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Anotace 
 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout dle p edem zadaného p dorysu rekonstrukci 

bytového domu v Ostrav . Rekonstrukce zahrnuje zateplení obvodového plášt , vým nu oken 

v bytových jednotkách a spole ných prostorech, vým nu vstupních dve í do objektu, kompletní 

vým nu st ešního plášt  v etn  nové tepelné izolace a hydroizolace. V rámci projektu byla 

vypracována dokumentace pro t i r zná vytáp ní stavby a jejich srovnání. Pro srovnání bylo 

vybráno jako jedno z variant vytáp ní CZT, další variantou bylo nahrazení CZT plynovými kotly 

zapojenými do kaskády v koteln  umíst né v 1.PP a poslední variantou bylo vytáp ní 

elektrickými podstropními sálavými panely. Práce popisuje jak použité materiály, tak i 

technologie výrobc  b žn  v praxi používané. 

V první ásti se zabývám stránkou stavební a tepeln  technickými vlastnostmi objektu a 

použitých materiál . Sou ástí jsou i výpo ty tepeln  technických vlastností jednotlivých 

konstrukcí. 

ást druhá je zam ena na technické vybavení domu. Tato ást eší mimo jiné návrh 

všech t í variant vytáp ní, v etn  výpo t  a zapojení. 

Diplomová práce eší srovnání úspory dle použitého systému vytáp ní, která je d ležitá 

pro investora i následnou návratnost systému a velikost úspory p i užívání, která je cílovým 

požadavkem uživatel . Toto srovnání má vliv jak na ekonomickou stránku investice, tak i na 

v poslední dob  tolik sklo ované životní prost edí. 
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A.  PR VODNÍ ZPRÁVA 

a)  Identifika ní údaje 

Akce:   Projekt rekonstrukce bytového domu 

Místo stavby: kraj Moravskoslezský, obec Ostrava, ást Vítkovice 

 pozemek parcela . 1517/4 k.ú. Vítkovice 

Rozsah dokumentace: Dokumentace pro provád ní stavby 

Stavebník:  M stská realitní agentura Ostrava, s.r.o. 

   Hornopolní 39, 772 00 Ostrava 

I  273 25 365 

Projektant:  Bc. Michael Baron 

   Ostravská 658, 735 42 T rlicko 

 

Cílem realizace stavby bude zateplení obvodového plášt , vým na oken v bytových 

jednotkách a spole ných prostorech, vým na vstupních dve í do objektu, vým na st ešního 

plášt  v etn  nové tepelné izolace a hydroizolace. V rámci projektu byla vypracována 

dokumentace pro t i r zná vytáp ní stavby a jejich srovnání, viz ást Vytáp ní stavby. V rámci 

zm ny ve vytáp ní byl vytvo en nerezový dvoupláš ový komín na severní fasád . 

b)  Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Jedná se o stávající bytový d m, který se nachází na pozemku parc. . 1517/4 k.ú. 

Vítkovice v obci Ostrava - Vítkovice. Okolní pozemky jsou rovinné. Stávající bytový d m je 

p ístupný z ulice Alžírské. Okolní zástavba je tvo ena objekty pro bydlení v etn  jejich 

p íslušenství a objekty ob anské vybavenosti. Pozemek parc. . 1517/4 i okolní pozemky jsou ve 

vlastnictví M stská realitní agentury Ostrava, s.r.o. se sídlem Hornopolní 39, 772 00 Ostrava,  

I  273 25 365. 

PD je zpracována pouze pro jedno íslo popisné. Další dv  ísla popisná nejsou 

p edm tem této projektové dokumentace. Jedná se o šestipodlažní bytový d m se t emi 

samostatným vchody, spole nými sklepními prostory v podzemním podlaží a strojovnou výtahu 

na st eše. V 1.NP se nachází jednopokojový, dvoupokojový a t ípokojový byt, na každém dalším 

podlaží se nachází t i dvoupokojové byty. Krajní byty mají k dispozici balkóny. 

Nosný systém tvo í podélná vnit ní železobetonová st na a obvodový pláš .  
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c)  Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Pro pot eby PD byly provedeny pr zkumy: 

- vizuální prohlídka nosných st n a strop  

- prostudování p vodní dokumentace stavby z r. 1985 

Další pr zkumy nebyly provád ny.  

Stavba bude v plném rozsahu napojena na stávající infrastrukturu na ulici Alžírská. Objekt je 

napojen na ad jednotné kanalizace  PVC DN 400 p es stávající revizní šachtu na adu, p ípojka 

splaškové kanalizace bude stávající PVC DN 200, stejn  jako p ípojka deš ové kanalizace  

PVC DN 150, která je ešena odd len  a odvádí srážkové vody ze st echy. Objekt je dále 

napojen na vodovodní ad PVC d110 p ípojkou HDPE d70. Objekt je napojen na rozvod 

elektrické energie zemním kabelem 3x120+70mm2 AYKY - 1 kV, p ípojka je vedena v zemi 

kabelem 4x50 mm2 AYKY 1 kV. Objekt je napojen i na NTL plynovodní ad PE 110 SDR 17,5 

d90 p ípojkou DN 70 do sk ín  HUP, která je umíst na na fasád  domu. Zde je umíst n hlavní 

uzáv r plynu, jednotlivé faktura ní plynom ry jsou umíst ny v jádru pro každou bytovou 

jednotku zvláš . 

d)  Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán  

Podmínky stanovené ve vyjád eních a stanoviscích dot ených orgán , organizací a 

správc  sítí jsou zapracovány do projektové dokumentace a jsou dodrženy. 

e)  Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

V projektové dokumentaci byly respektovány obecn  technické požadavky na výstavbu 

ve smyslu  vyhlášky .268 / 2009 Sb. a jejich dalších zm n. 

f) Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, 

pop ípad   územn  plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího bytového domu, takže stavba je v souladu s územn  

plánovací dokumentací. 
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g)  V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná 

opat ení v dot eném území 

V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby se v dot eném území 

nevyskytují.  

h)  P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby 

P edpokládaný termín zahájení 06/2013 

P edpokládaný termín ukon ení 11/2013 

 

Konkrétní postup výstavby v etn  uvedení díl ích termínu stanoví dodavatel stavby po 

ukon eném výb rovém ízení. P edpokládá se pracovní innost v jedné sm n . 

 

Popis postupu výstavby: 

- Vým na výplní otvor  

- Vým na st ešní krytiny v etn  nové tepelné izolace a hydroizolace 

- Zateplení objektu a provedení nové omítky 

- Osazení nových klempí ských prvk  

i)  Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby bytové  

Druh stavby:                        trvalá 

Orienta ní hodnota stavby:  viz F. Ekonomické zhodnocení 

Celková zastav ná plocha domu:  540 m2 

Plocha parcely . 1517/4:  182 m2 

Výška atiky:    20,31 m 

Celkový po et bytových jednotek: 18 

Po et bytových jednotek na podlaží: 3 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.  Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

a)  Zhodnocení staveništ  

Jedná se o stávající bytový d m, který se nachází na pozemku parc. . 1517/4  

k.ú. Vítkovice v obci Ostrava - Vítkovice. Okolní pozemky jsou rovinné. Stávající bytový d m 

je p ístupný z ulice Alžírské. Okolní zástavba je tvo ena objekty pro bydlení v etn  jejich 

p íslušenství a objekty ob anské vybavenosti. Stavba se nenachází v chrán ném ani zátopovém 

území a nenalézá se zde žádná kulturní památka.  

b)  Urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad  pozemk  s ní 

souvisejících 

P dorys objektu bytového domu je obdélníkového tvaru. Objekt je šestipodlažní s jedním 

podzemním podlažím. V objektu se nachází 18 bytových jednotek.   

Hlavní vstup do objektu je ze západní strany a navazuje na mezipodestu dvouramenného 

schodišt , které propojuje jednotlivá podlaží. Vedlejší vstup je z východní strany objektu.  

V 1.NP se nachází jednopokojový, dvoupokojový a t ípokojový byt, na každém dalším podlaží 

se nachází t i dvoupokojové byty. Krajní byty mají k dispozici balkóny. St echa je plochá. 

Ohrani ení st echy je ze všech stran zd nou atikou a je p ístupná st ešním vlezem ze 

schodiš ového prostoru v 6.NP. 

Navrženými zm nami se vnit ní dispozice nadzemních podlaží objektu nem ní. 

Z architektonického hlediska dojde k zateplení fasády a s tím související nové barevné ešení. 

c)  Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

ešení vn jších ploch 

Viz Technická zpráva C.d) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve 

vazb  na užití objektu a jeho požadovanou životnost. 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekty jsou p ístupné pro návoz stavebního materiálu z místní komunikace, z ulice 

Alžírská. Dopravní cesty jsou pro pohyb a manipulaci s materiálem a za ízením dosta ující a 

nevyžadují úpravy. 
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Stavba bude v plném rozsahu napojena na stávající infrastrukturu na ulici Alžírská. 

Objekt je napojen na ad jednotné kanalizace  PVC DN 400 p es stávající revizní šachtu na adu, 

p ípojka splaškové kanalizace bude stávající PVC DN 200, stejn  jako p ípojka deš ové 

kanalizace PVC DN 150,která je ešena odd len  a odvádí srážkové vody ze st echy. Objekt je 

dále napojen na vodovodní ad PVC d110 p ípojkou HDPE d70. Objekt je napojen na rozvod 

elektrické energie zemním kabelem 3x120+70mm2 AYKY - 1 kV, p ípojka je vedena v zemi 

kabelem 4x50 mm2 AYKY 1 kV. Objekt je napojen i na NTL plynovodní ad PE 110 SDR 17,5 

d90 p ípojkou DN 70 do sk ín  HUP, která je umíst na na fasád  domu. Zde je umíst n hlavní 

uzáv r plynu, jednotlivé faktura ní plynom ry jsou umíst ny v jádru pro každou bytovou 

jednotku zvláš . 

e)  ešení technické a dopravní infrastruktury v etn  ešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

Realizací zateplení fasády a udržovacích prací objektu nedojde ke zm n  technické ani 

dopravní infrastruktury.  

Stavba není navržena na poddolovaném a svážném území.  

f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

Realizací navržené stavby nedojde ke zhoršení životního prost edí. V pr b hu realizace 

stavby m že dojít k ur itému negativnímu ovlivn ní životního prost edí bezprost edního okolí 

staveništ  – hluk, prach, zvýšení frekvence nákladní dopravy, apod. Po ukon ení výstavby se 

stav životního prost edí vrátí v podstat  k sou asnému stavu.  

g)  ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a 

komunikací 

Stávající p ístup z stane nezm n n. 

h)  Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do 

projektové dokumentace 

Pro pot eby PD byla provedena jen vizuální prohlídka nosných st n a strop  a 

prostudování p vodní dokumentace stavby z r. 1985. Další pr zkumy a m ení nebyly 

provád ny. 
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i)  Údaje o podkladech  pro vytý ení stavby, geodetický referen ní 

polohový a výškový systém 

Jedná se o stávající komplex budov beze zm ny výšky i polohy. 

Sou adnicový systém  : S-JTSK 

Výškový systém : B.p.v. 

Výškový bod ±0,000 = 352,50 m.n.m. je p evzatý z p vodní dokumentace. 

j)  len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

S ohledem na rozsah a charakter stavby není navrženo len ní stavby. 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed 

negativními ú inky provád ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich 

minimalizace 

Navržená stavba s ohledem na její charakter a ú el užívání nebude mít vliv na okolní 

pozemky a stavby. V pr b hu výstavby m že dojít ke krátkodobým negativním ú ink m na 

okolní pozemky a stavby vlivem hluku, prachu, zvýšení nákladní dopravy, apod. Po ukon ení 

výstavby dojde k odstran ní t chto negativních ú ink .  

Stavba si vyžádá p i realizaci zateplení fasády stavbu lešení okolo domu. V bezprost ední 

blízkosti objektu se nachází zatravn ná plocha, takže nedojde po dobu realizace zateplení ke 

zúžení nap . pr chozího profilu chodníku. Vstup do obytné ásti bude po celou dobu realizace 

stavby neomezen. Oba vstupy budou chrán ny proti pádu ne istot, malty apod.  

l)  Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník  

P i provád ní stavebních a montážních prací je pot eba dbát zvýšené opatrnosti, 

dodržovat bezpe nostní opat ení a požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce, vyhlášky týkající se 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany p ed nebezpe ím úrazu elektrickým proudem, 

požární p edpisy a zejména vyhlášku týkající se bezpe nosti práce a technických za ízeních p i 

stavebních pracích. 

Vyskytnou-li se mimo ádné podmínky v pr b hu práce, u iní dodavatel pot ebná 

opat ení k zajišt ní bezpe nosti práce.  
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Investor provede opat ení k zamezení p ístupu neoprávn ných osob na staveništ  po dobu 

provád ní stavebních prací. P i vymezení staveništ  se musí p ihlížet k dosavadním p ilehlým 

prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejmén  

narušit. Vstupy na staveništ  budou ozna eny bezpe nostními zna kami a tabulkami se zákazem 

vstupu na staveništ  nepovolaných osob. 

2.  Mechanická odolnost a stabilita  

a)  Z ícení stavby nebo její  ásti  

Ke z ícení stavby nebo její ásti nedojde, nebo  provád né zm ny nezasahují podstatným 

zp sobem do nosného systému. Rozdíl v zatížení je pokryt bezpe nostními sou initeli použitými 

p i p vodním výpo tu návrhu nosné konstrukce. 

b)  V tší stupe  nep ípustného p etvo ení 

K p etvo ení nedojde, nebo  provád né zm ny nezasahují podstatným zp sobem do 

nosného systému. 

c)  Poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo 

instalovaného vybavení v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce 

K následným škodám nedojde, nebo  nedojde k p etvo ení nosné konstrukce. Do nosné 

konstrukce nebude významným zp sobem zasahováno. 

d)  Poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in  

Rozsah provád ných prací nezp sobí poškození konstrukce ani jiné škody. 

3.  Požární bezpe nost  

Technická zpráva požární ochrany není sou ástí této PD. 

Protipožární zabezpe ení stavby musí odpovídat Zákonu . 67/2001 Sb. o požární 

ochran  ve zn ní pozd jších p edpis . P i veškerých innostech provád ných zhotovitelem 

stavebn  montážních prací a prací souvisejících budou respektovány podmínky stanovené 

zákonem .91/1995Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhláškou  

. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu státního požárního dozoru 
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(vyhláška o požární prevenci). Pracovník m na stavb  bude povoleno kou ení jen na 

vyhrazených místech. Dodržení tohoto p íkazu bude bezpodmíne né a pod pokutou. 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Z hlediska bezpe nosti práce budou p i výstavb  dodržovány platné p edpisy zákon 

.262/2006 Sb., zákoník práce; zákon .309/2006 Sb., zákon  o  zajišt ní  dalších podmínek 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci; Na ízení vlády .591/2006 sb., o  bližších  minimálních 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích; Na ízení vlády  

. 362/2005 Sb., o  bližších  požadavcích  na  bezpe nost  a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky; Na ízení vlády . 378/2001 Sb., 

kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpe ný provoz a používání stroj , technických 

za ízení, p ístroj  a ná adí; Na ízení vlády .101/2005 o podrobn jších požadavcích na 

pracovišt  a pracovní prost edí; Na ízení vlády .361/2007 Sb., o podrobn jších požadavcích na 

pracovišt  a pracovní prost edí. Dále budou dodržovány všechny ostatní p edpisy a normy.  

5.  Bezpe nost  p i užívání  

Bezpe nost práce bude v souladu se zákoníkem práce . 262/2006 Sb., se zákonem  

. 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, 

s ostatními platnými právními p edpisy. Budou se uplat ovat i zákony . 258/2000 Sb. ve zn ní 

pozd jších p edpis , o ochran  ve ejného zdraví. 

Zna ení prostor bude podle NV . 11/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , kterým se 

stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek a zavedení signál , ozna ena bezpe nostními 

zna kami.  

6.  Ochrana proti  hluku 

Stavební práce budou doprovázeny hlukem z innosti stavebních stroj  a zvýšené 

koncentrace dopravní techniky transportující stavební materiál. Jejich p sobení bude omezeno 

po dobu trvání stavebních prací. Hladiny hluku nep esáhnou koncentraci stanovenou 

hygienickými p edpisy.  
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7.  Úspora energie a ochrana tepla 

a)  Spln ní požadavk  na energetickou náro nost budov a spln ní 

porovnávajících ukazatel  podle jednotné metody výpo tu energetické 

náro nosti  budov 

Z d vodu úspor je provád na vým na oken a kompletní zateplení fasády a st echy. 

Navržené zateplení odpovídá sou asn  platným p edpis m. Tepeln  technický výpo et a 

pr zkum je sou ástí této PD. 

Stávající stav: 

M rná vypo tená ro ní spot eba energie = 333 kWh.m-2rok-1. 

T ída energetické náro nosti budovy je “G” – Mimo ádn  nehospodárná 

Nový stav: 

M rná vypo tená ro ní spot eba energie = 90 kWh.m-2rok-1. 

T ída energetické náro nosti budovy je “B” – Úsporné 

 

b)  Stanovení celkové energetické spot eby stavby 

Stávající stav: 

Celková dodaná energie = 325 MWh 

Nový stav: 

Celková dodaná energie = 87,86 MWh 

8.  ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Stávající p ístup z stane nezm n n.  

9.  Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí  

Škodlivé vlivy nejsou známy. Objekt je navržen mimo stávající ochranná a bezpe nostní 

pásma. 
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10.  Ochrana obyvatelstva 

V objektu není navrženo žádné za ízení pro ochranu obyvatel. 

11.  Inženýrské stavby  (objekty) 

a)  Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

Odvod deš ových a splaškových vod z objekt  se realizací stavby nezm ní.  

Objekt je napojen na ad jednotné kanalizace  PVC DN 400 p es stávající revizní šachtu 

na adu, p ípojka splaškové kanalizace bude stávající PVC DN 200, stejn  jako p ípojka deš ové 

kanalizace PVC DN 150, která je ešena odd len  a odvádí srážkové vody ze st echy. Deš ová 

voda ze st echy objektu bude svedena vnit ním odpadním potrubím. 

b)  Zásobování vodou 

Zásobování objekt  vodou se realizovanou stavbou nezm ní. Objekt je napojen na 

vodovodní ad PVC d110 p ípojkou HDPE d70. 

c)  Zásobování energiemi 

Realizací stavby nedojde ke zm n  zásobování energiemi. Objekt je napojen na rozvod 

elektrické energie zemním kabelem 3x120+70mm2 AYKY - 1 kV, p ípojka je vedena v zemi 

kabelem 4x50 mm2 AYKY 1 kV. Objekt je napojen i na NTL plynovodní ad PE 110 SDR 17,5 

d90 p ípojkou DN 70 do sk ín  HUP, která je umíst na na fasád  domu. Zde je umíst n hlavní 

uzáv r plynu, jednotlivé faktura ní plynom ry jsou umíst ny v jádru pro každou bytovou 

jednotku zvláš . 

d)  ešení dopravy 

Realizací stavby nedojde ke zm n  stávajícího dopravního napojení. Objekt je napojen na 

místní komunikaci na ul. Alžírská. 

e)  Povrchové úpravy okolí stavby, v etn  vegeta ních úprav 

ást prací bude probíhat na ve ejných pozemcích. Po ukon ení prací musí dodavatel 

odstranit veškerý stavební odpad z dot eného pozemku a uvést ve ejnou plochu do p vodního 

stavu, pop . p ipravit plochu pro založení nové zelen . 
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f) Elektronické komunikace 

V rámci rekonstrukce nebudou probíhat úpravy slaboproudého vedení, pouze bude na 

zateplenou fasádu osazeno nové zvonkové tablo. 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb (pokud se ve stavb  

vyskytují) 

Výrobní a nevýrobní technologické za ízení se v navrženém objektu nenachází. 
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C. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 

a)  Ú el objektu 

Rekonstruovaný objekt slouží pro bydlení. Rekonstrukce v rozsahu zateplení a vým ny 

oken a dve í se navrhuje z d vodu úspory energií pro vytáp ní a z d vodu nevyhovujícího stavu 

výplní otvor . 

b)  Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného 

ešení a ešení vegeta ních úprav okolí objektu, v etn  ešení p ístupu 

a užívání objektu osobami s omezenou schopností  pohybu a orientace 

Architektonické ešení stávající budovy je dáno typem zástavby, která byla všeobecn  

rozší ena v dob  realizace p edm tných objekt  tj. v 80.letech 20. stol. Jedná se o šestipodlažní 

podsklepenou budovu s plochou st echou. V nadzemních podlažích se nacházejí bytové 

jednotky, v podzemním podlaží se nacházejí spole né sklepní prostory. Na st eše je umíst na 

strojovna výtahu, která je p ístupná stropními dví ky v 6.NP. 

Jedná se o stavební objekt se t emi vchody obdélníkového tvaru. T i ásti jsou od sebe 

odd leny dilatací. Všechny ásti jsou pro bytové jednotky p ístupné dv ma vstupními vchody ze 

severní a jižní strany. P dorysný rozm r mezi dilatacemi je 16,13 m x 11,25 m. 

Fasáda objektu je z b izolitové omítky. Nov  bude fasáda zateplena kontaktním 

systémem, omítnuta tenkost nnou omítkou opat ena nát rem v barv  bílé. Fasáda v 1.PP bude 

bez zateplení, které v t chto prostorách není t eba, ale bude opat ena omítkou z Marmolitu. 

Hlavní vstup bude osazen plastovými dve mi celoprosklenými, dvouk ídlovými. U 

hlavních vstupních dve í budou v užším k ídle zabudovány poštovní schránky. Barva rámu dve í 

tmav  hn dá RAL 8016.  

Okna budou nová plastová, barva rámu bílá RAL 9001. len ní oken a balkónové 

sestavy bude zachováno dle stávajícího stavu. 

St echa je plochá a  bude provedena rekonstrukce a vým na všech vrstev tepelné izolace 

a hydroizolace. Protože je st echa plochá, nemá její povrch vliv na architektonické ztvárn ní. 

Klempí ské výrobky budou nov  provedeny. Materiál je navržen titanzinek 

p edzv tralý, barva tmav  hn dá RAL 8016. Klempí ské výrobky se týkají okenních parapet  a 

oplechování atiky. 
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Záme nické výrobky budou opat eny novým nát rem. Barva nát ru RAL 8016 tmav  

hn dá.  

ást prací bude probíhat na ve ejných pozemcích. Po ukon ení prací musí dodavatel 

odstranit veškerý stavební odpad z dot eného pozemku a uvést ve ejnou plochu do p vodního 

stavu, pop . p ipravit plochu pro založení nové zelen . Bude proveden nový okapový chodník. 

ešení p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není 

ešeno, stávající p ístup z stane nezm n n. 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, 

orientace, osv tlení a oslun ní 

Celková zastav ná plocha domu:      540 m2 

Plocha parcely . 1517/4:  182 m2 

Celkový obestav ný prostor:  10900 m3 

ešený obestav ný prostor:  3690 m3 

Výška atiky:    20,31 m 

Celkový po et bytových jednotek: 18 

Po et bytových jednotek na podlaží: 3 

Užitná plocha 1.PP:   150 m2 

Hlavní a vedlejší vstup do objektu je orientován ze severní a jižní strany. Osv tlení 

jednotlivých místností je v souladu s SN a bude p evážn  denní a sdružené. V 1.PP bude denní, 

um lé a sdružené. 

Ochrana objektu, resp. jednotlivých místností proti oslun ní bude zajišt na vnit ními 

žaluziemi instalovanými dle pot eby investora. 

d)  Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Bourací práce 

Bourací práce zahrnují bourání hliníkových vstupních dve í do bytových prostor, 

demontáž st ešní konstrukce, veškerých klempí ských výrobk  a stávajícího hromosvodu a dále 

bourací práce spojené s vým nou oken. Dále budou v prostorech hlavních vstup  vybourány 

stávající poštovní schránky a také se budou upravovat niky pro zvonková tabla. V 1.PP v koteln  



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

23 
 

se bude bourat otvor p es fasádu pro napojení kotle. Oseká se nesoudržná omítka a demontují se 

v trací m ížky. 

Zemní práce 

Zemní práce se v rámci zateplení nebudou provád t. 

Základové konstrukce 

Konstrukce svislé 

Nosné konstrukce 

Nosnou ást objektu tvo í podélný nosný systém. Po obvodu nosnou ást zajiš ují 

struskopemzobetonové panely tl. 375 mm, uvnit  objektu tvo í nosnou ást podélné 

železobetonové st ny tl. 500 mm. 

Fasáda bude od 1.NP opat ena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem 

z fasádních desek z p nového polystyrénu (EPS 70F) tl.150 mm =0,041 W.m-1K-1 (dodavatel 

BAUMIT, spol. s r.o. – systém Baumit KlebeAnker). Z požárn  bezpe nostního hlediska bude 

nad vstupy do bytových vchod  použito tepelného izolantu z minerální vlny. Tlouš ka tepelné 

izolace z minerální vlny je 150 mm =0,043 W.m-1K-1. Izolace bude tvo it pás na ší ku každého 

ze vchod  a na celou výšku objektu. Ší ka izolace bude p esahovat ší ku vchodu o 500 mm na 

každou stranu. Desky z minerální vlny budou použity v celém rozsahu od 5.NP v tl. 150 mm. 

Kolem okraj  Hlavní domovní sk ín , které jsou umíst ny na fasád  v blízkosti hlavních 

vstupních dve í bude zateplení ukon eno odsazením hrany cca 50mm. Touto úpravou bude 

zajišt n bezproblémový p ístup pro otev ení a manipulaci uvnit  rozvad . V systému budou 

použity pouze schválené hmoždinky. P ed montáží izolantu bude provedena referen ní zkouška 

únosnosti hmoždinek v podkladu.Všude tam, kde jsou dilata ní spáry v nosné konstrukci 

(stavební spáry) budou provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových 

dilata ních profil . P i realizaci budou použity typové detaily. Sou ástí dodávky zateplovacího 

systému budou soklové, dilata ní, ukon ovací a rohové profily. P i realizaci zateplení bude nutné 

dodržet technologické p edpisy a postupy dle výrobce použitého zateplovacího systému. 
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P ed provád ním kontaktního zateplení bude nutné lokální vyspravení omítek. V místech 

poškození nebo uvoln ní omítky bude tato odstran na, povrch bude o išt n a následn  

vyspraven.  

Fasáda bude provedena v barevném ešení – viz kap. C.b). Konkrétní odstín bude 

up esn n dle vzorníku vybraného dodavatele. 

D lící konstrukce 

D lící konstrukce z stanou v rámci zateplení stávající. Stávající vnit ní p í ky tl. 100 mm 

jsou z materiálu CDM. 

Komín 

Vzhledem k návrhu a porovnání n kolika druh  vytáp ní je navržen na severní stran  

fasády nerezový dvoupláš ový komín Schiedel ICS 25. Vnit ní pr m r komínu je 180 mm, 

vn jší pr m r je 230 mm. Komín se bude kotvit speciálními kotevními prvky, které udržují jeho 

statickou stabilitu každé 3,5 m. Montáž a kompletace stavebnicového komínu se bude provád t 

dle p edpis  fy Schiedel.

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stávající stropní konstrukce je tvo ena železobetonovými panely tl. 225 mm a v rámci 

zateplení a rekonstrukce se do ní nebude zasahovat. Bude provedeno jen zateplení stropní 

konstrukce 1.PP pod bytovými jednotkami. Ve spole ném schodiš ovém prostoru zateplení 

nebude. Zateplení bude provedeno minerálními deskami Ytong Multipor  tl. 50 mm  

( =0,045 W.m-1K-1). Budou demontována sv tla, která se po zateplení znovu osadí a povrch 

stropu bude o išt n a p ípadn  bude odstran na i nestabilní omítka. Desky se budou lepit 

s dodate ným kotvením. 

P eklady 

Stávající p eklady nebudou zateplením ani vým nou oken narušeny a nebude se do nich 

zasahovat.  
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Schodišt  

Stávající schodišt  tvo í prefabrikované železobetonové schodnice tvaru L a 

pefabrikované stupn . Zábradlí je ocelové. V zrcadle schodišt  se nachází výtah, jehož strojovna 

se nachází na st eše a je p ístupná p es stropní dví ka v 6.NP. V rámci rekonstrukce se do 

schodišt  ani konstrukce výtahu nebude zasahovat. 

St ešní konstrukce 

St echa je plochá jednopláš ová. Odvodn ní je pomocí st ešního vtoku. V rámci 

rekonstrukce prob hne demontáž všech vrstev st ešní konstrukce a jejich následná vým na. Musí 

být demontována všechna oplechování, hromosvod, v trací potrubí kanalizace bude nastavované 

a prostup následn  znovu oplechován, na st eše strojovny výtahu se demontuje st ešní svod, 

který se po oprav  musí znovu osadit, musí se demontovat st ešní deš ový vtok a následn  znovu 

osadit a zaizolovat. 

Na o išt né napenetrované železobetonové panely bude bodov  natavená pojistná a 

parot snící vrstva  tl. 200 mm Jutafol N140. Vyrovnávací a spádovou vrstvu bude tvo it 

Vermaspha tl. 150 mm. Tepelnou izolaci budou tvo it polystyrénové desky 2x EPS 100S Stabil 

tl. 2x 70 mm. Hydroizola ní vrstvu budou tvo it 2 hydroizola ní asfaltové pásy s modifikací 

SBS. Roofspecial PVS5-25 p írodní bude celoplošn  nataven na asfaltový pás Roofspecial GS4-

15 Mineral. Tato skladba je navržena pro provoz ob asn  poch zí, není ur en pro trvalý provoz 

s bodovým zatížením. 

Úpravy povrch  

Omítky vnit ní 

Stávající vnit ní omítky jsou vápenocementové opat ené malbou. Po osazení oken a 

venkovních dve í budou ost ní spole ných prostor i byt  za išt ny a opat eny bílou malbou. 

Omítka a malba bude vyspravena také v míst  demontáže stávajících poštovních schránek. 

V 1.PP bude provedena na strop  nová vápenocementová omítka v míst  zateplení. 

Omítky venkovní 

Stávající venkovní omítky jsou b izolitové. P ed provád ním kontaktního zateplení bude 

nutné lokální vyspravení t chto omítek. V místech poškození nebo uvoln ní omítky bude tato 

odstran na, povrch bude o išt n a následn  vyspraven. Zateplená fasáda bude omítnuta 
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tenkost nnou omítkou opat enou nát rem v barv  bílé RAL 9001. Fasáda 1.PP bude opat ena 

omítkou z Marmolitu.

Nát ry 

Nát rem budou opat ena balkónová zábradlí. Nát r bude v barv  tmav  hn dé RAL 8016. 

Uvnit  se nové nát ry d lat nebudou. 

Skladby podlah  

Skladby podlah z stanou beze zm ny a rekonstrukce na n  nebude mít vliv. 

Izolace proti vod  a vlhkosti 

P esná skladba a tlouš ky vrstev viz grafická ást.

Spodní stavba 

Do hydroizola ní vrstvy spodní stavby se nebude rekonstrukcí zasahovat. 

St echa 

Hydroizolace st echy bude asfaltový pás typu SBS celoplošn  natavený Roofspecial 

PVS5-25 p írodní. Natavený bude na asfaltový pás typu SBS Roofspecial GS4-15 Mineral. Ten 

bude rovn ž nataven. Podkladní vrstvu mu tvo í tepeln  izola ní vrstva z polystyrenu EPS 100 

S Stabil s penetra ním nát rem, který tvo í asfaltový nást ik ATS. Dále se ve vrstvách st echy 

nachází pojistná a parot snící hydroizola ní vrstva bodov  natavená k napenetrovanému 

podkladu Jutafol N 140. 

 Izolace tepelné 

P esná skladba a tlouš ky vrstev viz grafická ást. 

Spodní stavba 

Tepelná izolace se ve spodní stavb  nenachází a nebude se do ní rekonstrukcí ani 

zasahovat. 
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Vrchní stavba 

Obvodový pláš  bude od 1.NP kontaktn  zateplen tepelnou izolací z polystyrénu EPS 

70F tl. 150mm.  

St echa 

Tepelnou izolaci ploché st echy tvo í 2 vrstvy z polystyrenu EPS 100 S Stabil  

tl. 2x 70mm. 

Výpln  otvor  

Okna 

Stávající okna jsou d ev ná zdvojená. V 1.PP se nachází okna s ocelovým rámem a 

drát ným jednoduchým zasklením. len ní oken a balkónové sestavy bude zachováno dle 

stávajícího stavu. Nov  budou osazena okna s plastovým šestikomorovým rámem a irým 

izola ním dvojsklem. Hodnota sou initele prostupu tepla okna jako celku Uw=0,89 W.m-2K-1. 

Vnit ní parapety oken jsou plastové, vn jší parapety budou z titanzikového plechu. Vnit ní 

parapety budou sou ástí dodávky oken. Krycí lišty, p ipojení, ukon ení a systémové 

p íslušenství budou dle výb ru konkrétního typu okna.  

P ed výrobou oken je nutno provést zam ení otvor  vybraným dodavatelem. 

Dve e 

Stávající vstupní dve e jsou celoprosklené s hliníkovým rámem. Nov  jsou navrženy 

plastové dve e celoprosklené izola ním bezpe nostním sklem. Hodnota sou initele prostupu 

tepla dve í jako celku Uw=0,89 W.m-2K-1. 

Hlavní dve e jsou nyní navrženy dvouk ídlové, asymetrické, v užším k ídle budou 

zabudovány poštovní schránky. Dále budou vybaveny samozavíra em a panikovým zámkem.  

Vedlejší vstupní jsou nyní navrženy dvouk ídlové, asymetrické a budou vybaveny 

samozavíra em. 

Konstrukce klempí ské  

Stávající klempí ské výrobky jsou z pozinkovaného plechu a jsou opat eny nát rem. 

Nov  jsou navrženy klempí ské výrobky z p edzv tralého titanzinku, barva tmav  hn dá 

RAL8016. Nové klempí ské výrobky se týkají okenních parapet , oplechování atiky, lemování 
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st ešních prostup , okapového nosu na balkónové konstrukci a okapu ze strojovny výtahu na 

st eše.  

P i provád ní klempí ských prací je nutno dodržet SN 733610 – Klempí ské práce 

stavební a dále technologické postupy dané výrobcem dodávaného materiálu. 

e)  Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a otvor  

V programu Teplo 2011 byly stanoveny sou initele prostupu tepla a množství 

zkondenzované vodní páry. Normové požadavky na dané konstrukce jsou stanoveny v  

SN 73 0540-2 ( íjen 2011) Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky.  Výpo et sou initel  

prostupu tepla viz p íloha . 2. 

f) Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického pr zkumu. 

Není v rámci rekonstrukce ešeno. 

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí 

 Stavba ani navržené stavební úpravy p i rekonstrukci a užívání daného objektu nebudou 

mít svým charakterem využití negativní vliv na životní prost edí v dané lokalit . P i provozování 

objektu bude vznikat pouze b žný komunální odpad. Vzniklý odpad bude pravideln  likvidován 

oprávn nou organizací.  

h)  Dopravní ešení  

 P ístup a p íjezd k objektu se rekonstrukcí nem ní. P ístup a p íjezd je ešen z hlavní 

komunikace na ulici Alžírská. 

i)  Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí,  

protiradonová opat ení 

 V míst  stavby nebyly zjišt ny vlivy, které mohou zásadn  ovliv ovat stavební práce i 

její užívání. Objekt se nenachází na poddolovaném území. Vn jší obálka objektu tvo í 

dostate nou ochranu vnit ních prostor objektu p ed vn jšími vlivy prost edí.   

 Z provedeného geologického pr zkumu p ed realizací stavby nebyla zjišt na hladina 

podzemní vody.  

 M ení výskytu radonu nebylo provedeno. 
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j)  Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn ní vyhlášky . 499/2006 Sb. a  

SN 73 4301 Obytné budovy. 
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D. ZA ÍZENÍ PRO VYTÁP NÍ STAVEB  

a)  Zdroj tepla 

OBJEKT A 

V objektu A je navržena série dvou plynových kondenza ních kotl  od firmy BUDERUS 

s.r.o. Jednotlivé kotle mají maximální výkon 24,9 kW a minimální výkon 5,3 kW. Celkový 

výkon je 49,8 kW. Plynové kotle od firmy BUDERUS s.r.o jsou pod ozna ením Logamax 

GB162. Kotle jsou vybaveny ty barovým pojistným ventilem, sadou pro p ipojení k otopnému 

okruhu R 1“ a ob hovým erpadlem Alpha 2L, 32 - 60 firmy GRUNDFOS s.r.o . Zdroj tepla je 

umíst n v 1.PP v místnosti 0.08. V této místnosti budou umíst ny veškeré hlavní komponenty 

pro vytáp ní a oh ev teplé vody.  

OBJEKT B 

Objekt B je napojen na CZT. Jako zdroj tepla v objektu B je navržen teplovodní vým ník 

B12L / 20 desek od firmy SWEP s.r.o. Teplovodní vým ník je navržen na výkon 47 kW 

s teplotním spádem na stran  primárního okruhu 110/90° C a teplotním spádem na stran  

sekundárního okruhu 55/40° C. Teplovodní vým ník je z desek z nerezového plechu. 

Teplosm nná plocha vým níku je 0,504m2, tlaková ztráta vým níku je 3,98 kPa.  

OBJEKT C 

V objektu C jsou jako zdroj tepla instalovány podstropní sálavé panely od firmy FENIX 

s.r.o. Výkon jednotlivých sálavých panel  je uveden ve výkresové ásti dokumentace. Celkový 

instalovaný výkon v objektu C je 46,2 kW. V obytných místnostech bude instalován typ Ecosun 

G/ bílá, v koupelnách bude instalovaný typ Ecosun G/ zrcadlo. Sálavé panely mají stupe  krytí 

IP44. 

b)  Klimatické podmínky místa stavby 

Objekt je umíst n v Ostrav , kraj Moravskoslezský. Nadmo ská výška 352,50 m.n.m. 

Objekt se nachází v zastav né oblasti s rovinným terénem, intenzita v tru je mírná. Venkovní 

výpo tová teplota v zimním období je stanovena na -15° C, pr m rná ro ní venkovní teplota je 

8,3° C, p evažující vnit ní teplota v objektu 19,7° C. V jednom roce se p edpokládá 242 

otopných dn . Provoz je nep erušovaný a pln  automatický.  
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c)  Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

V programu Teplo 2011 byly stanoveny sou initele prostupu tepla a množství 

zkondenzované vodní páry. Normové požadavky na dané konstrukce jsou stanoveny v  

SN 73 0540-2 ( íjen 2011) Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky.  Výpo et sou initel  

prostupu tepla viz p íloha . 2. 

 

Konstrukce 

Okrajové 

teploty 

ti/te [°C] 

Vypo tený 

sou initel 

prostupu 

tepla 

[W/m2K] 

Normový 

požadavek 

sou initele 

prostupu 

tepla 

[W/m2K] 

Posouzení 

Množství 

zkondenzované 

vodní páry Mc,a    

[kg/m2.rok] 

 Maximální 

množství 

kondenzátu  

Mc,N 

[kg/m2*rok] 

Posouzení 

Obvodová 

st na-

exteriér 

20/-15 0.23 0.3 
U>UN   

Vyhovuje 
0.019 0.135 

Mc,a>Mc,N  

 Vyhovuje 

Podlaha-

suterén 
20/+10 0.52 0.6 

U>UN  

Vyhovuje 

Nedochází ke 

kondenzaci 
- 

Mc,a> Mc,N  

 Vyhovuje 

st echa 20/-15 0.13 0.24 
U>UN  

Vyhovuje 

Nedochází ke 

kondenzaci 
- 

Mc,a> Mc,N  

 Vyhovuje 

 

d)  Tepelné ztráty  

Tepelné ztráty pro venkovní návrhovou teplotu -15° C byly vypo ítány v programu 

Ztráty 2011, kompletní výpo et se nachází v p íloze . 3.  Vn jší a vnit ní tepelné zisky nejsou 

ve výpo tu zohledn ny. 

Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     13,602 kW   43,9 % 

Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V    17,369 kW   56,1 % 

Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   30,971 kW  100,0 % 

e)  Vzduchotechnická za ízení p ipojená na rozvod tepla 

V objektu se nenachází vzduchotechnická za ízení. 
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f) Výpo et tepelného p íkonu pro oh ev teplé vody 

OBJEKT  A,B

Pot ebný p íkon tepla pro oh ev teplé vody je 14,48 kW. Výpo et pot eby tepla pro oh ev 

teplé vody je v p íloze .8 . Na základ  této pot eby je navržen zásobník na teplou vodu od firmy 

BUDERUS s.r.o. typ Logalux SO1000 o objemu 1000 litr . Sou ástí zásobníku pro oh ev teplé 

vody je elektrická topná vložka o výkonu 9 kW. 

OBJEKT C 

Pro jednotlivé byty v objektu C jsou navrženy akumula ní zásobníky pro oh ev teplé 

vody. Jsou umíst ny v koupelnách pod stropem, zav šeny na konzolách.  Zásobníky jsou 

vyráb ny firmou DRAŽICE s.r.o , jejich ozna ení je OKCEV125, objem zásobníku je 125 l a 

jsou vybaveny elektrickou topnou vložkou o výkonu 2 kW. Stupe  krytí zásobníku je IP44. 

g)  Stanovení pot ebného tepelného výkonu zdroje tepla 

Pot ebný výkon k oh evu teplé vody    14,48 kW 

Tepelné ztráty objektu    30,971 kW  

pot ebný výkon zdroje tepla     45,451 kW 

Série kondenza ních kotl  o maximálním výkonu 49,8 kW i vým ník tepla o výkonu 

47kW pln  pokryjí v objektech pot ebu tepla. 

h)  Stanovení pot eby tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody 

Pot eba tepla pro vytáp ní a p ípravu teplé vody a osv tlení byla provedena v programu 

Energie 2011. Protokol o výpo tu zmín ných pot eb tepla viz p íloha . 17 .  

 RO NÍ 

POT EBA 

(MWh/rok) 

Vytáp ní 52,254 

Osv tlení 15,05 

Oh ev TV 20,558 

Celkem 99,108 
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i)  Výpo et hodnoty p ípojného zdroje tepla 

OBJEKT  A 

Zdroj tepla má výkon 49,8 kW, za jeden rok m že dodat až 436,248 MWh/rok, což 

dostate n  pokrývá požadavek pot eby tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody. 

j)  P ípojka primárního okruhu 

OBJEKT  B 

Objekt B je napojen na sí  centrálního zásobování tepla, p ípojné primární potrubí je 

z oceli DN50, teplotní spád je p i venkovní teplot  -15° C 110/90° C. Tepelný p íkon 47 kW, 

p edpokládaný odb r tepla z tepelné soustavy za jeden rok je 100 MWh/rok. 

k)  Vým ník tepla, p edávací stanice 

OBJEKT B 

P edávací stanice se nachází v 1.PP v místnosti . 0.08. Jako p edávací komponent je 

navržen vým ník  B12L/ 20 desek od firmy SWEP s.r.o. Výkon p edávací stanice je 47 kW. 

Teplotní spád na primární stran  je 110/90° C, pr tok je 2006,64 l/h, potrubí je ocelové. Sou ásti 

p edávací stanice je sada uzavíracích kohout , pr tokom r a teplotní idlo topného média. 

Sekundární okruh pracuje v teplotní spádu 55/40° C, objemový pr tok topného média p es 

vým ník je 2698,82 l/h . Regulace bude závislá na teplot  v exteriéru. Regulace bude snímat 

teploty média na primární a sekundární stran , teplotu v místnosti a v zásobníku teplé vody a 

ve venkovním prostoru. Regulace bude ovládat trojcestný ventil  a ob hové erpadlo. Regulace 

je navržena od firmy SIEMENS s.r.o. typ RVD125.    

l)  Umíst ní zdroje tepla 

Zdroje tepla jsou umíst ny v kotelnách s ozna ením místností 0.08 (pro každý objekt 

zvláš ), které se nachází v 1.PP. Zdroj tepla musí být umíst n dle výrobce zdroje tepla. 

m)  V trání kotelny  

OBJEKT A, B, C 

Není žádný zvýšený nárok na minimální vým nu vzduchu v kotelnách. Zdroj tepla pro 

objekt A je spot ebi  typu C. Ke svému provozu nepot ebuje interní vzduch.  



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

34 
 

n)  Kou ovod a komín 

OBJEKT A 

Výrobce kondenza ních kotl  BUDERUS s.r.o. dodává ke svým kotl m kou ovody. Pro 

kaskádu dvou kondenza ních kotl  dodává kou ovod z plastu PP o pr m ru DN 110. Kou ovod 

ústí do komínu firmy SCHIEDEL s.r.o. typ ICS25 DN180. Komín je navržen na severní stran  

fasády nerezový dvoupláš ový komín Schiedel ICS 25. Vnit ní pr m r komínu je 180 mm, 

vn jší pr m r je 230 mm. Komín se bude kotvit speciálními kotevními prvky, které udržují jeho 

statickou stabilitu každé 3,5 m. Montáž a kompletace stavebnicového komínu se bude provád t 

dle p edpis  fy Schiedel. 

o)  Požární bezpe nost kotelny  

V kotelnách nebudou umíst ny žádné ho lavé materiály. 

p)  Otopný systém 

OBJEKT A, B 

Otopný systém se uvažuje teplovodní s teplotním spádem 55/40° C.  

Jedná se o teplovodní dvoutrubkovou soustavu s teplotním spádem 55/40° C. Rozvod 

tepla je navržen z m d ného potrubí, páte ní rozvod v 1.PP je tepeln  izolován. Potrubí bude ve 

spádu 2‰. Vypušt ní topného systému bude možné p es vypoušt cí ventily v nejnižších místech 

soustavy.  

Dilatace potrubí bude kompenzována p irozenými lomy trasy p ípadn  osovými 

kompenzátory. Potrubí bude zav šeno pomocí typových objímek na konzolách a musí být 

dodrženy technologické postupy dané výrobcem potrubí. Potrubí vedené pod stropem v 1.PP 

bude opat eno tepelnou izolací. Tlouš ka izolace v p íloze . 12 . Napoušt cí tlak soustavy bude 

2,12 bar, po áte ní tlak 2,42 bar. Maximální provozní tlak soustavy 2,72 bar. Otevírací tlak 

pojistného ventilu je 3,5 bar. 
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q)  Okruhy otopného systému 

OBJEKT A, B 

Jednotlivé pr toky v potrubí jsou p iloženy v p íloze . 5 

V TEV  
PR TOK 

(l/h) 

TL. 

ZTRÁTA 

(kPa) 

TEPELNÝ 

VÝKON 

(kW) 

VYVAŽOVACÍ 

VENTIL - stupe  

nastavení 

8 2056.4 16.46 36.0   

1A 582 11.24 10.2 
STAD DN 

15/3.7 

1B 232.6 4.88 4.0 
STAD DN 

15/3.0 

2 358.7 4.95 6.3 
STAD DN 

15/2.8 

3 321.8 3.72 5.63 
STAD DN 

15/2.6 

4 355.4 4.29 6.22 
STAD DN 

15/2.8 

5 147.3 3.62 2.6 
STAD DN 

15/1.7 

6 145.2 3.33 2.5 
STAD DN 

15/1.7 

7 500.5 5.09 8.8 
STAD DN 

15/2.4 

r)  Tlaková ztráta regulace 

OBJEKT A 

Tlaková ztráta otopné soustavy je 17,14 kPa, ob hové erpadlo STRATOS PICO30/1-6 

s p íkonem 40 W s maximálním pr tokem 4000 l/h je nastaveno na 18 kPa. erpadlo má 

elektronicky ízené otá ky.  

Regulaci soustavy zajiš uje Logamatic 4121+FM456 firmy BUDERUS s.r.o. Je to 

regulace kvalitativní. Regulace je ekvitermní. 
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Vyvažovací ventily budou od firmy HEIMEIR s.r.o., typ stad 15, tlaková t ída PN 20, 

maximální pracovní teplota 120° C. 

 

OBJEKT B 

V objektu B bude regulaci zajiš ovat RVD 125 od firmy SIEMENS s.r.o. Regulace je 

ekvitermní a bude regulovat ob hové erpadlo STRATOS PICO30/1-6 s p íkonem 40 W 

s maximálním pr tokem 4000 l/h je nastaveno na 21 kPa, tlaková ztráta otopného systému 

v objektu B je 20,9 kPa, pr tok 2,697m3/h. Trojcestný ventil DN25 od firmy HEIMEIER s.ro. 

Regulace bude p ipojena na idlo venkovní teploty umíst né v exteriéru na severní st n  ve 

výšce 1,5m od terénu, na zásobníku teplé vody. 

s)  Rozvody otopné soustavy 

OBJEKT A, B 

Páte ní rozvod je veden v 1.PP pod stropem, je zav šen na konzolách, p ichycen 

ocelovými úchyty s tlumicí vložkou. Potrubí p i prostupu stavební konstrukcí je vedeno 

v ocelovém ochranném potrubí proti mechanickému poškození. Potrubí bude vedeno stávajícími 

prostupy, které jsou již ochranným potrubím vybaveny. Potrubí musí být zaizolováno tepelnou 

izolací Plexorock ROCKWOOL s.r.o., tlouš ka tepelné izolace viz p íloha . 12 . 

Stoupací potrubí je vedeno podél st ny, kotvené do st ny plastovými úchytkami. Potrubí 

je vedeno ve stávajících prostupech stropních konstrukcí. P ipojovací potrubí k jednotlivým 

otopným t les m je Cu15x1. Konkrétní dimenze potrubí viz výkresová dokumentace. 

t)  Vyregulování soustavy 

OBJEKT A, B 

Vyvážení soustavy bude zajišt no nastavením otopných t les a nastavením vyvažovacích 

ventil  TA HYDRONICS s.r.o. Soupis nastavení viz výkresová dokumentace. 

u)  Dopl ování otopné vody 

OBJEKT A, B 

Plnící sestava p ipojená k otopnému systému je v kotelnách. Dle pot eby bude dopl ovat 

soustavu vodou. Tvrdost vody nesmí p esáhnout 5,6°N a pH musí být maximáln  8,5. 
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v)  Tlakové pom ry soustavy 

 

Plnící tlak 2,12 bar 

Provozní tlak 2,6 bar 

Minimální tlak 2,42 bar 

Maximální tlak 2,72 bar 

Otevírací tlak pojistného 

ventilu 

3,5 bar 

 

w) Výpo et pojistného ventilu 

OBJEKT A, B 

Je navržen pojistný ventil SM120-3/4“ od firmy HONEYWELL s.r.o. Výpo et pojistného 

ventilu v p íloze . 10. 

x)  Vytáp ní jednotlivých prostor 

Objekty A, B jsou vytáp ny konvek ními otopnými t lesy. Objekt C je vytáp n sálavými 

t lesy zav šenými pod stropem.  

y)  Otopné plochy 

OBJEKT A, B 

Jsou navržena otopná desková t lesa s pravým spodním p ipojením Radik PLAN VK od 

firmy KORADO s.r.o. Jednotlivé velikosti a výkony otopných t les viz p íloha . 4 . 

V koupelnách jsou osazeny otopná t lesa Koralux KLC od firmy KORADO s.r.o. Otopné t lesa 

jsou zav šena na 4 konzolách, t lesa o délce v tší než 1600 mm, jsou zav šeny na 6 konzolách. 

P ipojovací potrubí k otopným t les m je z Cu 15x1. Teplota prostoru bude regulována 

termostatickými hlavicemi, které jsou osazeny na otopných t lesech. Termostatické hlavice jsou 

navrženy HEIMEIER s.r.o typ K. 

OBJEKT C 

P enos tepla do prostoru je zajišt no sáláním ze sálavých panel  Ecosun G viz p íloha 

.15. Umíst ní sálavých panel  viz výkresy . 25, 26, 27. 
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z)  Vzduchotechnická za ízení p ipojená na otopnou soustavu 

Ve vytáp ní nejsou vzduchotechnické sou ásti. 

aa)  Parametry ob hových erpadel a vyvažovacích ventil  

Parametry ob hových erpadel viz p íloha . 9. 

Regula ní ventily viz p íloha . 14. Nastavení regula ních ventil  viz výkres . 22. 

bb)  M ení pot eby tepla 

OBJEKT B 

V objektu B je instalovaný m i  tepla na primární stran . M i  tepla je ve vlastnictví 

provozovatele primární sít  DALKIA s.r.o. a v rámci projektu vytáp ní není ešen.  

cc)  P íprava teplé vody   

OBJEKT A, B 

Teplá voda se bude oh ívat v zásobníku teplé vody Logalux SO1000 o objemu 1000 l od 

firmy BUDERUS s.r.o. Sou ástí zásobníku pro oh ev teplé vody je elektrická topná vložka o 

výkonu 9 kW. Zásobník bude p ipojen na otopnou soustavu m d ným potrubím Cu 35x1,5.  

Pot ebný výkon pro p ípravu teplé vody je 14,48 kW. Ve výpo tu je p edpokládán výkon 15 kW 

k oh evu teplé vody.  

OBJEKT C 

Pro jednotlivé byty v objektu C jsou navrženy akumula ní zásobníky pro oh ev teplé 

vody. Jsou umíst ny v koupelnách pod stropem, zav šeny na konzolách.  Zásobníky jsou 

vyráb ny firmou DRAŽICE s.r.o , jejich ozna ení je OKCEV125, objem zásobníku je 125 l a 

jsou vybaveny elektrickou topnou vložkou o výkonu 2 kW.  

dd)  Regulace oh evu teplé vody 

OBJEKT A, B  

Regulace bude ovliv ována teplotou cirkula ní vratné vody a zárove  teplotou 

v zásobníku teplé vody. V p ípad  poklesu zmín ných teplot pod hranici 50° C sepne nabíjecí 

erpadlo STRATOS PICO30/1-6 s p íkonem 40W od firmy WILO s.r.o.  

Oh ev teplé vody v objektu A bude ídit regulace Logamatic 4121 + FM456 firmy 

BUDERUS s.r.o. 
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Oh ev teplé vody v objektu B bude ídit regulace RVD 125 od firmy SIEMENS s.r.o.

ee)  Za ízení otopné soustavy 

Viz p íloha . 14 

ff) Potrubí,  nát ry, izolace 

Potrubí bude z bezešvých m d ných trubek. V 1.PP bude opat eno tepelnou izolací 

Plexorock ROCKWOOL s.r.o , rozm ry tepelné izolace viz p íloha . 12. 

gg)  Uvedení otopné soustavy do provozu 

Dle  SN 06 0310 – Tepelná soustava v budovách – Otopná soustava se musí p ed 

zapo etím užívání propláchnout. Propláchnutí provádíme p i demontovaných škrtících clonkách, 

m i ích spot ebovaného tepla a dalších za ízení, u kterých by shromážd né ne istoty mohly 

vést k jejich poškození. Propláchnutí se provádí b hem 24 hodinového provozu ob hových 

erpadel. Na vypoušt cích armaturách a filtrech musí být provád no pravidelné odkalování až do 

úpln  istého tvaru. P ed uvedením do provozu se namontují zp t demontované prvky, provede 

se nastavení se izovacích armatur a soustava se naplní vodou. O provedení propláchnutí a 

uvedení do provozu bude proveden zápis. Zkouška t snosti bude provedena pro ješt  nezakryté 

rozvody. Otopná soustava bude zkoušena na nejvyšší dovolený p etlak ur ený v projektu pro 

danou ást za ízení. Soustava bude napln na vodou, ádn  odvzdušn na a vizuáln  

zkontrolována. Provozní zkoušky lze provád t pouze po provedené a kladn  hodnocené zkoušce 

t snosti. Provozní zkouška dilata ní se provede p ed zakrytím potrubí tepelnou izolací. B hem 

této zkoušky bude teplonosná látka oh átá na nejvyšší pracovní teplotu a následn  se nechá 

vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Tento postup bude proveden dvakrát. P i zjišt ní 

net sností je nutno závady opravit a zkoušku opakovat. Op t bude proveden zápis o zkoušce. 

Provozní topná zkouška bude provedena za ú elem zjišt ní funkce, zajišt ní nastavení a se ízení 

za ízení. Kontroluje se správná funkce armatur, regula ních a m ících za ízení a dosažení 

navržených technických parametr . Topná zkouška je úsp šná tehdy, pokud bude zajišt na 

výpo tová vnit ní teplota. Topná zkouška bude trvat minimáln  24 hodin. Op t bude proveden 

zápis o provedené zkoušce. 
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E. ENERGETICKÝ PR KAZ 

 

1 identifika ní údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, íslo, PS ): 

 

! ∀ # ∃%&∋(& 

Ú el budovy: Rekonstrukce bytového domu 

Kód obce: 554821 

Kód katastrálního území: 714071 

Parcelní íslo: 1517/4 

Vlastník nebo spole enství vlastník , 
pop . stavebník: 

M stská realitní agentura Ostrava, s.r.o. 

 

 

Adresa: 

Hornopolní 39, 772 00 Ostrava 

 

 

I :  

Tel./e-mail:  

Provozovatel, pop . budoucí provozovatel: 
M stská realitní agent ra Ostrava, s.r.o 

 

Adresa: 
 

Hornopolní 39, 722Ostrava 

I :  

Tel./e- mail:  

Nová budova  
Zm na stávající budovy  

Umíst ní na ve ejném míst  podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.
 

2 typ budovy 

Rodinný d m  Bytový d m  Hotel a restaurace  

Administrativní budova  Nemocnice  Budova pro vzd lávání  

Sportovní za ízení  Budova pro velkoobchod a maloobchod  

Jiný druh budovy - p ipojte jaký:    
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1 užití energie v budov  

stru ný popis energetického a technického za ízení budovy 

STAVAJICÍ OBJEKT je napojen na  CZT, dodané teplo je využívano k oh evu teplé vody a 
k vytáp ní objektu. P íkon vým níku tepla 73kW. Elektrická energie je využívána k pohonu 
ob hových erpadel, svícení a va ení. Oh ev teplé vody se provádí v zásobníku teplé vody o 
objemu 1000l. Stávající stav rozvod  topné vody je z oceli, je ve stavu nevyhovujícím 
(koroze,zanesení potrubí). 

 

 

druhy energie užívané v budov  

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 

  Hn dé uhlí   erné uhlí   Koks 

  TTO   LTO   Nafta 

  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 

  Ostatní obnovitelné zdroje – p ipojte jaké:       

  Jiná paliva – p ipojte jaká:       

hodnocená díl í energetická náro nost budovy EP 

  Vytáp ní (EPH)   P íprava teplé vody (EPDHW) 

  Chlazení (EPC)   Osv tlení (EPLight) 

  Mechanické v trání (v . zvlh ování) (EPAux;Fans) 

2 technické údaje budovy 

stru ný popis budovy 

Jedná se o rekonstrukci bytového domu, d m má 6 nadzemních podlaží a jedno podzemní 
podlaží. Nosnou ást objektu tvo í podélný nosný systém. Po obvodu nosnou ást zajiš ují 
struskopemzobetonové panely tl. 375 mm, uvnit  objektu tvo í nosnou ást podélné 
železobetonové st ny tl. 500 mm.Stávající stropní konstrukce je tvo ena železobetonovými 
panely tl. 225 mm.St echa je plochá.Stávající výpln  otvor  jsou okna hliniková se 
sou initelem prostupu tepla 3,5w/m2K. 
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geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vn jší objem vytáp né budovy [m3] 3 809,0 

Celková plocha obálky A – sou et vn jších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohrani ujících objem budovy [m2] 

776,5 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 976,5 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,20 

3. klimatické údaje a vnit ní návrhová teplota 

Klimatické místo OSTRAVA 

Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -15 

P evažující vnit ní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20 

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  

 

 

A [m2] 

Sou initel 
prostupu tepla  

 

U [W/(m2K)] 

M rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HT [W/K] 

Obvodová st na 288,3 1,38 397,9 

St echa 181,4 3,12 566,0 

Podlaha 162,8 1,28 60,4 

Otvorová výpl  144,0 3,10 446,5 

Tepelné vazby             38,8 

 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  

 

 

A [m2] 

Sou initel 
prostupu tepla  

 

U [W/(m2K)] 

M rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HT [W/K] 

Celkem 776,5 --- 1 509,6 
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1 tepeln  technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veli ina a jednotka Hodnocení 

1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
všech místech nejmén  takový tepelný 
odpor, že jejich vnit ní povrchová teplota 
nezp sobí kondenzaci vodní páry. 

teplotní faktor vnit ního 
povrchu 

fRsi ,N [-] 

NEVYHOVUJE 
SN730540, NOVÉ 
KONSTRUKCE 
VYHOVUJI SN 

730540  

 

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýše požadovaný sou initel prostupu 
tepla a initel prostupu tepla. 

!

UN [W/(m2K)], 

initel prostupu tepla 

N [W/(m.K)] a N [W/K] 

NEVYHOVUJE 
SN730540, NOVÉ 
KONSTRUKCE 
VYHOVUJI SN 

730540  

 

3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnit ní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v množství, které neohrožuje jejich funk ní 
zp sobilost po dobu p edpokládané 
životnosti. 

 ) #  

) #

∗  

Mc ,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev  

NEVYHOVUJE 
SN730540, NOVÉ 
KONSTRUKCE 
VYHOVUJI SN 

730540  

 

4. Funk ní spáry vn jších výplní otvor  mají 
nejvýše požadovanou nízkou pr vzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
plášt  budovy jsou tém  vzduchot sné, 
s požadovan  nízkou celkovou 
pr vzdušností obvodového plášt . 

sou initel spárové 
pr vzdušnosti 

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)], 

celková pr vzdušnost 
obálky budovy 

n50 [h
- 1] 

NEVYHOVUJE 
SN730540, NOVÉ 
KONSTRUKCE 
VYHOVUJI SN 

730540  

 

(pokra ování) 
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Požadavek podle § 6a Zákona  Veli ina a jednotka Hodnocení 

5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajiš ovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnit ním povrchu. 

pokles dotykové teploty 

∆θ10,N [°C] 

NEVYHOVUJE 
SN730540, NOVÉ 
KONSTRUKCE 
VYHOVUJI SN 

730540  

 

6. Místnosti (budova) mají požadovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich p ílišného chladnutí a 
p eh ívání. 

pokles výsledné teploty  

∆θv,N(t) [°C], 

nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,m ax,N / θai ,max,N [°C] 

NEVYHOVUJE 
SN730540, NOVÉ 
KONSTRUKCE 
VYHOVUJI SN 

730540  

 

7. Budova má požadovaný nízký pr m rný 
sou initel prostupu tepla obvodového plášt  
Uem. 

pr m rný sou initel 
prostupu tepla obálky 

Uem ,N [W/(m2K)] 

NEVYHOVUJE 
SN730540, NOVÉ 
KONSTRUKCE 
VYHOVUJI SN 

730540  

 

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 p evzaty z projektové dokumentace. 

1 vytáp ní 

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdroj ) energie HORKOVODNÍ SYSTÉM,  

DODAVATEL DALKIE s.r.o 

Použité palivo - 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotl ) [kW] 73 

Pr m rná ro ní ú innost zdroje (zdroj ) 
energie [%] 

80 
  

Výpo et 
  

M ení 
  

Odhad 

Ro ní doba využití zdroje (zdroj ) energie 
[hod./rok] 

5424 
  

Výpo et 
  

M ení Odhad 

Regulace zdroje (zdroj ) energie RU NÍ /NOVÝ STAV AUTOMATICKÁ 

Údržba zdroje (zdroj ) energie  
 

Pravidelná 

 

Pravidelná smluvní 

 

Není 

P evažující typ otopné soustavy  TEPLOVODNÍ 

P evažující regulace otopné soustavy RU NÍ, ZÁVISLÁ NA VNIT NÍ TEPLOT  

Rozd lení otopných v tví podle orientace 
budovy  

  Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvod  otopné 
soustavy 

NEVYHOVUJÍCÍ 
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Stav tepelné izolace rozvod  otopné 
soustavy 

NEVYHOVUJÍCÍ 

1 díl í hodnocení energetické náro nosti vytáp ní 

Vytáp ní Bilan ní 

Dodaná energie na vytáp ní Qfuel,H [GJ/rok] 1 036,59 

Spot eba pomocné energie na vytáp ní QAux,H  [GJ/rok] 6,31 

Energetická náro nost vytáp ní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 1 042,90 

M rná spot eba energie na vytáp ní vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 

297 

 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

46 
 

1 v trání a klimatizace 

Mechanické v trání 

Typ v tracího systému (systém ) 0 

Tepelný výkon [kW] 0 

Jmenovitý elektrický p íkon systému (systém ) 
v trání [kW] 

0 

Jmenovité pr tokové množství vzduchu [m3/hod] 0 

P evažující regulace v trání 0 

Údržba v tracího systému (systém ) 
 

Pravidelná 

 

Pravidelná smluvní 

 

Není 

Zvlh ování vzduchu 

Typ zvlh ovací jednotky (jednotek) 0 

Jmenovitý p íkon systému (systém ) zvlh ování 
[kW] 

0 

Použité médium pro zvlh ování   Pára   Voda 

Regulace klimatiza ní jednotky 0 

Údržba klimatizace 
 

Pravidelná 

 

Pravidelná smluvní 

 

Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod   0 

Chlazení 

Druh systému (systém ) chlazení 0 

Jmenovitý el. p íkon pohonu zdroje (zdroj ) 
chladu [kW] 

0 

Jmenovitý chladící výkon [kW] 0 

P evažující regulace zdroje (zdroj ) chladu 0 

P evažující regulace chlazeného prostoru 0 

Údržba zdroje (zdroj ) chladu 
 

Pravidelná 

 

Pravidelná smluvní 

 

Není 

Stav tepelné izolace rozvod  chladu 0 

2 díl í hodnocení energetické náro nosti mechanického v trání (v . zvlh ování) 

Mechanické v trání a úprava vnit ní vlhkosti Bilan ní 

Spot eba pomocné energie na mech. v trání QAux;Fans [GJ/rok] 0 

Dodaná energie na zvlh ování Qfuel,Hum [GJ/rok] 0 

Energetická náro nost mechanického v trání (v . zvlh ování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 

0 

M rná spot eba energie na mech. v trání vztažená na celkovou 0 
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1 díl í hodnocení energetické náro nosti chlazení 

Chlazení Bilan ní 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 0 

Spot eba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok] 0 

Energetická náro nost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok] 0 

M rná spot eba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)] 

0 

2 p íprava teplé vody (TV) 

P íprava teplé vody 

Druh p ípravy TV CENTRÁLNÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OH EV 

Systém p ípravy TV v budov  
 

Centrální 

 

Lokální 

 

Kombinovaný 

Použitá energie TEPLO Z CZT 

Jmenovitý p íkon pro oh ev TV [kW] 15kW 

Pr m rná ro ní ú innost zdroje (zdroj ) 
p ípravy [%] 

95 
 

Výpo et 

 

M ení 

 

Odhad 

Objem zásobníku TV [litry] 1000 NOVÝ STAV 

Údržba zdroje p ípravy TV 
 

Pravidelná 

 

Pravidelná smluvní 

 

Není 

Stav tepelné izolace rozvod  TV NEVYHOVUJÍCÍ 

3 díl í hodnocení energetické náro nosti p ípravy teplé vody 

P íprava teplé vody Bilan ní 

Dodaná energie na p ípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 73,01 

Spot eba pomocné energie na p ípravu TV QAux,D HW [GJ/rok] 1 

Energetická náro nost p ípravy TV EPDHW = Qfuel,D HW + QAux,DHW [GJ/rok] 74,01 

M rná spot eba energie na p ípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 

21 

4 osv tlení 

Osv tlení 

Typ osv tlovací soustavy klasická žárovka 40W, zá ivky 

Celkový elektrický p íkon osv tlení budovy 2,5kWh 

Zp sob ovládání osv tlovací soustavy ru ní 
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1 díl í hodnocení energetické náro nosti osv tlení 

Osv tlení Bilan ní 

Dodaná energie na osv tlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 54,18 

Energetická náro nost osv tlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 54,18 

M rná spot eba energie na osv tlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 

15 

2 ukazatel celkové energetické náro nosti budovy 

Energetická náro nost budovy Bilan ní 

Výroba energie v budov  nezapo tená v díl ích 
energetických náro nostech (nap . z kogenerace 
a fotovoltaických lánk ) QE [GJ/rok] 

0 

Energetická náro nost budovy EP [GJ/rok] 1 171,09 

M rná spot eba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 

333 

M rná spot eba energie referen ní budovy Rrq,A 
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náro nost 
referen ní budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 

120 

Vyjád ení ke spln ní požadavk  na energetickou 
náro nost budovy 

budova nespl uje požadavky        

T ída energetické náro nosti hodnocené budovy G - mimo ádn  nehospodárná 

 

3 energetická bilance budovy pro standardní užívání 

3.1 dodaná energie z vn jší strany systémové hranice budovy stanovená bilan ním hodnocením 

Energonositel 

Vypo tené množství 
dodané energie  

Energie skute n  
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena 

GJ/rok GJ/rok K /GJ 

CZT 1 110,59 1 110,59 362,00 

elekt ina 60,49 60,49 1 377,00 

    

    

    

    

Celkem 1 171,08 1 171,08       
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1.1 energie vyrobená v budov  

Druh zdroje energie 
Vypo tené množství vyrobené energie  

GJ/rok 

  

  

  

  

  

Celkem 0 

 

2 ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systém  a kogenerace u nových 
budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 

  Dálkové vytáp ní nebo chlazení   Blokové vytáp ní nebo chlazení 

  Tepelné erpadlo    Jiné: PLYNOVÝ KOTEL 

3 postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupných a 
vhodných alternativních systém  dodávek energie 

V objektu jsou nevyhovující rozvody topného média. Velké ástky za odebrané teplo, navrhuji 
zm nu systému výroby tepla. Návrhuji vyráb t tepelnou energie pomocí plynového kotle. 
Kaskáda dvou kotl  Logamax plus GB162 o celkovém výkonu 50kW. Navrhuji zm nu regulace 
otopné soustavy z ru ní v závislosti na vnit ní teplot  na ekvitermní.  
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1 doporu ená technicky a ekonomicky vhodná opat ení pro snížení energetické náro nosti 
budovy 

1.1 doporu ená opat ení 

 Popis opat ení 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investi ní 
náklady 

(t is. K ) 

Prostá doba 
návratnosti 

VÝM NY VÝPLNÍ OTVOR  281,4 648000 7,55 

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT  221,6 432000 5,036 

ZATEPLENÍ ST ECHY 267,4 272000 3,5 

ZATEPLENÍ STROPU 84,4 87000 6,8 

Úspora celkem se zahrnutím synergických vliv  854,8 1352000 8,67 

1.2 hodnocení budovy po provedení doporu ených opat ení 

Budova po opat eních Bilan ní 

Energetická náro nost budovy EP (GJ/rok) 316,31 

T ída energetické náro nosti B - úsporná 

M rná spot eba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 

90 

2 další údaje 

2.1 dopl ující údaje k hodnocené budov  

Fasáda bude od 1.NP opat ena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z fasádních 
desek z p nového polystyrénu (EPS 70F) tl.150 mm =0,041 W.m-1K-1. Zateplení st echy 
bude provedeno tepelnou izolaci 2x EPS 100S Stabil tl. 2x 70 mm. Strop nad 1.PP bude 
zateplen minerálními deskami Ytong Multipor  tl. 50 mm ( =0,045 W.m-1K-1). Nov  budou 
osazena okna s plastovým šestikomorovým rámem a irým izola ním dvojsklem. Hodnota 
sou initele prostupu tepla okna jako celku Uw=0,89 W.m-2K-1. 
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1.1 seznam podklad  použitých k hodnocení budovy 

P íloha .3 - TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

P íloha . 17 - ENERGETICKÁ BILANCE 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

+,− . /

Platnost pr kazu do 10. 11 2022 

Pr kaz vypracoval Bc. Michael Baron 

 Osv d ení . 658 Dne: 10. 11 2012 
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PR KAZ ENERGETICKÉ 

NÁRO NOSTI BUDOVY 
Rekonstrukce bytového domu 

Obec Ostrava, ást Vítkovíce 

Hodnocení budovy 

stávající stav 
po realizaci 
doporu ení 

Celková podlahová plocha: 976,5 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 

M rná vypo tená ro ní spot eba energie v kWh/m2rok 333 90 

Celková vypo tená ro ní dodaná energie v GJ 1171 316,16 

Podíl dodané energie p ipadající na: 

Vytáp ní Chlazení V trání Teplá voda Osv tlení 

89,0 %                 6,0 % 5,0 % 

Doba platnosti pr kazu do 10. 11 2022 

Pr kaz vypracoval 
Bc. Michael Baron 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

B 

G 
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F. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

m
2

K /m
2 K

m2
K /m

2 K

m2
K /m

2 K

m2
K /m

2 K

m3
K /m

3 K

K

- - K
- - K
- - K
m K /m K
m K /m K

K

K K
K K
K
K
K
K K

K

K

K
K
K

ZATEPLENÍ ST ECHY 272100

ZATEPLENÍ STROPU 86682

VÝM NA OKEN 648000

ZATEPLENÍ FASÁDY 432450

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI POZEMNÍ ÁSTI

POLOŽKA MNOŽSTVÍ      JEDNOTKOVÉ CENA CENA REKONSTRUKCE

OSTATNÍ VÝLOHY 0

SUMA 1439232

144

288

181

94

4500

1500

1500

920

1 255972 255972
OTOPNÁ SOUSTAVA 1 354151 354151

POLOŽKA MNOŽSTVÍ      JEDNOTKOVÉ CENA CENA REKONSTRUKCE

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI VYTÁP NÍ OBJEKT A

PLYN 20 1000 20000

SUMA 739793

ZA ÍZENÍ SOUSTAVY 1 45470 45470
KOMÍN 21 3000 64200

KOTELNA

KOTELNA

ZA ÍZENÍ CENA

OTOPNÁ SOUSTAVA

ZA ÍZENÍ CENA

SUMA

126000
4416
26076
5268
94212

255972

LOGAMAX GB162
ROZD LOVA  WHY 120/80

REGULACE+ IDLA
SADA KASKÁDA

TV LOGALUX SU1000
SUMA 354151

Cu POTRUBÍ 57305
OTOPNÁ T LESA 296846

EXPANZNÍ ZA ÍZENÍ 4416
REGULACE+ IDLA 11856

ERPADLO 17342

ZA ÍZENÍ SOUSTAVY
ZA ÍZENÍ CENA

VYVAŽOVACÍ VENTILY 11856

SUMA 45470
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- - K
- - K
- - K
m K /m K

K

K K
K K
K
K
K
K K

K
K
K
K
K

- - K
- - K

K

K K
K K
K
K K

POLOŽKA MNOŽSTVÍ      JEDNOTKOVÉ CENA CENA REKONSTRUKCE

KOTELNA 1 114232 114232

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI VYTÁP NÍ OBJEKT B

P ÍPOJKA STAVAJÍCÍ 1 0 0

OTOPNÁ SOUSTAVA 1 354151 354151
ZA ÍZENÍ SOUSTAVY 1 36799 36799

KOTELNA OTOPNÁ SOUSTAVA

ZA ÍZENÍ CENA ZA ÍZENÍ

SUMA 505182

TV LOGALUX SU1000 94212 OTOPNÁ T LESA 296846
REGULACE+ IDLA 12820

CENA
VÝM NÍK B12L/20 desek 7200 Cu POTRUBÍ 57305

SUMA 114232 SUMA 354151

ZA ÍZENÍ SOUSTAVY

REGULACE+ IDLA 11856
ERPADLO 8671

SUMA 36799

ZA ÍZENÍ CENA
VYVAŽOVACÍ VENTILY 11856
EXPANZNÍ ZA ÍZENÍ 4416

SÁLAVÉ PANELY 1 522090 522090

TEPLÁ VODA 1 96472 96472

NÁKLADY NA REKONSTRUKCI VYTÁP NÍ OBJEKT C

POLOŽKA MNOŽSTVÍ      JEDNOTKOVÉ CENA CENA REKONSTRUKCE

SÁLAVÉ PANELY TEPLÁ VODA

SUMA 618562

SUMA 522090 SUMA 96472

ECOSUN 600G 187776 POJ. VENTIL, POTRUBÍ 1000
REGULACE V22/V23 49528

ZA ÍZENÍ CENA ZA ÍZENÍ CENA
EKOCUS 300G 284786 54xZÁSOBNÍK 95472
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POZEMNÍ ÁST 0 K 1439232 K 1439232 K 1439232 K

VYTÁP NÍ 0 K 739793 K 505182 K 618562 K

NÁKLADY 0 K 2179025 K 1944414 K 2057794 K

TEPLO Z CZT 310 MW/h - MW/h 74 MW/h - MW/h

TEPLO Z PLYNU - MW/h 74 MW/h - MW/h - MW/h

ELEKT INA 15 MW/h 15 MW/h 15 MW/h 88 MW/h

TEPLO Z CZT 1417 K /MWh - K /MWh 1886 K /MWh - K /MWh

TEPLO Z PLYNU - K /MWh 1020 K /MWh - K /MWh - K /MWh

ELEKT INA 4749 K /MWh 4749 K /MWh 4749 K /MWh 2425 K /MWh

511202 K 146805 K 211048 K 213068 K

14.84 let 9.21 let 9.66 let

CENA ZA 1MW/h

PLATBA ZA 1 ROK

PO IZOVACÍ NÁKLADY NA REKONSTRUKCI 

STAVAJÍCÍ STAV

NÁVRATNOST

NOVÝ STAV 
OBJEKT A

NOVÝ STAV 
OBJEKT B

NOVÝ STAV 
OBJEKT C

STAVAJÍCÍ STAV
NOVÝ STAV 
OBJEKT A

NOVÝ STAV 
OBJEKT B

NOVÝ STAV 
OBJEKT C

SPOT EBA ENERGIE 
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G. ZÁV R 

Výsledkem mé diplomové práce je projekt o nejvhodn jším zp sobu vytáp ní bytového 

domu, který po rekonstrukci splnil dle pr kazu energetické náro nosti budovy energetickou  

t ídu B – úspornou. Projektová dokumentace je provedena v souladu s normami. Snažil jsem se 

navrhnout objekt ekonomicky šetrný a zárove  praktický a funk ní pro život provozovatel  

objektu. Objekt je architektonicky nenáro ný. Rekonstrukce po ítá s kontaktním zateplením 

fasády polystyrénem, vým nou stávajících výplní otvor  a kompletní vým nou st ešního plášt  

v etn  tepelné izolace a hydroizolace. V rámci projektu byla vypracována dokumentace pro t i 

r zná vytáp ní stavby a jejich srovnání. Pro srovnání bylo vybráno jako jedno z variant vytáp ní 

CZT, další variantou bylo nahrazení CZT plynovými kotly zapojenými do kaskády v koteln  

umíst né v 1.PP a poslední variantou bylo vytáp ní elektrickými podstropními sálavými panely. 

Z daných výpo t  a srovnání vyplývá, že nejvhodn jší variantou vytáp ní bytového domu po 

rekonstrukci je varianta vytáp ní CZT. Hlavním aspektem nem že být jen nejnižší po izovací 

cena, ale i provozní náklady na vytáp ní a p ípravu teplé vody, komfortní provoz pro uživatele a 

v neposlední ad  také eliminace zplodin z lokálního topeništ  v centru m sta. Myslím, že jsem 

se snažil v maximální mí e vyhov t jak požadavk m investora, tak i zásadám pro zpracování 

dané problematiky. 
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[18]  www.ytong.cz 

[19]  www.cad-detail.cz  

[20]  www.styrotrade.cz 
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[21] http://www.buderus.cz 

[22] http://www.tzb-info.cz 

[23] http://www.drazice.cz 

[24] http://www.reflex.cz 

[25] http://www.fenixgroup.cz 

[26] http://www.wilo.cz 

[27] http://www.g-term.sk 

[28] http://www.tahydronics.cz 

[29] http://www.honeywell.cz 

d)  Po íta ové programy: 

[30] TEPLO 2011 

[31] ZTRÁTY 2011 

[32] TECHCON RAUCAD 

[33] KORADO 

[34] AUTOCAD ARCHITECTURAL DESKTOP 2007 

[35] HECOS 4.09 

[36] WILO SELECT 
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SEZNAM VÝKRES  

V. . 01 KOORDINA NÍ SITUACE 

V. . 02 ZÁKLADY 

V. . 03 P DORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV 

V. . 04 P DORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV 

V. . 05 P DORYS 2.NP - 5.NP - STÁVAJÍCÍ STAV 

V. . 06 P DORYS 6.NP - STÁVAJÍCÍ STAV 

V. . 07 P DORYS 1.PP - NOVÝ STAV 

V. . 08 P DORYS 1.NP - NOVÝ STAV 

V. . 09 P DORYS 2.NP - 5.NP - NOVÝ STAV 

V. . 10 P DORYS 6.NP - NOVÝ STAV 

V. . 11 ST ECHA  

V. . 12 EZ A-A 

V. . 13 POHLEDY 

V. . 14 DETAIL ST ECHY 

V. . 15 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – P DORYS 1.PP 

V. . 16 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – P DORYS 1.NP 

V. . 17 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – P DORYS 2.NP 

V. . 18 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – P DORYS 3.NP 

V. . 19 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – P DORYS 4.NP 

V. . 20 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – P DORYS 5.NP 

V. . 21 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – P DORYS 6.NP 

V. . 22 VYTÁP NÍ – OBJEKT A, B – ROZVINUTÝ EZ 

V. . 23 VYTÁP NÍ – OBJEKT A – SCHÉMA KOTELNY 

V. . 24 VYTÁP NÍ – OBJEKT B – SCHÉMA KOTELNY 

V. . 25 VYTÁP NÍ – OBJEKT C – P DORYS 1.NP 

V. . 26 VYTÁP NÍ – OBJEKT C – P DORYS 2. – 5.NP 

V. . 27 VYTÁP NÍ – OBJEKT C – P DORYS 6.NP 
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I. SEZNAM P ÍLOH 

P ÍLOHA . 1 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO DVOURAMENNÉHO SCHODIŠT  DLE 

SN 73 4130 - SCHODIŠT  A ŠIKMÉ RAMPY - ZÁKLADNÍ 

POŽADAVKY 

P ÍLOHA . 2 VÝSTUPY Z PROGRAMU TEPLO 2011 

P ÍLOHA . 3 VÝSTUPY Z PROGRAMU ZTRÁTY 2011 

P ÍLOHA . 4 OTOPNÉ T LESA, SÁLAVÉ PANELY, TEPELNÉ VÝKONY 

P ÍLOHA . 5 VÝSTUP Z PROGRAMU HECOS, TLAKOVÉ ZTRÁTY 

P ÍLOHA . 6 ZDROJ TEPLA KONDENZA NÍ KOTEL 

P ÍLOHA . 7 ZDROJ TEPLA VÝM NÍK TEPLA 

P ÍLOHA . 8 VÝPO ET TEPLÉ VODY A ZÁSOBNÍKU 

P ÍLOHA . 9 OB HOVÉ ERPADLA 

P ÍLOHA . 10 VÝPO ET POJISTNÉHO VENTILU 

P ÍLOHA . 11 VÝPO ET EXPANZNÍ NÁDOBY 

P ÍLOHA . 12 VÝPO ET TEPELNÉ IZOLACE 

P ÍLOHA . 13 REGULACE 

P ÍLOHA . 14 ZA ÍZENÍ V OTOPNÉ SOUSTAV  

P ÍLOHA . 15 ELEKTRICKÉ SÁLÁVÉ PANELY, REGULACE VNIT NÍ TEPLOTY 

P ÍLOHA . 16 PLYNOVODNÍ POTRUBÍ 

P ÍLOHA . 17 VÝSTUP Z PROGRAMU ENERGIE 2011 

 


