
 

 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra prostředí staveb a TZB 

 

 

 

 

 

 

 

Vytápění v rodinném domě 

Heating in family house 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                                                Michal Jurásek  

Vedoucí bakalářské práce:                                                                Ing. Irena Svatošová, Ph.D. 

Ostrava 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě......................................                                                 ...................................... 

                                                                                                                       Podpis student 



 

 

Prohlašuji, že 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon            

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských                      

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 - školní dílo. 

 Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35       

odst. 3.). 

 Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

 Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 Beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím s jejím zveřejněním podle 

zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon        

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

V Ostravě ................................................ 

 



 

 

Anotace 

Michal Jurásek: Vytápění v rodinném domě . Bakalářská práce. VŠB-Technická universita 

Ostrava. Fakulta stavební. Katedra prostředí staveb a TZB.  

Výsledkem bakalářské práce a zároveň jejím hlavním tématem je návrh vytápění rodinného 

domu. Vytápění je navrženo ve dvou provedeních. První z variant je řešena otopnými tělesy 

v podobě radiátorů, podlahových konvektorů a elektrických rohoží (podlahových). Zdrojem 

vytápění je elektrický kotel. Druhá varianta je návrh podlahového vytápění se zdrojem tepla 

v podobě plynového kondenzačního kotle. Obě varianty budou komparovány z ekonomického 

hlediska a vzájemně zhodnoceny. 

Bakalářská práce je komplexně rozdělena na dva celky. Jedním je již zmíněné TZB a druhým 

je stavební část, ve které jsou řešeny jednotlivé konstrukční a návrhové prvky daného objektu. 

 

Anotation 

Michal Jurásek: Heating in a family house. Bachelor thesis. VŠB- Technical University 

Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Department of the environment of buildings and 

technical equipment of buildings. 

Result of this bachelor thesis as well as its main theme is the design of the heating of the 

family house. Heating is designed in two versions. The first option is solved by convectors in 

the form of radiators, floor convectors and electric mats (floor). Heating source is an 

electric boiler. Second option is the design of floor heating with the heat source in the form 

of a gas condensing boiler. Both options will be compared from an economic point of view 

and evaluated each other. 

The bachelor thesis is overall divided into two parts. One is already mentioned technical 

equipment of buildings and the second is the building part in which 

are solved various structural and design elements of the object. 
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1 SEZNAM POUŽÍTÉHO ZNAČENÍ 

 

p. č. – parcela číslo  

Sb. – sbírka (například nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) 

m
2
 – metr čtvereční 

%  - procenta 

C x/x – pevnost betonu v tlaku (například C 16/20) 

NP – nadzemní podlaží 

m. n. m. – metrů nad mořem 

SO – stavební objekt 

Kč – korun českých 

mm – milimetr 

m – metr 

W/m
2
.K – jednotka součinitele prostupu tepla 

ŽB – železobeton 

Ø – průměr 

č. – číslo 

˚C – stupeň celsia 

kW – kilowatt 

l – litr 

ČSN – česká státní norma 

Qh – roční potřeba tepla na vytápění 
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NTL – nízkotlaká domovní přípojka 

NN – nízké napětí 

Vc – požadovaný objem expanzní nádoby  
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2 ÚVOD 

 

 Tématem bakalářské práce je návrh vytápění rodinného domu ve dvou odlišných 

variantách a její vypracování je rozděleno na dvě části. První část obsahuje konstrukční          

a návrhová řešení objektu, druhá je zaměřena na návrh vytápění   

 Nejprve byl proveden návrh dvoupodlažního rodinného domu s oddělenou garáží, 

který je určen pro pětičlennou rodinu. Objekt je navrhován pro pozemek v obci Nivnice do 

okrajové části, kde je budována nová zástavba.      

 Dále byla provedena hlavní náplň bakalářské práce, která se zabývá návrhem dvou 

variant vytápění pro již zmíněný objekt. V první variantě (dále varianta B) otopného systému 

byla použita kombinace radiátorů a konvektorů, kde zdrojem ohřevu vody je elektrický kotel. 

V druhé variantě (dále varianta A) je použito trubkové podlahové vytápění, které je napojeno 

na plynový kondenzační kotel. Důvodem volby právě těchto otopných systému byla 

konfrontace klasického vytápění pomocí otopných těles a trendově aktuálnější podlahové 

vytápění. Bakalářská práce se také zabývá ekonomickou komparací z hlediska realizace, 

spotřeby paliva a energií obou variant. V závěru budou obě varianty vytápění komparovány   

a zhodnoceny. 
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3 PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby: Rodinný dům v obci Nivnice 

Místo stavby: Nivnice 

Katastrální území: Uherský Brod, p. č. 1981/8 

Okres: Uherské Hradiště 

Stavebník (investor):  Bohumil Brána, Na Výsluní 2045, 688 01, Uherský Brod 

Zodpovědný projektant: Michal Jurásek, Primátora Hájka 2070, 688 01, Uherský Brod 

Projektant: Michal Jurásek, Primátora Hájka 2070, 688 01, Uherský Brod 

Základní charakteristika stavby a její účel:  

Jedná se o novostavbu rodinného domu, která je provedena jako samostatně stojící objekt. 

Dům je navržen jako nepodsklepený.  

Účelem investora je vybudovat na vlastním pozemku nový rodinný dům. 

 

3.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 

 Pozemek se nachází na parcele číslo 1981/8. Majitel pozemku je investor       

(Bohumil Brána). Z pozemku je přístup ke komunikaci, kde je také vyhrazeno jedno 

parkovací místo. Kolem každého pozemku vedou inženýrské sítě. Území vyhradila                 

a připravila k zástavbě obytných domů obec Nivnice. 
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3.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ                    

NA DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURU 

 

3.3.1 PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

 

Stavebně technický průzkum                  

Měření hladiny radonu            

Geodetické měření 

Průzkumy jsou realizovány specializovanými firmami. 

 

3.3.2 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU  IFRASTRUKTURU 

 

 Z příjezdové cesty je přístup na silnici III. třídy, která protíná ulici Zahradní. 

Inženýrské sítě jsou vedeny podél komunikace a jsou připraveny na připojení k objektu. 

 

3.4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Veškeré podmínky dotčených orgánů byly splněny. 

 

3.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ                           

NA VÝSTAVBU 

 

 Požadavky na výstavbu jsou splněny. Projektová dokumentace je vyhotovena dle 

Vyhlášky č. 268/2009 sb. a stavebního zákona č.183/2006 sb. 
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3.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU                            

A ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

Pozemky p. č. 1981 jsou využívány v souladu s územním plánem obce Nivnice.  

 

3.7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 

 

Obec Nivnice stanovila věcné vazby, které jsou dány smlouvou: 

Funkce objektu musí být pouze pro bydlení (rodinné domy).  

 Majitelé pozemků musí zachovat parkovací místa u komunikace (součástí pozemku) 

 

3.8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU 

VÝSTAVBY 

 

3.8.1 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

 

 Zahájení stavby se předpokládá na jaře v roce 2013, dokončení stavby pak podzim 

2014. 

                

3.8.2 POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

 

Jelikož bude stavba provedena svépomocí, není přesně vymezen konkrétní postup. 

 

 



7 

 

3.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY                     

A VELIKOSTI PLOCH 

 

3.9.1 PLOCHY 

 

Zastavěná plocha:  

Rodinný dům:  135,65 m
2         

           

Garáž: 30,36 m2 

Plocha pozemku: 938,44 m
2 

Podlahová plocha: 237,7 m
2 

Počet osob obývajících objekt: 5 

 

3.9.2 ORIENTAČNÍ HODNOTA STAVBY: 

 

Základy: 

- Rodinný dům: 41,617 m3
  

- Garáž:        11,28 m
3
 

Stavba:  

- Rodinný dům:  792,196 m3
 

- Garáž:               87,74 m3 
  

Střecha:                        163,14 m
3 
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3.9.2.1 STAVEBNÍ OBJEKTY  

 

Stavební objekty jsou zařazeny do oboru výstavby 803 (budovy pro bydlení). 

1096*4491 = 4 922 015 Kč  

 

3.9.2.2 PROJEKTOVÁ PRÁCE 

  

10,93 % ze  4 922 015 Kč 

0,1093*4 922 015 = 537 977 Kč 

 

3.9.2.3 NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY 

  

2 % ze 4  922 015 Kč 

0,02*4 922 015 = 98 440 Kč 

 

3.9.2.4 REZERVA 

 

5 % ze  4 922 015  

0,05*4 922 015  = 249 600 Kč 

Celková cena investiční akce činí 5 800 000 Kč 
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4 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

 

4.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

 Objekt bude umístěn na parcele č. 1981/8, která je ve vlastnictví investora a jeho 

výměra činí 938,44 m
2. Pozemek se nachází v katastrálním území obce Nivnice.  Je možno jej 

charakterizovat jako travnatý, křovinatý a rovinný. Před zahájením výstavby bude odstraněno 

rostlinstvo a sejmuta ornice, která bude odvezena na místo určené investorem. 

 Pozemek se nenachází v žádném z ochranných pásem, takže ve výstavbě nejsou žádné 

překážky podobného charakteru.       

 Staveniště bude oploceno a řádně zabezpečeno vůči vnějším vlivům. Materiál bude 

uskladněn na hranici pozemku. Ke staveništi vede silnice III. třídy, podél které se nachází pěší 

komunikace          

 Inženýrské sítě, na které bude nutné napojení, vedou podél komunikace před 

pozemkem. 

 

 

4.1.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

 Objekt se z hlediska velikosti řadí mezi středně velké domy. Jedná se o nepodsklepený 

rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s pultovou střechou sklonu 10 ˚ a krytinou 

v podobě ocelového plechu typ Shingle – barva černá.      

 Garáž není přímo napojena na objekt, ale nachází se dva metry od jeho jižní strany. 

Střecha garáže je plochá spádu 3% s atikou. Vjezd do garáže je zhotoven ze zámkové dlažby  

a vede od silnice III. třídy až ke vjezdu do objektu.     
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 Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany podél příjezdové cesty. Dům 

obsahuje komplexně dva vchody – druhý slouží jako vedlejší.    

 Objekt je oplocen jak pletivem (mezi pozemky), tak zděným plotem s elektricky 

ovládanou bránou (čelem ke komunikaci).          

Objekt je zasazen do výstavby rodinných domů a nenarušuje její ráz. 

           

4.1.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB                           

A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

 

 Základy objektu jsou řešeny pomocí základových pásů z betonu C 16/20 a ztraceného 

bednění  DITON ZB 40 a ZB 30. Tloušťka základového pásu je 665 mm u obvodového zdiva 

a 600 mm u vnitřního nosného zdiva a také garáže. Šířka  základového pásu u schodiště je 

400 mm.           

 Objekt je postaven ze systému Porotherm. Obvodové zdivo je řešeno z cihel tloušťky 

365 mm, jedná se o typ 36,5 Profi Dryfix. Vnitřní nosné zdivo a obvodové zdivo garáže 

z cihel typu 30 Profi Dryfix tloušťky 300 mm. Vnitřní příčky jsou zhotoveny pomocí typu 

11,5 Profi Dryfix tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto bloků se používá speciální pěna. 

 Nad otvory oken a dveří jsou použity překlady Porotherm 7. Dále jsou v  konstrukci 

použity dva železobetonové průvlaky – v prostorách kuchyně a chodby (předschodišťový 

prostor).          

 Stropní konstrukce je řešena keramobetonovými  POT nosníky s vložkami miako        

a dobetonávek o celkové tloušťce 210 mm u rodinného domu a 190 mm u garáže. Strop nad  

2. NP je řešen sádrokartonovými podhledy, které jsou zavěšeny na spodní části příhradové 

konstrukce střechy. 

 U rodinného domu je nosná část pultové střechy řešena z dřevěných příhradových 

vazníků a jako krytina konstrukce slouží ocelový plech typu Shingle – barva černá. U garáže 

je střecha plochá se spádem 3 % a atikou. 
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4.1.4 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

 

 Rodinný dům bude napojen na sítě technické infrastruktury, které vedou podél 

komunikace v  ulici Zahradní. Vodovod, kanalizace, elektroinstalace a plynovod budou 

napojeny na veřejnou síť. 

 

4.1.5 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK 

STANOVENÝCH  PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA 

PODDOLOVANÉM A SVÁŽNÉM UZEMÍ 

 

 Území, na kterém se nachází parcela č.1981/8 není nijak ovlivněno poddolováním       

a nenachází se na svážném území, jelikož má rovinatý charakter.   

 Přímo před objektem se nachází silnice III. třídy, která je součástí ulice Zahradní. 

K objektu je navržena příjezdová cesta, která bude mít šířku 4 m a délku 5,8 m. Parkovací 

místa jsou situována přímo v garážovém prostoru nebo případně před domem, kde obec 

nechala vybudovat parkovací prostor pro majitele nemovitostí. 

 

4.1.6 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

 

 Stavba je navržena tak, že nebude škodlivá jak pro životní prostředí, tak pro samotné 

obyvatele, kteří s ní přijdou do styku.       

 Při výstavbě budou použity materiály, které nejsou pro člověka a životní prostředí 

nebezpečné – když se bude postupovat dle bezpečnostní dokumentace. Hladina hluku             

a vibrací nebude ohrožovat životní prostředí. Jestliže se budu vytvářet určité hladiny hluku     

a vibrací, bude respektováno období nočního klidu.     

 Odpad, který vzniká během užívání objektu, bude umisťován do kontejnerů a vyvážen 

specializovanou firmou. 
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4.1.7 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ NA 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉPLOCHY A KOMUNIKACE 

 

 Jelikož objekt není navrhován pro bezbariérové užívání, neuvažuje se o úpravách. 

V případě potřeby budou nedostatky fázově dodělány. 

 

4.1.8 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ 

JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

 Na parcele č. 1981/8 byl proveden radonový průzkum. Bylo zjištěno, že hladina 

radonu nepřesahuje rizikové pásmo.       

 Předpokládá se, že hladina podzemní vody není ve styku se základovými 

konstrukcemi, přesnou hladinu podzemní vody by určil geologický průzkum. V případě 

výskytu vody  při výkopech je nutno přistoupit ke změně užitých materiálů.  

 

4.1.9 ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, 

GEODETICKÝ, REFERENČNÍ, POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

 

 Všechna geodetická měření byla provedena specializovanou firmou. Vytyčení stavby 

bylo provedeno dle výkresové části. 

± 0,000 = 233,20 m. n. m. – SYSTÉM BALT 
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4.1.10 ČELENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A 

INŽENÝRSKÉ OBJETKY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ 

SOUBORY 

 

SO 01 – Rodinný dům              

SO 02 – Garáž                          

SO 03 – Zámková dlažba               

SO 04 – Zděný plot               

SO 05 – Pletivový plot               

SO 06 – Vodovodní přípojka              

SO 07 – Kanalizační přípojka              

SO 08 – Elektrická přípojka              

SO 09 – Přípojka plynu 

 

4.1.11 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA 

OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PŘI PROVÁDĚNÍ 

STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE 

 

 Objekt je navržen s ohleduplností a nijak neohrožuje a neomezuje okolní stavby. Při 

výstavbě budou negativní účinky odstraněny nebo minimalizovány. 

 

4.1.12 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

PRACOVNÍKŮ 

 

 V průběhu stavebních prací je nutné dodržet zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
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Dále budou dodržena:   

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a také  

č. 262/2006 Sb. – zákoník práce. 

 

4.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

 Odolnost a stabilita objektu bude vyhodnocena dle statických výpočtů – není 

předmětem bakalářské práce. 

 

4.3 POŽÁRNÍ BEZPĚČNOST 

 

 Objekt musí splňovat normy a předpisy pro požární bezpečnost. Řešení není součástí 

bakalářské práce. 

 

4.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Problematika na toto téma již byla řešena v kapitole 4.1.6 a 4.1.11 

 

 

4.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

 

 Rodinný dům je navržen tak, že by nemělo docházet k úrazům, pokud bude užíván 

k navrhovanému účelu – bydlení.  V objektu se nebudou nacházet životu nebezpečná zařízení. 

Plynovod a elektroinstalace musí být provedeny dle návrhu a technologických a normových 

postupů. 
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4.6 OCHRANA PROTI HLUKU 

 

 Neprůzvučnost a ochranu před hlukem zajišťuje zateplené obvodové zdivo, které dle 

prohlášení výrobce Porotherm splňuje předepsané normy. 

 

4.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

 Objekt je navržen a vyhodnocen v kategorii B – úsporná. Popis jednotlivých skladeb 

konstrukcí se součiniteli prostupu tepla U jsou v příloze č. 2.  

 

4.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Problematika byla řešena v kapitole č. 4.1.7 

 

4.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ: RADON, AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY, SEISMICITA, 

PODDOLOVÁNÍ, OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA A 

PODOBNĚ 

 

 Objekt se nevyskytuje v prostředí, které by bylo ovlivněno poddolováním. Seismicita 

není brána v úvahu, jelikož se rodinný dům nevyskytuje na území se zvýšenou aktivitou. 

Úroveň radonu a spodní vody byla řešena v kapitole 4.1.8.  
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4.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

 Jelikož se jedná o rodinný dům, není přistupováno ke zvláštním opatřením. Celý 

pozemek bude ohraničen plotem z pletiva a zdiva. Bezpečnost při provádění stavby viz 

kapitoly 4.1.10 a 4.1.11.  

 

4.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

4.11.1 ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH 

VOD 

 

 Dešťová voda bude svedena pomocí okapových žlabů a svodů do veřejné odpadní 

kanalizace, která je napojena pod komunikací III. třídy na ulici Zahradní. 

 

4.11.2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

 

 Rodinný dům je zásobován vodou z veřejného vodovodního řádu, který je napojen 

vodovodní přípojkou pod komunikací III. třídy na ulici Zahradní. 

 

4.11.3 ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

 

 Napojení elektroinstalace bude provedeno přes přípojku NN na distribuční síť EON 

Energie a.s. Na daném území je rozvod řešen podzemní rozvodem. 
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4.11.4. ŘEŠENÍ DOPRAVY 

 

 Rodinný dům bude dostupný ze stávající místní komunikace (silnice III. třídy).           

V rámci parkování a příjezdu k budově bude vybudována příjezdová cesta jak pro stání před 

domem, tak pro vjezd do garáže. 

 

 

4.11.5 POVRCHOVÉ ÚPRAVY V OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV 

 

 K rodinnému domu bude zhotovena příjezdová cesta a chodník ze zámkové dlažby, 

která bude osazena na štěrkovém loži. Dále bude kolem objektu zhotoven chodník o šířce    

0,7 m ze zámkové dlažby.         

 Po vybudování zpevněných ploch bude pozemek zatravněn a osazen rostlinstvem, buď 

dle návrhové dokumentace (není předmětem práce), nebo dle investora. 

 

4.11.6 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

5 SITUACE STAVBY 

 

 Situace v měřítku 1:200 je součástí výkresové dokumentace. Jsou na ní vyznačeny 

polohové údaje pozemku, rodinného domu a napojení inženýrských sítí k objektu.  
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6 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 

 

6.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Objekt bude umístěn na parcele č. 1981/8, která je ve vlastnictví investora a jeho výměra činí 

938,44 m
2. Pozemek se nachází v katastrálním území obce Nivnice.  Je možno jej 

charakterizovat jako travnatý, křovinatý a rovinný. Před zahájením výstavby bude odstraněno 

rostlinstvo a sejmuta ornice, která bude odvezena na místo určené investorem. 

 Pozemek se nenachází v žádném z ochranných pásem, takže ve výstavbě nejsou žádné 

překážky podobného charakteru.       

 Staveniště bude oploceno a řádně zabezpečeno vůči vnějším vlivům. Materiál bude 

uskladněn na hranici pozemku. Ke staveništi vede silnice III. třídy, podél které se nachází pěší 

komunikace          

 Inženýrské sítě, na které bude nutné napojení, vedou podél komunikace před 

pozemkem. 

 

6.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

 Objekt se z hlediska velikosti řadí mezi středně velké domy. Jedná se o nepodsklepený 

rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s pultovou střechou sklonu 10 ˚ a krytinou 

v podobě ocelového plechu typ Shingle – barva černá.      

 Garáž není přímo napojena na objekt, ale nachází se dva metry od jeho jižní strany. 

Střecha garáže je plochá spádu 3% s atikou. Vjezd do garáže je zhotoven ze zámkové dlažby  

a vede od silnice III. třídy až ke vjezdu do objektu.     

 Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany podél příjezdové cesty. Dům 

obsahuje komplexně dva vchody – druhý slouží jako vedlejší.    

 Objekt je oplocen jak pletivem (mezi pozemky), tak zděným plotem s elektricky 

ovládanou bránou (čelem ke komunikaci).          

Objekt je zasazen do výstavby rodinných domů a nenarušuje její ráz. 

 



19 

 

6.3 STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Zastavěná plocha:           

 - Rodinný dům:  135,65 m
2        

 - Garáž: 30,36 m2         
          

Plocha pozemku:  938,44 m
2         

    

Podlahová plocha: 237,7 m
2                       

Zpevněná plocha: 69,9 m2         
   

Obestavěný prostor – komplexně: 1096 m
3                           

Počet osob obývajících objekt: 5                 

Náklady na výstavbu (orientační): 5 800 000 Kč 

 

6.4 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ 

 

6.4.1 ZEMNÍ PRÁCE 

 

 Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice – 200 mm, která bude uložena 

na pozemku z důvodu pozdějšího zužitkování pro vyrovnání terénu či dalších úprav. Aby 

nedošlo ke škodám, budou vyznačeny komplexní inženýrské sítě na stavebním pozemku. 

Jelikož se jedná o pásové základy, budou vyhloubeny rýhy do hloubky 1000 mm jak u 

rodinného domu, tak u garáže. V místech prostupu vody a kanalizace budou výkopové práce 

hlubší a širší. Zemina z výkopů bude buď odvezena na skládku, nebo použita na  úpravu 

terénu. 

 

6.4.2 ZÁKLADY 

 

 Základové konstrukce jsou řešeny formou betonových pásů z prostého betonu  

C16/20. Na ně budou realizovány pásy z betonových tvárnic (ztracené bednění).  
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Do tvárnic bude horizontálně i vertikálně osazena výztuž a jako výplň dutin bude sloužit 

beton C 16/20. Podkladní betonová mazanina z betonu C16/20 bude vyztužena kari sítí a 

zarovnána do roviny betonových tvárnic. Pod podkladní mazaninou bude situován štěrkový 

podsyp hutněný tloušťky 100 mm. Šířka základových pásu je 665 mm u obvodového zdiva, 

na kterých jsou osazeny betonové bloky o rozměrech 400 x 250 mm. U vnitřního nosného 

zdiva a u garáže jsou uvažovány pásy tloušťky 600 mm s tvárnicemi o rozměrech 300 x 250 

mm. Rozměr základu u schodiště je 400 x 900 mm. 

 

6.4.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

A) OBVODOVÉ ZDIVO 

 Obvodové zdivo bude realizováno z keramických cihelných bloků Porotherm Profi 

Dryfix 36,5 zděných na speciální pěnu, která vykazuje pozitivní vlastnosti z hlediska času 

zhotovení či přesnosti při zdění. Pro zateplení konstrukce je použita tepelná izolace Isover TF 

tloušťky 120 mm, která je připevněna pomocí lepícího tmelu Baumit a plastových hmoždinek. 

Součinitel prostupu tepla činí 0,16 W/m2
K. 

 

B) VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO  

 Vnitřní nosné zdivo je řešeno z keramických cihelných bloků Porotherm Profi Dryfix 

30 zděných na speciální pěnu. Na vnější i vnitřní straně zdiva je omítka Baumit MPI 20 

tloušťky 10 mm. Součinitel prostupu tepla činí 0,51 W/m2
K. 

 

C) PŘÍČKY 

 Příčky jsou řešeny z keramických bloků Porotherm Profi Dryfix 11,5 zděných na 

speciální pěnu. Na vnější i vnitřní straně zdiva je omítka Baumit MPI 20 tloušťky 10 mm. 

Součinitel prostupu tepla činí 1,36 W/m2
K. 
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6.4.4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 

A) PŘEKLADY 

 V projektu jsou použity překlady Porotherm 7 jako nosné prvky nad okenními             

a dveřními otvory. Překlady se osazují na maltovou loži – na výšku svou rovnou stranou.     

Po osazení překladů se k sobě zafixují měkkým drátem. Rozměry překladů jsou znázorněny 

ve výkresové dokumentaci. 

 

B) STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1. NP 

 Stropní konstrukce nad 1. NP je řešena POT nosníky a miako vložkami o rozměrech 

15 x 62,5 mm. Délka uložení každého nosníku musí být minimálně 125 mm. Zálivka              

o tloušťkách 60 mm a 40 mm je z betonu C 16/20. Tloušťka stropu je 210 mm u rodinného 

domu a 190 mm u garáže. Jako ztužující prvek stropu slouží železobetonový věnec, který se 

nalézá po celém obvodu rodinného domu a garáže. ŽB věnec je z oceli  dle statického 

výpočtu. V místě dobetonávky je věnec rozšířen úměrně velikosti mezery (dle statického 

výpočtu). Součástí nosného systému jsou průvlaky tvořené U profily dle výpočtu statika. 

V místě prostupu instalací a komínu je nutná dodatečná dobetonávka. 

 

C) STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP 

 Strop nad druhým nadzemním podlažím je řešen pomocí sádrokartonových podhledů 

Rigips RB tloušťky 12,5 mm, které jsou osazeny na profilech z pozinkovaného ocelového 

plechu.  

 

6.4.5 PODLAHY 

 

A) PODLAHA NA TERÉNU 

 Bez podlahového vytápění je skladba tvořena tepelnou izolací tloušťky 150 mm, 

separační vrstvou, anhydridovou směsí tloušťky 50 mm a nášlapnou vrstvou. 
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Nášlapná vrstva se liší podle funkce dané místnosti na dřevěné vlysy nebo dlažbu. Skladby 

jsou detailně zpracovány v příloze č. 2.       

    Skladba podlahy ve variantě s podlahovým vytápěním je stejná 

jen s rozdílem, že nad tepelnou izolací se vyskytuje černá systémová deska s izolační folií, na 

které jsou v roztečích rozprostřeny rozvody trubek pro vytápění. 

 

B) PODLAHA 2.NP 

 Bez podlahového vytápění je skladba tvořena kročejovou izolací tloušťky 30 mm, 

separační vrstvou, anhydridovou směsí tloušťky 50 mm a nášlapnou vrstvou, která se liší 

podle funkce dané místnosti na dřevěné vlysy nebo dlažbu. Skladby jsou detailně zpracovány 

v příloze č. 2.          

 Skladba podlahy ve variantě s podlahovým vytápěním je stejná jen s rozdílem, že nad 

kročejovou izolací se vyskytuje černá systémová deska s izolační folií, na které jsou               

v  roztečích rozprostřeny rozvody trubek pro vytápění. 

 

6.4.6 SCHODIŠTĚ 

 

 V objektu bude železobetonové monolitické schodiště, které bude ukotveno v místech 

stropu, základu a zdiva. Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Šířka ramene je 900 mm. 

Na každém ze stupňů bude dřevěný obklad. Výpočet schodiště je uveden v příloze č. 1. 

 

6.4.7 KONSTRUKCE STŘECHY 

 

A) STŘECHA RODINNÝ DŮM 

 Konstrukce střechy – pultové je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a je 

provedena se sklonem 10˚. Skladba střechy je tvořena krytinou – ocelový plech – typ Shingle 

– barva černá, pod kterou se nachází latě, kontralatě a difuzní folie. Rozměr vazníků je dán 

statický výpočtem (není předmětem bakalářské práce). 



23 

 

B) STŘECHA GARÁŽ 

 Jedná se o plochou střechu se spádem 3% a atikou. Skladba střechy je tvořena 

hydroizolací Dekplan, textilií, polystyrenem EPS 100 S a pojistnou hydroizolací Glastek.  

 

6.4.8 TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE 

 

 Zateplení obvodového zdiva bude provedeno polystyrenem Isover TF tloušťky         

120 mm. Do podlahy na terénu je navržena tepelná izolace Rigips EPS 100 tloušťky 150 mm. 

Sokl je zateplen izolací Isover  EPS SOKL tloušťky 50 mm, do hloubky 400 mm, pod úroveň 

terénu. V podlaze u druhého poschodí je uvažována kročejová izolace Rockwool Steprock. 

Podhled je řešen tepelnou izolací Rockwool Rockmin tloušťky 200 mm. 

 

6.4.9 HYDROIZOLACE 

 

 Na základovou desku je použita izolace Fatrafol 803, která chrání objekt před účinky 

vlhkosti a prosakující vody. Podhled je řešen fóliemi Jutafol D 220 a Jutafol N220, který 

slouží jako ochrana před průnikem vodních par. 

 

6.4.10 ÚPRAVY POVRCHŮ 

 

A) OMÍTKY 

 Vnitřní prostory jsou řešeny sádrovou omítkou Baumit MPI 20, frakce 0,6 mm, o 

tloušťce 10 mm. Jedná se o strojně nanášenou omítku s filcovaným povrchem. V exteriéru je 

použita silikonová omítka Baumit Silikon Putz tloušťky 2 mm. 
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B) MALBY, NÁTĚRY A OBKLADY 

 Malby a nátěry budou provedeny v rozsahu a kritériích investora. Obklady jsou 

navrženy na záchod a do koupelen ve výšce 2000 mm, dále se obklad bude vyskytovat 

v kuchyni do výšky 1500 mm. 

 

6.4.11 VÝPLNĚ OTVORŮ 

 

 Do objektu jsou navržena okna s izolačním dvojsklem a součinitelem prostupu tepla  

U = 1,1 W/m
2
K od firmy RI Okna a.s, typ Prima. V ložnici a dětských pokojích bude vždy 

jedno oko osazeno síťkou proti hmyzu Fantom. Dveře od hlavního vstupu a v interiéru jsou 

navrženy od firmy Okna Macek – typ Oknolux a Dre se součinitelem prostupu tepla              

U = 1,1 W/m
2
K. Francouzské okno v 1. NP je navrženo od firmy Albo – typ IV68 STYL se 

součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2
K.      

 Sekční garážová vrata o rozměrech 2 500 x 2 290 mm jsou navržena od firmy JHJ        

–  typ GSW 40 s dřevěnými dekory. 

 

6.4.12 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

 

Klempířské prvky budou zhotoveny z hliníku a titanzinku v tloušťkách 0,7 mm. 

 

6.4.13 KOMÍN 

 

Komín se nalézá v technické místnosti a slouží k odvodu spalin plynového kotle Junkers 

Carapurmodul  ZBS 14. Jedná se o SCHIEDEL UNI*** PLUS s průměrem komínového 

tělesa 140 mm. 
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Obrázek č. 1 

 

6.4.14 VĚTRÁNÍ A OSVĚTLENÍ 

 

 V objektu je navrženo přirozené větrání pomocí oken kromě koupelen, kde bude 

instalován odtahový ventilátor typu Fresh Intellivent, a záchodu, kde bude instalován 

ventilátor SILENT FAN 100B. 
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6.5 TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ  A VÝPLNĚ OTVORŮ 

 

 Konstrukce byly posouzeny v programu Teplo 2011 a splňují komplexní požadavky 

normy ČSN 730540-2, Tepelná ochrana budov. Výstupy a posouzení z programu jsou 

součástí přílohy č. 2. 

 

6.6 ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 

INŽENÝRSKO-GEOLOGICK A HYDROGEOLOGICKÉHO 

PRŮZKUMU 

 

 V projektu je uvažováno, že hladina podzemní vody nezasahuje do základových 

konstrukcí, v případě zjištění vody u výkopů je třeba přehodnotit a popřípadě změnit užité 

materiály. Radonová měření prokázala negativní průnik do konstrukce.   

 Základové konstrukce jsou řešeny formou betonových pásů z prostého betonu  

C16/20. Na ně budou realizovány pásy z betonových tvárnic (ztracené bednění). Výkopy 

budou provedeny do hloubky 1 000 mm a šířky 665 mm. Podkladní betonová mazanina 

z betonu C16/20 bude vyztužena kari sítí a zarovnána do roviny betonových tvárnic.           

Pod podkladní mazaninou bude situován štěrkový podsyp hutněný tloušťky 100 mm. 

 

6.7 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ¨ 

 

Stavba je navržena tak, že nebude škodlivá jak pro životní prostředí, tak pro samotné 

obyvatele, kteří s ní přijdou do styku.       

 Při výstavbě budou použity materiály, které nejsou pro člověka a životní prostředí 

nebezpečné – když se bude postupovat dle bezpečnostní dokumentace. Hladina hluku             

a vibrací nebude ohrožovat životní prostředí. Jestliže se budu vytvářet určité hladiny hluku     

a vibrací, bude respektováno období nočního klidu.     
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 Odpad, který vzniká během užívání objektu, bude umisťován do kontejnerů a vyvážen 

specializovanou firmou. 

 

6.8 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

 Rodinný dům bude dostupný ze stávající místní komunikace (silnice III. třídy).           

V rámci parkování a příjezdu k budově bude vybudována příjezdová cesta jak pro stání před 

domem, tak pro vjezd do garáže. 

 

6.9 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

 Objekt se nevyskytuje v prostředí, které nevykazuje vlastnosti ohrožení mimořádnými 

vlivy. Ochrana objektu před klimatickými vlivy je zajištěna tradičními technologiemi, jako je 

například bleskosvod.  

 

6.10 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

 Požadavky na výstavbu jsou splněny. Projektová dokumentace je vyhotovena dle 

Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
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7 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ 

 

7.1 ZDROJE TEPLA 

 

7.1.1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  

 

 Kotel je navržen pro variantu podlahového vytápění a jedná se o plynový kondenzační 

kotel Junkers CarapurModul ZBS 14 s maximálním výkonem 14,2 kW při teplotním spádu 

40/30 ˚C. Součástí kotle je čerpadlo, expanzní nádoba o objemu 12 l, pojistný ventil, 

omezovač teploty spalin, čidlo teploty na výstupu, sběrač kondenzátu a vypouštěcí kohout. 

Maximální teplota, se kterou dokáže kotel pracovat je 80 ˚C, ale jelikož se jedná o podlahové 

vytápění, dostatečný teplotní spád je 40/30 ˚C. Součástí kotle je i zásobník teplé vody. 

  

            

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 

7.1.2. ELEKTRICKÝ KOTEL 

 

 Kotel je navržen pro variantu vytápění pomocí otopných těles (varianta B) a jedná se  

o elektrický kotel DAKON DALINE PTE 10 s maximálním výkonem 9,9 kW. Kotel je 

sestaven z kotlového tělesa, elektroskříně, ovládacího panelu, čerpadla, spínače tlaku vody, 

pojišťovacího ventilu a expanzní nádoby o objemu 7 l.  
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Maximální teplota vody je 80 ˚C, což je dostačující při teplotním spádu 75/65 ˚C. Pozitivních 

vlastností kotle je tichý chod.      

 Provoz elektrokotle je řízen automaticky dálkovým ovládáním elektrárenského 

podniku přes přijímač HDO a prostorovým termostatem v závislosti na vnitřní teplotě 

vytápěného prostoru. Při sepnutí prostorového termostatu se uvede v činnost čerpadlo a topná 

tělesa v kotli. Po dosažení požadované teploty v prostoru vypne prostorový termostat čerpadlo 

i topná tělesa. Při vypnutí kotlového termostatu se také vypne ohřev topné vody, ale čerpadlo 

pracuje (dokud nevypne i prostorový termostat).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 

 

7.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY MÍSTA STAVBY 

 

 Rodinný dům se nachází v obci Nivnice ve Zlínském kraji. Návrhová venkovní teplota 

je - 15˚C  a průměrná roční teplota je 8,9 ˚C, počet otopných dnů v roce je asi 234. 
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7.3 PŘEHLED TEPELNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

 Jednotlivé konstrukce byly vypočítány v programu Teplo 2011 a jsou v souladu 

s platnými normami. Výstupy a výsledky z programu jsou součástí přílohy č. 2. 

 

7.4 PŘEHLED TEPELNÝCH ZTRÁT BUDOVY 

 

 Celková ztráta objektu činí 9,2 kW (ztráta větráním a ztráta prostupem), vypočtena je 

v programu Ztráty 2011 a splňuje požadavky ČSN 730540. Klasifikační třída objektu je B, 

čímž je zařazena mezi úsporné budovy. Výstupy a výsledky z programu jsou součástí přílohy 

č. 3. 

 

7.5 VÝPOČET POTŘEBNÉHO TEPELNÉHO PŘÍKONU PRO OHŘEV 

TEPLÉ VODY 

 

Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody je součástí přílohy č. 5. 

 

7.5.1 VARIANTA A 

 

 Součástí kotle Junkers CarapurModul ZBS 14 je připojený zásobník Storacell ST        

o užitném objemu 101 l. Jedná se o nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody, takže je propojen 

s kotlem a nemá vlastní zdroj vytápění. Voda v zásobníku bude o teplotě (požadované)  55˚C. 
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Obrázek č. 4 

 

7.5.2 VARIANTA B 

 

 Teplá voda je ohřívána v nepřímo ohřívaném zásobníku Dakon PZT 100 H o objemu 

100l. Jedná se o nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody, takže je propojen s kotlem a nemá 

vlastní zdroj vytápění. Voda v zásobníku bude o teplotě (požadované)  55˚C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 
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7.6 STANOVENÍ POTŘEBNÉHO TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE 

TEPLA 

 

 Tepelný výkon zdroje tepla byl vypočten  pomocí teplených ztrát objektu, které byly 

vykalkulovány v programu Ztráty 2011 a jejichž výstup je součástí přílohy č. 3. 

 

7.7 STANOVENÍ A PŘEHLED ROČNÍ POTŘEBY TEPLA PRO 

VYTÁPĚNÍ 

 

 Roční potřeba tepla pro vytápění byla stanovena pomocí programu Ztráty 2011, jejichž 

výstupy jsou součástí přílohy č. 3. Roční potřeba tepla na vytápění činí Qh = 10 663 kWh/rok. 

 

7.8 POPIS PŘÍPOJKY PRIMÁRNÍHO MÉDIA 

 

A) PŘÍPOJKA PLYNU 

Objekt je zásobován plynem stávající přípojkou. Ta je vyvedená z uličního řadu, jenž 

je veden podél místní komunikace před domem. Přípojka je zakončena na pozemku investora.  

 NTL přípojka o dimenzi 32 x 3,0 mm a dále jen  DN25 bude v předstihu vyvedená      

z uličního NTL řadu. Přípojka bude zaústěna do nové plynoměrné větratelné skříňky na 

hranici pozemku. 

 

B) ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 

 Rodinný dům je napojen na přípojku distribuční soustavy ČEZ a jedná se o NN           

3 + PEN 50  Hz 400/230 V s průřezem kabelu 4 x16 mm
2. Přípojka je ukončená smyčkou na 

hranici pozemku. 
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7.9 UMÍSTĚNÍ ZDROJE TEPLA 

 

 V obou variantách je kotel umístěn v technické místnosti v 1. NP, odkud jsou vedeny 

veškeré rozvody pro vytápění. Rozměr technické místnosti je 2,65 x 2,8 m. 

 

7.10 VĚTRÁNÍ KOTELNY 

 

 Větrání je přirozené pomocí okna o rozměrech 1 x 0,75 m, to zajišťuje dostatečný 

přísun vzduchu pro plynová zařízení. 

 

7.11 VÝPOČET KOUŘOVODU A KOMÍNU 

 

 Komín se nalézá v technické místnosti a slouží k odvodu spalin plynového kotle 

Junkers CarapurModul  ZBS 14. Jedná se o SCHIEDEL AVANT PRIMO s průměrem 

komínového tělesa 140 mm. Jedná se o komínový systém s tenkostěnnou komínovou vložkou, 

která je odolná vůči vlhkosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 
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Obrázek č. 6 

 

7.12 POPIS UVAŽOVANÉHO OTOPNÉHO SYSTÉMU 

 

7.12.1 VARIANTA A 

 

 Jedná se o dvoutrubkový nízkoteplotní systém s rozdělovačem a teplotním spádem 

40/30 
o
C. 

 

7.12.1.1 OTOPNÁ TĚLESA 

 

A) ELEKTRICKÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK 

 Jedná se o elektrický topný žebřík Thermal Trend K-E o výkonu 500 W, který slouží 

jako dotápěcí systém k podlahovému vytápění do koupelny v 2. NP. 

 

 

 

  Obrázek č. 7 
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B) ELEKTRICKÁ TOPNÁ ROHOŽ 

 Jedná se o topné rohože LDTS 80/0,8 a 100/1 o výkonu 80W/m2
 a 100 W/m

2, které 

jsou použity v místnostech 1.01, 1.04 a 2.04. Rohože se instalují přímo do samonivelační 

stěrky nebo pod nášlapnou vrstvu do podlah. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 

 

C) PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 

 Podlahové vytápění je komplexně (včetně příslušenství) navrženo od firmy Rehau. 

Konkrétně se jedná o typ Varionova, který se skládá z černé systémové desky, do které jsou 

uchycena potrubí ze zesítěného polyethylenu Rautherm 30-2 mm a černé mopové fólie, která 

zabraňuje vniknutí vlhkosti a vody do tepelné izolace, na které je uložena. 

 V projektu jsou použity dimenze 17 x 2.0 a to konkrétně v místnostech 1.07, 1.08, 

2.02, 2.03, 2.05, 2.07, 2,08 a dimenze 14 x 1.5 v místnosti 1.05. Připojení jednotlivých okruhů 

vede přes jednotlivé místnosti a chodbu do rozvaděče. Podlahové vytápění je zalito 

anhydridem o tloušťce 50 mm a jako nášlapná vrstva slouží dlažba nebo dřevěné vlysy.   

 

 

 

  Obrázek č. 9      Obrázek č. 10 
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D) ROZDĚLOVAČE 

 V rodinném domě jsou použity rozdělovače Rehau HKV 11 A Rehau HKV 5. 

Rozdělovač HKV pro jedenáct okruhů je umístěn v 1. NP na chodbě (1.02) – zabudovaný do 

příčky a rozdělovač HKV pro pět okruhů je umístěn v 2. NP také na chodbě (2.01)                  

– zabudovaný do příčky. Rozdělovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitní mosaze odolné proti 

odzinkování. Vzdálenost ventilu na trubce rozdělovače je 55 mm a jeho připojení má dimenzi 

M30 x 1,5 mm. Uchycení rozdělovače je řešeno pomocí upevňovací sady (hmoždinky            

+ šrouby).          

 Součástí rozdělovače jsou ventily pro jemnou regulaci na přívodu, termostatické  na 

vratném potrubí, přívodní kulový ventil v přívodu a výstupu, koncovka rozdělovače 

s odvzdušňováním a pozinkované konzoly s hlukově izolačními vložkami. 

 Celkový výpočet podlahového vytápění byl proveden v programu RAUCAD, který 

poskytuje výrobce Rehau zdarma. Výstupy z programu jsou součástí přílohy č. 6. 

 

 

 

 

 

             Obrázek č. 11 

 

7.12.2 VARIANTA B 

 

Jedná se o dvoutrubkový teplotní systém s teplotním spádem 75/65 
o
C . 
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7.12.2.1 ROZVOD POTRUBÍ 

 

 Pro rozvody soustavy jsou navrhnuty trubky z fosforem dezoxidované mědi, jejichž 

vlastnosti splňují požadavky ČSN EN 1057. 

 

7.12.2.2 HORIZONTÁLNÍ ROZVODY 

 

 Horizontální rozvody jsou navrhovány v podlaze 1. NP a 2. NP – v drážkách. Jsou 

použity dimenze 08 x 1, 10 x 1,12 x 1, 15 x 1, 22 x 1, 28 x 1.5, 28 x 1. Návrh dimenzí 

jednotlivých větví je součástí přílohy č. 8. Potrubí bude chráněno izolací kruhového průřezu 

značky Paroc section, jejíž návrh je součástí přílohy č. 13. 

 

7.12.2.3 VERTIKÁLNÍ ROZVODY 

 

 Vertikální rozvody jsou vedeny ve zdivu – a  v drážkách a jsou použity dimenze       

15 x 1, 18 x 1, 28 x 1. Návrh dimenzí je součástí přílohy č. 8. Potrubí bude chráněno izolací 

kruhového průřezu značky Paroc section, jejíž návrh je součástí přílohy č. 13. 

 

7.12.2.4 OTOPNÁ TĚLESA 

 

 A) DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 

V projektu jsou navržena otopná tělesa značky Korado typ Klasik 10 VK, 20 VK a 21 

VK. Jelikož se jedná o otopné těleso v provedení ventil kompakt, umožňuje pravé spodní 

připojení na otopnou soustavu. Tělesa jsou uchycena ke stěně pomocí příchytek, které jsou 

upevněny svarem. V případě, jedná-li se o tělesa delší jak 1 800 mm, je navařeno příchytek 

šest. Tloušťka jednotlivých typů těles je 10 VK 47 mm, 20 VK a 21 VK 66 mm. Výpis a 

návrh těles je součástí přílohy č. 13. Součástí otopných těles je ventil kompakt, který reguluje 

průtoky teplonosného média, a termoregulační ventil Siemens typu RTN 51. 
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      Obrázek č. 12         Obrázek č. 13 

 

 

 

        Obrázek č. 14        

           

                 Obrázek č. 15 

 

B) ELEKTRICKÁ TOPNÁ ROHOŽ 

 Jedná se o topné rohože LDTS 80/0,8 a 100/1 o výkonu 80W/m2
 a 100 W/m

2
, které 

jsou použity v místnostech 1.01, 1.04 a 2.04. Rohože se instalují přímo do samonivelační 

stěrky nebo pod nášlapnou vrstvu do podlah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 
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C) TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA 

 Do koupelny (1.08) je navrženo trubkové otopné těleso Koralux Rondo MAX typu 

KRM o výkonu 653 W. Těleso je připojeno do otopné soustavy oboustranně (obrázek č. 17) a 

jeho rozměry jsou 1495 x 445 mm. Součástí otopného tělesa je termoregulační ventil Siemens 

typu RTN 51. 

 

  

 

 

Obrázek č. 17 

 

D) PODLAHOVÉ KONVEKTORY 

Podlahové konvektory typu PK (870 W) jsou instalovány u prosklené stěny                 

a francouzského okna v 1. NP –  v obývacím pokoji.       

 Z hlediska správné instalace tělesa musí být výměník umístěn dále od okna a k jeho 

propojení je nutno použít nerezové hadice. Při samotné betonáži musí být konvektor chráněn 

před znečištěním ochranou deskou a řádně zafixován do podlahy pomocí kotvících šroubů. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18 
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7.13 ROZDĚLENÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU NA JEDNOTLIVÉ OKRUHY 

 

Dimenze jednotlivých okruhů včetně tepelných výkonů a průtoků jsou součástí přílohy č. 7, 8. 

 

7.14 TLAKOVÁ ZTRÁTA, ZPŮSOB REGULACE 

 

7.14.1 VARIANTA A 

 

 Tlaková ztráta je regulována pomocí čerpadla Junkers, které je umístěno v kotli od 

stejného výrobce. Čerpadlo bylo posouzeno z hlediska vyhovění v soustavě, dle diagramu 

bylo zjištěno, že je vyhovující.  Čerpadlo aktivní jen v případě, byla-li zvolena servisní 

funkce.  

Tlaková ztráta:  8 783,5 Pa = 0,88 m          

Hmotnostní průtok: 875 Kg/l = 875 l/h 

 

 

 

 

 

 

  

   

 Obrázek č. 19 
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7.14.2 VARIANTA B 

 

 V elektrokotli je zabudováno čerpadlo Wilo RS15/6-3, které reguluje tlakovou ztrátu, 

a bylo posouzeno, zda vyhoví v soustavě. Dle diagramu bylo zjištěno, že čerpadlo je 

vyhovující. 

Tlaková ztráta:  24279, 86 Pa = 2,43 m         

Hmotnostní průtok: 856 Kg/l = 856 l/h 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20 

 Součástí otopných těles je ventil kompakt, který reguluje průtoky teplonosného média. 

Vnější připojovací závit ventilu je M 30 x 1,5 mm. Nastavení ventilu provádí specializovaná 

firma pomocí klíče se stupnicí, jelikož přednastavení je z výroby nastaveno na stupeň šest. 

 

 

 

Obrázek č. 21 

 Dále jsou na každém otopném tělese navrženy termostatické hlavice, které slouží 

k nastavení a regulaci požadované teploty vzduchu ve vytápěné místnosti. K danému typu 

otopných těles byly navrženy termostatické hlavice Siemens typu RTN 51 se závitem           

M 30 x 1,5 mm. Nastavení jednotlivých ventilů jsou uvedena ve výkresové části.  
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       Obrázek č. 22 

 

7.15. ZPŮSOB VYREGULOVÁNÍ A VYVÁŽENÍ SOUSTAVY ROZVODŮ 

TEPLA 

 

 Nastavení a regulace jednotlivých ventilů otopných těles a podlahového vytápění jsou 

obsaženy v přílohách. 

 

7.16. VÝPOČET POJISTNÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

7.16.1 VARIANTA A 

 

A) EXPANZNÍ NÁDOBA 

 V elektrokotli je zabudována expanzní nádoba o objemu 12 l. Dle výpočtu, který je 

součástí přílohy, bylo zjisštěno, že požadovaný objem je Vc = 3,87 l, to znamená, že  

vestavěná expanzní nádoba je dostačující. 

 

B) POJISTNÝ VENTIL 

 Ventil zaručuje bezpečnost provozu v soustavě, protože zamezuje zvýšení tlaku. 

Navržený pojistný ventil je Duco Meibes ½ x ¾ KD. 
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7.16.2 VARIANTA B 

 

A) EXPANZNÍ NÁDOBA 

 V elektrokotli je zabudována expanzní nádoba o objemu 7 l. Dle výpočtu, který je 

součástí přílohy jsme zjistili, že požadovaný objem je Vc = 6,86 l, to znamená, že  vestavěná 

expanzní nádoba je dostačující. 

 

B) POJISTNÝ VENTIL 

 Ventil zaručuje bezpečnost provozu v soustavě, protože zamezuje zvýšení tlaku. 

Navržený pojistný ventil je GIACOMINI 1/2 . 

 

7.17 POTRUBÍ, NÁTĚRY, IZOLACE, ZAVĚŠENÍ 

 

7.17.1 VARIANTA A 

 

 Připojovací potrubí k rozvaděčům je z fosforem dezoxidované mědi o dimenzích 22 x 

1, 28 x 1 a 35 x 1 mm. Potrubí je vedeno v podlaze a ve stěně – v drážkách. Potrubí je 

izolováno dle výpočtu v příloze č. 7.       

 Podlahové vytápění je z trubek zesítěného polyethylenu Rautherm 30-2 mm a je zalito 

vrstvou anhydridu tloušťky 50 mm. 

 

7.17.2 VARIANTA B 

 

 Pro rozvody soustavy jsou navrhnuty trubky z fosforem dezoxidované mědi, jejichž 

kvalita splňuje požadavky ČSN EN 1057. Horizontální rozvody jsou navrhovány v podlaze 1. 

NP a 2. NP – v drážkách. Jsou použity dimenze 08 x 1, 10 x 1, 12 x 1, 15 x 1, 22 x 1, 28 x 1.5, 

28 x 1 mm.  
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Návrh dimenzí jednotlivých větví je součástí přílohy č. Potrubí bude chráněno izolací 

kruhového průřezu značky Mirelon, jejichž návrh je součástí přílohy č. Vertikální rozvody 

jsou vedeny ve zdivu –  v drážkách a jsou použity dimenze 15 x 1, 18 x 1, 28 x 1. Návrh 

dimenzí je součástí přílohy č. 8. Potrubí bude chráněno izolací kruhového průřezu značky 

Paroc section, jejichž návrh je součástí přílohy č. 13. 

 

7.18 PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

 

 Po dokončené instalaci celého otopného systému budou provedeny zkoušky těsnosti   

a provozní zkoušky. Provozní zkouška je prováděna až po úspěšně provedeném testu těsnosti. 

Zkouška těsnosti se provádí bez izolací a zakrytí potrubí. Celá soustava se odvzdušní a zaplní 

vodou. Zkouška se považuje za splněnou, jestliže bude soustava těsná, nebo nedojde 

k razantnímu poklesu hladiny v expanzní nádobě.     

 Provozní zkouška je prováděna tak, že se soustava naplní vodou, která je ohřátá na 

nejvyšší provozní teplotu. Postup se opakuje, a jestliže je všechno v pořádku, považuje se 

soustava za vyhovující.        

 Zkoušky zdrojů tepla provádí výrobce a vyhodnocení jsou součástí dokumentace 

výrobku. 

8 EKONOMICKÁ KOMPARACE 

 

8.1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 

 

A) POŘIZOVACÍ NÁKLADY  

Kotel Junkers CarapurModul ZBS 14          

Cena kotle se zásobníkem: 71 200 Kč                 

Montáž kotle do technické místnosti: 7 000 Kč              

Celkem: 78 200 Kč 
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B) NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ 

Cena paliva za rok:  12,55 Kč/m3
 + 377,06 Kč/měsíc        

Cena za 1 GJ:            431 Kč                      

Spotřeba paliva za rok:  19 653 kWh                     

Náklady na vytápění:    28 015 Kč 

 

 8.2 ELEKTROKOTEL DAKON DALINE PTE 10 

 

A) POŘIZOVACÍ NÁKLADY  

Cena kotle se zásobníkem: 13 800 + 9 367 = 23 167 Kč               

Montáž kotle do technické místnosti: 3 000 Kč                

Celkem: 26 167 Kč 

 

B) NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ 

Cena paliva za rok:  348 Kč/měsíc + NT: 2,60659 kWh        

Cena za 1 GJ:           826 Kč                  

Spotřeba paliva za rok:  19 006 kWh                  

Náklady na vytápění:    53 716 Kč 

 

8.3 NÁVRATNOST INVESTICE 

 

V případě, že by byl komparován přechod z vytápění elektrickým kotlem (náklady na 

vytápění 53 700 Kč) na kotel plynový, roční úspora by činila 25 700 Kč. Výpočet návratnosti 

se spočítá jako podíl investičních nákladů na plynový kotel a úspora energie. 

Doba návratnosti =   
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9 ZÁVĚR 

 

Výsledkem této bakalářské práce je návrh dvoupodlažního rodinného domu pro pět 

osob s oddělenou garáží – a to ze dvou hledisek. Nejprve bylo nutné projektovat objekt 

z hlediska konstrukčního a následně návrh vytápění ve dvou variantách, což bylo primární 

složkou mé práce. První varianta (A) se skládá z návrhu podlahového vytápění se zdrojem ve 

formě plynového kondenzačního kotle. Pořizovací náklady kotle činí zhruba 78 200 Kč. 

Druhá varianta (B) je řešena pomocí otopných těles (desková a trubková otopná tělesa, 

podlahové konvektory, elektrické topné rohože) se zdrojem tepla ve formě elektrického kotle, 

jehož pořizovací náklady se rovnají částce 26 200 Kč.      

 Náklady na vytápění u varianty A dosahují 28 000 Kč a u varianty B asi 54 000 Kč. 

Na první pohled je zřetelné, že náklady na provoz elektrokotle jsou téměř dvojnásobné, což 

prokázalo i ekonomické zhodnocení. Návratnost plynového kondenzačního kotle je 

v konfrontaci s elektrickým kotlem asi tři roky. Ze zjištěných informací vyplívá, že varianta A 

je výhodnější na provoz, což je jeden z hlavních faktorů při výběru zdroje tepla.     
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