloušťky 60mm. Jako kročejová 

izolace bude použita izolace Steprock Rockwool tl. 40 mm, na kterou se položí betonová 

mazanina tl. 50 mm. Případně bude jako kročejová izolace sloužit systémová deska 

podlahového vytápění. 

Keramobetonové nosníky jsou kladeny na osovou vzdálenost 500 mm, viz výkres 

stropu. 

 

V místě schodišťového prostoru budou nosníky stropu podepřeny ocelovým 

průvlakem, který přenáší váhu do sloupku a obvodového zdiva. 

 

Po celém obvodu nosných stěn bude proveden železobetonový ztužující věnec 

z betonu B15 a z oceli 4xV12 (10 425) a třmínků E6 (10 216) po 250 mm. Ztužující věnec se 

bude provádět v rovině stropní konstrukce, kde dojde k provázání keramických stropních 

nosníků s věncem. Ztužující věnec bude umístěn po celé půdorysné šířce zdiva. Vzniklý 

tepelný most bude eliminován dostatečnou tloušťkou tepelné izolace. 

 

 

2.12 Skladby vodorovných konstrukcí 

 

S1:   

- podlahová krytina - laminátová 

- anhydritový potěr tl. 60 mm vč. PB-DD 15x1,5 mm 

- systémová deska KKH 30-2 tl. 28 mm 

- tepelná izolace ISOVER EPS 100S tl. 160 mm 

- hydroizolační vrstva a protiradonové opatření (1xFoalbit + Np) 

- prostý beton tl. 150 mm + OC.SÍŤ 150/150/6 

- struskový násyp tl 150 mm, hutněno na 0,20 MPa 

- rostlý terén 
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S2:   

- podlahová krytina – keramická dlažba 

- anhydritový potěr tl. 60 mm vč. PB-DD 15x1,5 mm 

- systémová deska KKH 30-2 tl. 28 mm 

- tepelná izolace ISOVER EPS 100S tl. 160 mm 

- hydroizolační vrstva a protiradonové opatření (1xFoalbit + Np) 

- prostý beton tl. 150 mm + ocel. síť 150/150/6 

- struskový násyp tl 150 mm, hutněno na 0,20 MPa 

- rostlý terén 

S3:   

- podlahová krytina – keramická dlažba 

- anhydritový potěr tl. 60 mm vč. PB-DD 15x1,5 mm 

- systémová deska KKH 30-2 tl. 28 mm 

- betonový potěr tl. 60 mm B30 + ocel. síť 150/150/4  

- keramický stropní systém KM BETA, MIAKO 15/50 

- omítka sádrová CEMIX 

S4: 

- tepelná izolace ISOVER R tl. 300 mm 

- OSB deska tl. 15 mm 

- vzduchová mezera 

- parotěsná reflexní fólie SUNFLEX roof-in 

- SDK 15 mm 

- omítka sádrová CEMIX 

 

S5: 

- střešní krytina LINDAB 

- latě 40/50 mm (max. vzdál. 400 mm) 

- kontralatě 50/40 mm  

- vzduchová mezera 

- difuzní reflexní fólie SUNFLEX contact 

S6: 

- podlahová krytina – koberec 

- anhydritový potěr tl. 50 mm  
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- izolace Steprock Rockwool tl. 40 mm  

- betonový potěr tl. 60 mm B30 + ocel. síť 150/150/4  

- keramický stropní systém KM BETA, MIAKO 15/50 

- omítka sádrová CEMIX 

 

2.13 Schodiště 

 

Schodišťový prostor bude umístěn v místnosti obývacího pokoje 1.04. Schodiště 

vystupuje do druhého nadzemního podlaží v místnosti chodby 2.01. Schodiště je navrženo 

jako jednoramenné. 

 

Schodiště bude provedeno monoliticky z železobetonu. Použitý beton třídy B30 

vyztužený vyvázanou výztuží V 10 245. Schodiště bude přenášet zatížení na základový pás a 

nosné zdivo. Povrchová úprava schodiště bude provedena z keramických dlaždic. Dle 

požadavku investora bude schodiště osazeno nerezovým zábradlím se skleněnými okny 

z bezpečnostního skla. 

 

Schodiště bude tvořeno jedním ramenem o 14 stupních v rozměrech 200 x 230 mm. 

 

 

2.14 Výpočet schodiště 

 

KV – konstrukční výška podlaží 

L – délka schodišťového prostoru 

B – šířka schodišťového prostoru 

2.14.1  Výpočet výšky a šířky schodišťových stupňů  

Celkový počet schodišťových stupňů N (pro překonání podlaží), konstrukční výšky 2800 mm 

N = KV / hopt.  

N = 2800 / 200 = 14 

N = 14 

2.14.2 Šířka schodišťového stupně b 
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2h + b = 630 

b = 630 - (2 x 200) = 230 

b = 230 mm 

 

2.14.3 Poměr výšky k šířce 

h / b = 200 / 230 

tg α = 200 / 230 

 

    

2.15 Zastřešení 

 

Navržený rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou. Nosnou část střešní konstrukce 

tvoří krokevní systém. Střešní roviny budou mít sklon 30°, hřeben bude ve výškové úrovni 

+8,126 mm. Střešní plášť bude tvořen krytinou LINDAB. Střešní plášť bude kotven na latě 

v maximální vzdálenosti 400 mm. Jako dodatečná ochrana před povětrnostními vlivy a 

přehříváním půdního prostoru bude instalována reflexní difuzní fólie SUNFLEX contact.  

 

Skladba střešního pláště: 

- střešní krytina LINDAB 

- latě 40/50 mm (max. vzdál. 400 mm) 

- kontralatě 50/40 mm  

- vzduchová mezera 

- difuzní reflexní fólie SUNFLEX contact 

 

Samotná konstrukce střešního pláště nebude dodatečně zateplena. Jako ochrana před 

ochlazováním interiéru 2NP bude sloužit zateplení stropu. 

Konstrukce stropu v 2NP bude tvořena ze zavěšeného sádrokartonového podhledu. 

Konstrukce bude zateplena minerální vlnou v tloušťce 300 mm, která bude volně ložena na 

OSB desky pro eliminaci tepelných mostů. Jako parozábrana bude sloužit instalovaná reflexní 

parotěsná fólie SUNFELX roof-in s funkcí zpětného odrazu unikajícího tepelného záření. 
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- tepelná izolace ISOVER R tl. 300 mm 

- OSB deska tl. 15 mm 

- vzduchová mezera 

- parotěsná reflexní fólie SUNFLEX roof-in 

- SDK 15 mm 

- omítka sádrová CEMIX 

 

Přístup do půdního prostoru bude řešen přes stropní výlez v 2NP místnosti 2.01.  

 

 

2.16 Úpravy vnitřních povrchů 

 

Jsou navrženy vnitřní sádrové omítky CEMIX.. Při provádění bude kladen důraz na co 

nejmenší vrstvu nanášené sádrové omítky. Místa namáhaná případným poškozením a vnější 

rohy budou zpevněny pomocí omítkových profilů. Přechod mezi stěnou a podlahou 

z keramické dlažby bude ukončen soklem z keramické dlažby dle podlahy. Přechod mezi 

stěnou a podlahou z laminátových palubek bude ukončen plastovou lištou dle dodávky 

laminátové podlahy. 

 

Konečná povrchová úprava bude provedena malířskými přípravky PRIMALEX. Barevné 

schéma jednotlivých stěn dodá investor. 

Místnosti s keramickými obklady budou provedeny z obkladaček firmy RAKO do výšky 

1800 mm od podlahy daného podlaží. Keramická dlažba použita na podlahy bude v tvrdosti 4-

5 a bude kladena do cementové malty popřípadě tmelu s dilatací 3 x 3 m trvale pružným 

tmelem.  

 

 

2.17 Úpravy vnějších povrchů 

 

Vnější omítkový systém je tvořen silikonovou omítkou DRYVIT a systémem DRYVIT 

WOOD. Na soklu bude nanesena akrylová omítka Ameristone-T firmy DRYVIT.  Omítky 

budou tenkovrstvé a budou nanášeny ručně. Při instalaci bude zachován technologický postup 

dodavatele. 
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 Probarvení omítky a vzory systému WOOD a Ameristone-T budou dodatečně 

upřesněny investorem dle vzorníku.  

 

Úprava chodníků, příjezdové komunikace a parkovaní osobních automobilů bude 

provedeno ze zámkové dlažby. Všechny plochy budou vyspádovány ve sklonu 0,5 %. 

Kolem obvodu objektu bude do vzdálenosti cca 500 mm od vnější stěny objektu proveden 

obsyp z říčního štěrku a ten bude spádován směrem od objektu.  

 

2.18 Úpravy podlah  

 

Nášlapné vrstvy jsou navrženy dle požadavku investora (viz. projektová dokumentace). 

Keramické dlažby jsou navrženy s tvrdostí 4 až 5 dle výběru investora kladené do cementové 

malty (popř. tmelu) s dilatací max. 3 x 3 m trvale pružným tmelem. Laminátová podlaha bude 

provedena v minimální tloušťce 8 mm a bude kladena na 4 mm vrstvu mirelonu. Koberec 

bude pokládán na čistou podlahu.  

 Pokládky podlah budou realizovány proškolenými firmami. 

 

 

2.19 Výplně otvorů 

 

V okenních otvorech jsou navržena plastová okna VEKRA PREMIUM barva hnědá 

(upřesní investor) zasklená troj-izolačním sklem Ug=0,6 W.m-2.K-1 a plastovým šesti 

komorovým rámem se součinitelem prostupu tepla Uf = 0,9 W.m-2.K-1. 

U vstupních a bočních dveří jsou navržena plastová okna VEKRA PREMIUM barva hnědá 

(upřesní investor) zasklená troj-izolačním sklem Ug=0,6 W.m-2.K-1 a plastovým šesti 

komorovým rámem se součinitelem prostupu tepla Uf = 1,2 W.m-2.K-1. 

Vnitřní dveře jsou navrženy dle projektové dokumentace v provedení jednokřídlových 

s obloukovými zárubněmi a posuvných s vnějším uložením křídla. Povrchovou úpravu 

upřesní investor. 
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2.20 Hydroizolace 

 

Hladina podzemní vody se nachází -2650 mm od upraveného terénu. 

Vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti a radonu jsou tvořeny fólií Foalbit, Np. 

Tato izolace musí být vyvedena min. 150 mm nad terén a chráněna proti vnikání vlhkosti (pod 

keramický sokl). Všechny prostupy instalací budou utěsněny pomocí kompletačních prvků 

hydroizolačního systému.  

Pokud by se v průběhu výkopových prací objevila spodní voda, je nutné přehodnotit 

materiál i způsob provedení izolací. V podlahách s mokrým provozem (koupelna, WC) se 

použije stěrková hydroizolace. 

 

 

2.21 Tepelné a zvukové izolace 

 

Zateplení obvodového pláště bude provedeno z pěnového fasádního polystyrenu firmy 

ISOVER EPS 70F v celkové tloušťce 180 mm. Použitím lepidla Dryhesive firmy 

DRYVIT není potřeba izolaci kotvit za dodržení technologického postupu firmy 

DRYVIT. 

Izolace podlahy na terénu bude provedena z pěnového polystyrénu pro podlahy firmy 

ISOVER EPS 100S o celkové tloušťce 160 mm. Instalovaná systémová deska 

podlahového vytápění KKH 30-2 tl. 28 mm obsahuje 20 mm extrudovaného polystyrenu. 

 Zateplení stropu 2NP bude provedeno z minerální vlny firmy ISOVER R tl. 300 mm.  

 

 Všechny navrhované tepelné izolace splňují požadavky ČSN 73 0540. 

 

 

2.22 Zámečnické a klempířské výrobky 

 

Zámečnické a klempířské výrobky zahrnují práce spojené s provedením oplechování 

parapetů oken, atik a stěn, provedení okapových žlabů a odpadních potrubí. Klempířské 
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konstrukce budou provedeny z Viplanylu 720 a pozinkovaného plechu dle ČSN 73 3610. 

Podrobněji viz. výpis zámečnických a klempířských výrobků. 

Ocelové prvky bez ochrany proti korozi budou natřeny 2x základovou barvou (Primalex – 

Základní barva antikorozní). Kovové povrchy je nutno zbavit rzi a očistit od případné 

mastnoty. [3] 

 

 

2.23 Truhlářské výrobky 

 

Dřevěné madla, dekorační prvky a prvky kuchyňské linky obsahují dřevěný materiál. 

Podrobněji viz. výpis truhlářských výrobků.  

Dřevěné prvky budou opatřeny bezbarvým lakem a přeleštěny do hladka. Dekorační 

prvky jsou součástí architektonického návrhu interiéru a budou provedeny specializovanou 

firmou a zkontrolovány architektem. [3] 

 

 

2.24 Prostupy VZT 

 

Pro odvětrání místnosti 1.06 a místnosti 2.04 budou provedeny prostupy pro osazení 

větracích otvorů vždy nad sebou. Mezery mezi větracím otvorem a zdivem budou vypěněny 

PUR pěnou a zapracovány maltou. Nad prostupy není nutné zřizovat překlady.  

 

 

2.25 Vliv stavby na životní prostředí, ochranná pásma 

 

Při navrhování byly uplatněny zejména zásady funkčního poslání objektu, byl brán zřetel 

na požadavky hygienické a požadavky ochrany životního prostředí, požadavky požární 

bezpečnosti, požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení.  

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu je zákon 

dotčen. Stavba se provádí na trvalém travním porostu. Navrhovateli nejsou známa žádná další 

ochranná pásma ani výskyt chráněného území na pozemcích stavby. [3] 
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2.26 Řešení protipožární ochrany 

 

Protipožární ochrana objektu je řešena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o 

požární ochraně a souvisejících předpisech. 

 

 

2.27 Technická zařízení budov 

 

2.27.1 Vodovod 

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád DN 100 pomocí navrtávací zemní 

soupravy. Vodovodní přípojka povede v minimální hloubce 1300 m pod terénem a bude 

uložena na vrstvě zhutněného pískového lože v tl. 100 mm. Poté bude zasypána pískovým 

obsypem s tloušťkou 300 mm. Na obsyp se umístí výstražná fólie. Vodovodní přípojka bude 

po instalovanou šachtu s vodoměrem. Za šachticí s vodoměrem je veden již domovní rozvod. 

Přípojka bude provedena z PE potrubí DN 32. Za vstupem do objektu bude umístěn hlavní 

domovní uzávěr s vypouštěním.  

Montáž provede specializovaná firma v souladu se stavebním plánem objektu. [3] 

2.27.2 Kanalizace 

Svody dešťové a splaškové kanalizace budou svedeny do jednotné kanalizace. 

Napojení bude provedeno ve stávající kanalizační šachtě ve veřejné komunikaci.  

Ležatá kanalizace je v základech z trubek plastových utěsněná lepením, příp. pálením. 

V místě přechodu svislého potrubí a ležatého je potrubí podbetonováno. Svislé potrubí 

odpadních vod od patkových kolen až po napojení jednotlivých zařizovacích předmětů je z 

PVC a je vedeno v bytové šachtě. 

Připojovací potrubí pro napojení jednotlivých zařizovacích předmětů je z PVC. Těsně 

nad podlahou sklepa jsou osazeny na všech svislých potrubích čistící kusy. 

Odvětrávací potrubí je vyvedeno nad střechu, kde je ukončeno větrací hlavicí. 

Montáž provede specializovaná firma v souladu se stavebním plánem objektu. [3] 

2.27.3 Vytápění  
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Podrobněji viz. technická zpráva vytápění. 

2.27.4 Elektrická energie 

Objekt je napojen na rozvodnou síť města. Realizaci elektrických rozvodů provede 

specializovaná firma. Rozvody budou vedeny pod omítkou. Hlavní rozvodná skříň bude 

umístěna na hranici pozemku ve zděném pilíři. [3] 

 

2.28 Oplocení 

 Na hranici pozemku s komunikací je navrženo nízké oplocení v = 1,20 m s dřevěnou 

výplní na kamenné podezdívce s vjezdovou bránou a brankou. Součástí oplocení bude 

vysázená zeleň. 

 Na hranici s ostatními sousedními pozemky je navržen drátový plot v = 1,80 m. 

 

 

2.29 Odpady vzniklé během výstavby 

 

 Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na regulovanou skládku, resp. 

budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Částečně bude využita 

přebytečná zemina ke srovnání výškových úrovní. 

 Během stavby mohou vznikat odpady, které lze zatřídit dle Katalogu odpadů vyhl.č. 

381/2001 Sb. do následujících kategorií: 

 

17 01 07 Směsi nebo frakce bet., cihel, keram.výrobků neuved. pod č. 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 06 02 Izol.materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a č. 17 06 03 

15 01 02 Papírové a lepenkové obaly  

15 01 02 Plastové obaly 

08 01 11 Odpad. barvy a laky obsahující org. rozpouštědla 
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2.30 Odpady vzniklé během provozu 

 

 Předpokládá se vznik běžného komunálního odpadu, jehož zpracování bude smluvně 

sjednáno s firmou zajišťující odvoz a zpracování odpadu v obci. Dočasné uložení odpadu 

bude provedeno uložením v předepsaných nádobách. 

 Stavba je bez nepříznivých vlivů na životní prostředí. 

 

3. Technická zpráva vytápění 

 

 

3.1 Úvod 

 

Úkolem projektové dokumentace je návrh teplovodního vytápění novostavby rodinného 

domu. Jako podklady posloužily výkresy stavební části projektu, požadavky investora a 

klimatické podmínky staveniště.  

 

Požadavkem investora byl návrh vytápění za použití alternativního zdroje tepla s nízkými 

provozními náklady. Dle těchto požadavků bylo navrhnuto vytápění pomocí tepelného 

čerpadla vzduch-voda. Při návrhu vytápění byly respektovány příslušné technické normy. 

 

ČSN 06 0210 : Výpočet tepelných ztrát. 

ČSN 06 0310 : Ústřední vytápění – projektování a montáž. 

ČSN 06 0830 : Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody. 

ČSN 73 0540 : Tepelná ochrana budov. 

ČSN 33 2000 : Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení (soubor norem). 

ČSN 33 2130 : Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. 

 + ostatní související normy, předpisy a vyhlášky 
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3.2 Zdroj tepla 

 

Výpočet tepelných ztrát jako hlavní podklad pro návrh potřebného výkonu tepelného 

čerpadla byl vypočten v programu Protech. Dle požadavku investora na produkty firmy 

Stiebel Eltron a tepelné ztráty 6,967 kW bylo vybráno tepelné čerpadlo Stiebel Eltron WPL 

AZ 20 o výkonu 10,35 kW (A2/W35).  

 

Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou částí. Venkovní modul tepelného čerpadla obsahuje 

kompresor a ventilační zařízení pro získávání nízkopotencionální energie ze vzduchu. 

Umístění venkovního modulu je doporučeno ukotvit na monolitické železobetonové patky. Je 

třeba dodržet minimální vzdálenost 300 mm od obvodového zdiva. Venkovní modul 

tepelného čerpadla vytváří kondenzát, který samovolně odkapává pod čerpadlo. Adekvátní je 

osadit pod čerpadlo v místě odtoku kondenzátu KG potrubí a obsypat ho volně loženým 

hrubozrnným štěrkem. Napojení čerpadla je vhodné provést přes pancéřovou hadici pro 

pohlcení vibrací z kompresoru. Pozor, nejedná se o splitovou jednotku. V případě 

dlouhodobého výpadku může dojít k zamrznutí. 

 

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla obsahuje zabezpečovací prvky topné soustavy, 

regulaci, oběhové čerpadlo, mimo expanzní nádobu a zásobník na ohřev teplé vody o objemu 

164 l. Vnitřní modul má kompaktní rozměry a je třeba jej osadit na silonbloky. 

 

Vypouštění vody z otopného systému bude řešeno vytlačováním vody z potrubí pomocí 

kompresoru.  

Soustava je navržena na teplotní spád 45/40 °C. Tepelné ztráty byly počítány pro 

venkovní návrhovou teplotu -17 °C. 

 

 

3.3 Návrh tepelného čerpadla 

 

Výpočet tepelných ztrát pro potřebu vytápění je 6,967 kW, na ohřev teplé vody pro 

potřeby obyvatel objektu (4 osoby) je potřeba 40 * 4= 160 l/den. Objekt bude vytápěn pomocí 

smyček podlahového vytápění a deskových, případně žebříkových, otopných těles. Teplotní 

spád soustavy bude  45/40 °C. 
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Výkon tepelného čerpadla plně pokryje tepelnou ztrátu objektu. Není zapotřebí spínání 

integrovaného elektro kotle o výkonu 9,0 kW. 

 

Provoz objektu bude 7 denní s celodenním provozem. Nastavení útlumu je možné pomocí 

integrované regulace popřípadě na pokojovém termostatu. 

 

Celková spotřeba tepla je předpokládána na 18 000 kWh na vytápění a 4200 kWh na 

ohřev teplé vody. Dohromady je celková spotřeba 22 200 kWh/rok. 

Roční spotřeba elektrické energie bude 7389 kWh při průměrném ročním topném faktoru 3,0. 

Celkové roční náklady na ohřev teplé vody a vytápění budou u řešeného objektu činit 23 445,- 

 

 

3.4 Stavební připravenost 

 

3.4.1 Hydraulický modul 

Podlaha pro umístění modulu musí být rovná, pevná a trvanlivá, v prostoru nesmí vznikat 

výbušná atmosféra vlivem prachu, plynu nebo par. 

3.4.2 Modul tepelného čerpadla 

Modul TČ je potřeba ustavit vodorovně. Rovněž musí být zajištěn přístup k přípojkám a 

volný odtok kondenzátu i za mrazivého počasí. Modul se nesmí instalovat v místě výskytu 

vyšší spojité hladiny vody. 

3.4.3 Elektroinstalace 

Silový přívod tvoří vodič CYKY 5C x 4 do technické místnosti (z domovního rozvaděče), 

jištění je 20A charakteristika C (v domovním rozvaděči), ovládání HDO 3C x 1,5 vede do 

technické místnosti, kabel 3 x 0,75 pak do místa prostorového čidla (FE 7), kabel 3x 0,75 do 

místa venkovního čidla (na severní straně domu cca 2m nad zemí). Hlavní domovní jistič 

musí mít min. jištění 25A. 
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3.4.4 Potrubní rozvody 

Odvod kondenzátu a přívod pitné vody má min. DN 25 v technické místnosti. Ukončení 

topných větví je v technické místnosti. 

 

 

3.5 Čerpadlo 

 

Součástí tepelného čerpadla Stiebel Eltron WPL AZ 20 je oběhové čerpadlo topného 

okruhu. Dodané oběhové čerpadlo je plně dostačující pro provoz systému. 

 

 

3.6 Expanzní nádoba 

 

 Navržené tepelné čerpadlo WPL AZ 20 neobsahuje expanzní nádobu. Dle výpočtu 

(viz. příloha - návrh expanzní nádoby) byla navržena expanzní nádoba o objemu 8 l Reflex N 

8/6 bar.  

 

 

3.7 Potrubní rozvody 

 

 Budou použity měděné trubky SANCO. Rozvody budou vedeny v podlaze, není-li 

uvedeno jinak. Měděné neizolované potrubí, povrchově vedené, se opatří dvojnásobným 

základním nátěrem + 1 vrstvou emailu. 

 Jednotlivé okruhy podlahového vytápění a přípojky těles v RD budou provedeny z 

polybutenových trubek HR-PB D 15 x 1,5 mm systému Gabotherm. 

3.7.1 Horizontální rozvody 

Z kotelny je potrubí vedeno v podlaze k rozdělovači 1NP a stoupajícímu potrubí. 

V technické místnosti je vedena odbočka pro napojení žebříkového tělesa, které je v koupelně 

v 1NP. 
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3.7.2 Svislé rozvody  

 Svislé potrubí bude vedeno podél zdiva. Zakončeno je rozdělovačem podlahového 

vytápění 

 

 

3.8 Hydraulický zkrat 

 

 Za výstupem topné vody z tepelného čerpadla bude instalován přepouštěcí ventil 

s nastavením 200 mBar. Přepouštěcí ventil slouží k eliminaci neúměrného zvyšovaní 

dispozičního tlaku při zavírání termostatických hlavic.  

 

 

3.9 Rozdělovače topného okruhu 

 

 Rozdělovače budou umístěny ve stěně v originální podomítkové skříňce, každá 

smyčka bude na regulačních ventilech rozdělovače vyregulována na vypočtený průtok. 

Rozdělovače podlahového vytápění GABOTERM GFT-VSS 5(7) budou sloužit také pro 

napojení deskových otopných těles. Vyregulování otopné soustavy bude provedeno na 

rozdělovači dle hmotnostních průtoků. 

 

 

3.10 Izolace 

 

 Potrubí vedené v podlaze v 1NP bude opatřeno tepelnou izolací firmy ISOVER 

splňující požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Tloušťky 

izolace jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 
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3.11 Podlahové vytápění 

 

 Teplovodní soustava je převážně řešena podlahovým vytápěním. Rozdělovače 

budou umístěny ve stěně v originální podomítkové skříňce, každá smyčka bude na 

regulačních ventilech rozdělovače vyregulována na vypočtený průtok. 

 

 

3.12 Dilatace podlahových ploch 

 

 Pro zamezení vlivů teplotní roztažnosti je nutno položit po obvodu podlahových 

ploch dilatační pásy přesahující povrch podlahy o cca 30 - 50 mm. Jako dilatace budou 

použity polystyrenové pásy tl. 10 mm, po zatvrdnutí betonové mazaniny (před pokládkou 

pochůzí vrstvy) bude přesah izolace odřezán.  

 

 

3.13 Otopná tělesa 

 

 Použity budou žebříková otopná tělesa Koralux a desková otopná tělesa KORADO 

VK (ventil kompakt). Každé otopné těleso bude opatřeno termostatickým ventilem 

s přednastavením. Nastavení termostatických ventilů bude na plné otevření. Hydraulické 

vyvážení soustavy se provede na rozdělovačích podlahového vytápění podle vypočtených 

hmotnostních průtoků. 

 

 

3.14 Regulace 

 

Součástí tepelného čerpadla WPL AZ 20 je integrovaná ekvitermní regulace, která je 

určena speciálně pro řízení tepelného čerpadla a ovládacích prvků v topném systému (elektro 

kotel, oběhové čerpadlo, trojcestné ventily pro TV). 
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3.15 Měření 

 

3.15.1 Měření teploty 

Měření teploty je umožněno na displeji tepelného čerpadla, instalovaný teploměr 

umožňuje zjistit aktuální teplotu topné vody i TUV. 

3.15.2 Měření tlaku 

Součástí tepelného čerpadla je manometr. 

 

 

3.16 Zkoušky zařízení 

 

3.16.1 Tlaková zkouška 

Po montáži nového zařízení musí být rozvodné potrubí podrobeno tlakové zkoušce 

odpovídající minimálně provoznímu tlaku média. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel 

zařízení a vyhotoví o zkoušce zápis. 

3.16.2 Revize elektro 

Instalace elektrických zařízení musí být ukončena revizí – blíže viz. projekt 

elektroinstalace. 

 

 

3.17 Zprovoznění 

 

Do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a 

splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do 

provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě je provedení individuálních 

zkoušek zařízení. 
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3.18 Bezpečnost práce 

 

Svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 

0710. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž 

a svařování potrubí. 

Elektroinstalaci může provádět pouze osoba s odpovídající odbornou 

elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými 

normami (ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630). 

 

 

3.19 Údržba zařízení 

 

1 x ročně provést komplexní prohlídku celého zařízení odbornou firmou. 

1 x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod. 

 

3.20 Vliv stavby na životní prostředí 

 

Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou shromažďovány, zabezpečeny a předány k 

likvidaci oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Během stavby budou vznikat odpady, které lze zatřídit dle Katalogu odpadů vyhl. č. 

381/2001 Sb. do následujících kategorií: 

 

17 01               Beton, cihly, tašky a keramika                                                                                                                                              

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihla 

17 01 03 Keramika 

17 01 04 Sádrová stavební hmota 

17 01 07 Směsi nebo frakce bet., cihel, keram. výrobků neuved. pod č. 17 01 06 

17 02    Dřevo, sklo, plasty                                                                                                                                                        

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 03    Asfalt, dehet, výrobky z dehtu                                                                                                                
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04    Kovy, slitiny kovů                                                                                                              

17 04 05 Železo a ocel 

17 05    Zemina vytěžená. Kamení a vytěžená hlušina                                                                                                             

17 05 01 Zemina a kameny 

17 06    Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu                                                                                

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

15 01    Obaly                                                                                                                

15 01 02 Papírové a lepenkové obaly  

15 01 02 Plastové obaly 

 

 

 

 

 

 

4. Tepelně technické posouzení 

 

V zásadách pro vypracování bakalářské práce je i tepelně technické posouzení objektu 

dle ČSN 73 0540. Zde jsou stanoveny podmínky na šíření tepla konstrukcí, vlhkosti a 

vzduchu. Splněním podmínek dojde k zajištění kvalitativního návrhu objektu bez vzniku vad 

a poruch a k zajištění tepelné pohody uživatelů stavby.  

 

 

4.1 Výsledky tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí 

 

OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ ZTM Rv 

  W/(m2·K)    mm W/(m·K)  m2·K/W 

Sendwix 240+EPS180 

Korekční činitel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) 

SO1 Z 0,203 Rsi  Odpor při přestupu    0,130 

   105-02 Z vr. Omítka vápenocement. 20 0,990  0,020 

   103-011e Z vr. Sendwix 8DF-LD 240 0,380  0,632 
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OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ ZTM Rv 

  W/(m2·K)    mm W/(m·K)  m2·K/W 

   256-021 Z vr. EPS 70 F 180 0,039  4,615 

   429-003 Z vr. Ušlechtilá omítka  10 0,800  0,012 

   Rse  Odpor při přestupu    0,040 

    Σ  450   5,450 

Sendwix 240 

Korekční činitel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) 

SN1 Z 1,114 Rsi  Odpor při přestupu    0,130 

   105-02 Z vr. Omítka vápenocement. 10 0,880  0,011 

   103-011e Z vr. Sendwix 8DF-LD 240 0,380  0,632 

   105-02 Z vr. Omítka vápenocement. 10 0,880  0,011 

   Rse  Odpor při přestupu    0,130 

    Σ  260   0,914 

Sendwix 115 

Korekční činitel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) 

SN2 Z 1,728 Rsi  Odpor při přestupu    0,130 

   105-02 Z vr. Omítka vápenocement. 10 0,880  0,011 

   103-011e Z vr. Sendwix 8DF-LD 115 0,380  0,303 

   105-02 Z vr. Omítka vápenocement. 10 0,880  0,011 

   Rse  Odpor při přestupu    0,130 

    Σ  135   0,585 

1NP/zem-EPS190 

Korekční činitel: ∆U = 0.01 W/(m2.K) 

PDL1 Z 0,198 Rsi  Odpor při přestupu    0,170 

   101-011 Z vr. Beton hutný (2100) 60 1,050  0,057 

   256-003 Z vr. EPS 100 Z 190 0,037  5,135 

   141-44 Z vr. Sklobit V 4 0,210  0,017 

   101-011 Z vr. Beton hutný (2100) 150 1,050  0,143 

   143-103 Z vr. Štěrk nepoužívat 150    

   Rse  Odpor při přestupu    0,000 

    Σ  554   5,522 

1NP/půda-IZ300 
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OK ZZ U KC Z/P Vrstva d λ ZTM Rv 

  W/(m2·K)    mm W/(m·K)  m2·K/W 

Korekční činitel: ∆U = 0.02 W/(m2.K) 

STR1 Z 0,158 Rsi  Odpor při přestupu    0,100 

   110-02 Z vr. Sádrokarton 13 0,220  0,057 

   545-01 Z vr. Jutafol N 110 Special 1    

   109-072 Z vr. Desky dřevovlák. lis. (400) 15 0,098  0,153 

   552-001 Z vr. TI 140 Decibel 300 0,040 0,10 6,818 

   Rse  Odpor při přestupu    0,100 

    Σ  329   7,228 

Tabulka č. 1 Součinitel prostupu tepla 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Posouzení stavebně energetických vlastností objektu 

 

te = -17 °C       tib = 19,8 °C       n50 = 2,0 systém rozměrů: E - vnější   

 

podl. č.m. účel Úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 M3.h-1  

ÚSEK 0 

1 106 Spíž N 17 0,5 4,1 0,0 0,0 0 

ÚSEK 1 

1 101 Zádveří 1 15 0,5 5,3 0,9 0,0 0 

1 102 Chodba 1 20 0,5 6,3 0,0 0,0 0 

1 103 Pracovna 1 20 0,5 17,1 4,1 0,0 0 

1 104 Obývací pokoj 1 20 0,5 42,1 10,1 0,0 0 

1 105 Kuchyně 1 20 0,5 11,4 2,7 0,0 0 

1 107 Technická místnost 1 15 0,5 6,1 1,5 0,0 0 

1 108 Koupelna 1 24 1,0 9,8 0,8 0,0 0 
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podl. č.m. účel Úsek ti np Vnp Vn50 Vmech fRH 

    °C  m3.h-1 m3.h-1 M3.h-1  

1 109 WC 1 20 0,5 2,8 0,5 0,0 0 

2 201 Chodba+schodiště 1 20 0,5 17,9 4,3 0,0 0 

2 202 Koupelna 1 24 1,0 17,2 2,1 0,0 0 

2 203 WC 1 20 1,0 5,5 0,4 0,0 0 

2 204 Komora 1 15 0,5 5,2 0,0 0,0 0 

2 205 Pokoj 1 20 0,5 16,5 2,6 0,0 0 

2 206 Pokoj 1 20 0,5 21,2 5,1 0,0 0 

2 207 Ložnice 1 20 0,5 16,4 3,9 0,0 0 

2 208 Šatna 1 20 0,5 8,7 1,4 0,0 0 

 

 

č.m. úsek Vmi Ap HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

ÚSEK 0 

106 N 8,2 3,3 -1 1 -18 49 0 31 31 0 

Σ úsek N 8,2 3,3 -1 1 -18 49 0 31 31 0 

ÚSEK 1 

101 1 10,7 4,3 -2 2 -64 58 0 0 0 0 

102 1 12,7 5,1 2 2 69 80 0 148 148 0 

103 1 34,2 13,7 13 6 480 215 0 695 695 0 

104 1 84,2 33,7 21 14 778 530 0 1 308 1 308 0 

105 1 22,8 9,1 11 4 394 144 0 538 538 0 

107 1 12,2 4,9 3 2 87 66 0 153 153 0 

108 1 9,8 3,9 9 3 350 137 0 487 487 0 

109 1 5,7 2,3 2 1 63 36 0 98 98 0 

201 1 35,8 14,9 5 6 191 225 0 417 417 0 

202 1 17,2 7,1 10 6 407 240 0 646 646 0 

203 1 5,5 2,3 2 2 73 69 0 142 142 0 

204 1 10,3 4,3 -4 2 -122 56 0 0 0 0 

205 1 32,9 13,7 12 6 446 207 0 653 653 0 

206 1 42,4 17,6 14 7 500 267 0 766 766 0 

207 1 32,8 13,6 11 6 413 206 0 620 620 0 

208 1 17,5 7,2 4 3 154 110 0 264 264 0 
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č.m. úsek Vmi Ap HTm HVm ΦTm ΦVm ΦRHm ΦHLm Qcm Qz 

  m3 m2 W/K W/K W W W W W W 

Σ úsek 1 386,8 157,6 112 71 4 218 2 646 0 6 936 6 936 0 

Σ budovy 395,0 160,9 111 73 4 200 2 695 0 6 967 6 967 0 

Taulka č. 2 Tepelné ztráty - přehled 

 

 

Vnp - hygienická výměna vzduchu 

Vn50 - výměna vzduchu pláštěm budovy 

fRH - zátopový součinitel 

ΦΦΦΦTm - tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 

ΦΦΦΦVm - tepelná ztráta místnosti větráním 

ΦΦΦΦRHm - tepelný výkon místnosti pro vyrovnání účinků přerušovaného vytápění 

ΦΦΦΦHLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 

Qcm = ΦHLm + Qz 

Tabulka č. 3 Legenda 
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Závěr 

 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem se seznámil s novými typy konstrukcí a materiálů 

a prohloubil tak svou znalost v oblasti využívání tepelných čerpadel. Zvažoval jsem výběr 

dalších alternativních zdrojů, ale z důvodu vysokých investic a nízkých ročních úspor jsem 

zachoval pouze jeden optimální zdroj tepla.  

Využívání alternativních zdrojů v oblasti dodávky tepelné energie do objektu s sebou 

nese klady i zápory. Vždy je nutné se obeznámit s místními klimatickými podmínkami, 

samotnou stavbou, ale i s budoucím provozem objektu. Všechny tyto a další podmínky nám 

pomohou zvolit správný zdroj tepla pro daný objekt. 
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