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ANOTACE 

Hlavním cílem diplomové práce je splnění p edpokladu, že rodinný dům bude nízkoener-

getický, provedení projektu vytápění a nuceného větrání RD. V programu Energie byla 

vypočítána měrná pot eba tepla na vytápění, její hodnota je 2η kWh/m2·a. Nízkoenergetic-

ký dům je ten, který má měrnou pot ebu tepla na vytápění nejvýše 50 kWh/m
2·a. Je splněna 

i podmínka pro průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,24 W/m
2·K. Pro nízkoenerge-

tické stavby musí být hodnota průměrného součinitele prostupu tepla menší než 0,3η 

W/m
2·

K. Do kategorie nízkoenergetický rodinný dům je možno za adit posuzovaný objekt. 

Vytápění objektu bude zajištěno instalací teplovodního podlahového vytápění s p ídavnými 

otopnými tělesy. Nucené větrání bude zajištěné rekuperační jednotkou od firmy Atrea. Sys-

tém nuceného větrání bude rovnotlaký s p ívodem čerstvého a odvodem odpadního vzdu-

chu o objemu 300 m
3
/h. 

Citace názvu: Nízkoenergetický rodinný d m 

 

ANNOTATIONS 

Diploma work is focused at realization of family house at low energy standard. 

Citation of title: The Low- Energy Family House 

The main target of diploma work is to prove, that family house will be low-energy,  project 

of heating and forced airing family house. Measuring requirement of heat on heating was 

calculated in program Energy . Value by calculation si 25 kWh/m
2·a. The low-energy fami-

ly house has measuring requirement of heat on heating maximum 50 kWh/m
2·a. The-low 

energy house has average coefficient spred thought of heat Uem = 0,24 W/m
2·

K. For low-

energy house it has to be maximum 0,35 W/m
2·

K. This family house is put to low-energy 

category. Heating of house will be ensured by heat line flor heating with added heating 

unit. Forced airing will be ensured by recuperation unit by Atrea company. System forced 

airing will be straight pressure with supply air and drainage wasted air about capacity  300 

m
3
/h. 

 

 

 



 

KLÍČOVÁ SLOVů 

Nízoenergetický, měrná pot eba tepla na vytápění, průměrný součinitel prostupu tepla, vy-

tápění, podlahové vytápění, otopná tělesa, nucené větrání, RAUCAD, KORADO, ATREA, 

vodovod, solární kolektor. 
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Low-energy, measuring requirement of heat on heating, coefficient spred thought of heat, 

heating, heat line flor heating, heating unit, forced airing, RAUCAD, KORADO, ATREA, 

water pipe line, solar collector. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL  

ČSN  česká státní norma 



 

TČ  tepelné čerpadlo 

NED  nízkoenergetický dům 

RD  rodinný dům 

p. č  parcelní číslo 

č.  číslo 

m. n. m BpV metry nad mo em baltského vyrovnávacího systému 

PE-X  polyetylen 

DN  vnější rozměr potrubí 

NN  nízké napětí 

tl.  tloušťka 

soc . sociální 

cu  měď 

C x/x  pevnost betonu v tlaku (nap . C16/20 – válcová pevnost betonu v tlaku je 16       

Mpa, krychelná pevnost betonu v tlaku je 20 Mpa)  

nap . nap íklad 

NP nadzemní podlaží 

NE nízkoenergetický 

TZ tepelné ztráty 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá tématem nízkoenergetického rodinného domu. Projekt rodin-

ného domu je vyprojektován podle vyhlášky č. ζřř/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dále 

podle stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. Objekt je navržen jednopodlažní s obytným pod-

krovím. Nosný obvodový plášť nebude mít kontaktní zateplení. Podkroví bude zatepleno 

nadkrokevním systémem. Rodinný dům bude realizován ve Zlínském kraji, v městě 

Fryšták. 

Obsahem tohoto projektu je návrh vytápění objektu (dle ČSN 730ηζ0, ČSN EN 

12831), nuceného větrání (dle ČSN EN 1η66η/Z1/2001), výpočet vnit ního vodovodu 

s dimenzí p ípojky (dle ČSN 7η ηζηη) a návrh solárních kolektorů pro oh ev vody (dle 

topená ské p íručky). 

 Tepelná ztráta rodinného domu je ζ,η1Ř kW. Pro vytápění jednotlivých místností 

bude použito teplovodní podlahové vytápění s místním dotápěním otopnými tělesy v míst-

nostech, kde podlahové vytápění nepokryje celou tepelnou ztrátu místnosti. Podlahové vy-

tápění je ešeno v programu RAUCAD (TechCON) od společnosti REHAU. Otopná tělesa 

jsou navržená od firmy RADIK v programu CORADO. Zdrojem pro oh ev topné vody 

bude tepelné čerpadlo vzduch-voda od firmy REGULUS. Tepelné čerpadlo bude umístěno 

na severovýchodní straně fasády objektu. 

 Oh ev teplé vody bude zajištěn solárními kolektory od společnosti REGULUS. 
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1 NÉZKOENERGETICKÉ RODINNÉ DOMY 

Výstavba nízkoenergetických domů nabírá v České republice na vzestupu. V Německu a 

německy mluvících zemích se staví nízkoenergetických a pasivních domů stále mnohem 

více, než je tomu v ČR. Hlavním důvodem výstavby nízkoenergetických domů je snížení 

spot eby energie na vytápění. Prvotní myšlenka realizace nízkoenergetických domů byla 

v realizaci pronikání solární energie do objektu p íznivě orientovanými prosklenými plo-

chami a její následná sofistikovaná akumulace tepla. Od té doby se čím dál více začalo 

dbát na minimalizování pot eby tepla na vytápění realizací obvodových stěn s lepšími te-

pelně technickými vlastnostmi a zavedením zpětného získávání tepla z větracího vzdu-

chu.[1] 

1.1 Energetická efektivnost v kontextu udržitelné výstavby 

Základní myšlenkou udržitelné výstavby budov je zajištění základních životních pot eb 

současného člověka bez ohrožení pot eb generací budoucích. Hlavní priority udržitelné 

výstavby jsou: 

 Energeticky úsporná výstavba 

 Efektivnější ízení provozu budov 

 Efektivnější využívání surovinových a energetických zdrojů 

 Snižování množství emisí a odpadů v celém životním cyklu budov 

 Snižování spot eby pitné vody a p edcházet jejímu znečištění 

 Efektivnější využívání půdy koncepční zástavbou a revitalizací sídel 

 Tvorba zdravého obytného prost edí [2] 

1.2 Definice nízkoenergetického domu NED 

Za nízkoenergetický dům se dá považovat taková budova, v níž je pot eba tepla na vytápění 

omezena maximálně hodnotou η0 kWh/m2·a. Průměrný součinitel prostupu tepla podle 

ČSN 730ηζ0-2 musí být menší nebo rovno hodnotě 0,3η W/m2·K. Lze očekávat, že toto 
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kritérium se bude nadále zp ísňovat, jakmile se zp ísní legislativní požadavky na běžnou 

výstavbu.  

Tabulka 1Tepelně technický standard pro Nízkoenergetické budovy NED 

 

Charakteristika, tepel ě-te h i ký sta dard, 

spotře a energie 

Nízkoe ergeti ký dů  NED  

Vel i do ré zateple í, ízkoteplot í systé  

vytápě í s alý  výko e , říze é větrá í 

s rekupera í tepla 

Hod ota U ko struk í W/ 2
.K) 0,18-0,25 

Hodnota U oken (W/m
2
.K) 1,3 

Tepel ý příko  W/ 2
) 20-30 

Teplo a vytápě í kWh/ 2
.a) 30-50 

Teplo a ohřev vody kWh/ 2
.a) 20-25 

Elektri ká e ergie kWh/ 2
.a) 20-25 

Celková ěr á potře a e ergie kWh/ 2
.a) 70-100 

 

1.3 Energetická bilance a součinitel prostupu tepla 

P i nízkých hodnotách součinitele prostupu tepla, které se pohybují v rozmezí 0,1-0,15 

W/m
2·K již není nejvýznamnější jev únik tepla plochou konstrukce a naopak výpočet bi-

lance vnit ních tepelných zisků začíná být více citlivý na správné zahrnutí vnit ních tepel-

ných zisků od osob, energie slunečního zá ení pronikající okny i tepelného zisku od tech-

nologických za ízení a spot ebičů v domě. [1] 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

2 PR VODNÍ ZPRÁVů 

Název stavby:   RD Potoky 

Místo stavby:   Fryšták, Potoky 401, 763 16 

Katastrální území:  Fryšták 

Parcela číslo:   854 

Okres:    Zlín 

Stavebník (investor):  Karolína Krásná, Budovatelská 199, Jižní Svahy, Zlín, 760 05 

Projektant   Tomáš Chudý, Stola ská 124, 763 16, Fryšták 

Jedná se o novostavbu rodinného domu v NE standardu. Dům je jednopodlažní s podkro-

vím, nepodsklepený. 

2.1 Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním po-

zemku a o majetkoprávních vztazích 

Na parcele č. Řηζ se nachází stávající objekt, který bude odstraněn. Projekt demolice není 

obsahem ešení. Projektem ešení je realizace Rodinného domu v NE standardu. Vlastní-

kem pozemku je Karolína Krásná). Investor je taktéž majitelem parcel Řηη/1 a Řηη/2, na 

které je postavena stodola.  Okolní zástavbou jsou rodinné domky. Sousední parcela Ř3η/1 

je ve vlastnictví města Fryšták a je po ní možnost p íjezdu k parcele č. 855/2.  

2.2 Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a tech-

nickou infrastrukturu 

P ístup k pozemku je umožněn po ulici Dolnoveská (p. č. 850). Ve ejný vodovod a ve ejná 

kanalizace jsou vedeny pod ve ejnou komunikací Dolnoveská. Ve ejný plynovod je vedený 

kolmo na ulici Dolnoveská a to pod komunikací v ulici Absolonové. Rozvod nízkého napě-

tí je veden vzdušně z ulice Absolonové p es komunikaci Dolnoveská. 

2.2.1 Provedené průzkumy 

Stavebně technický průzkum, mě ení hladiny radonu a geodetické mě ení provedou specia-

lizované firmy. 
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2.3 Informace o spln ní požadavk  dotčených orgán  

Veškeré podmínky dotčených orgánů byly splněny. 

 

2.4 Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Vlastnosti výrobků pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stav-

by, musí být ově eny podle zvláštních p edpisů (nap . podle zákona č. 22/1řř7 Sb., o tech-

nických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších p edpisů. Veškeré požadavky na 

výstavbu jsou splněny, projekt je v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technic-

kých požadavcích na stavby s odvoláním na související vyhlášky a ČSN a splňuje poža-

davky stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb.  

2.5 Údaje o spln ní podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Regulační plán není stavbou změněn. Podmínky územního rozhodnutí jsou splněny. 

2.6 V cné a časové vazby stavby 

V době zpracování projektu nejsou známy žádné vazby na jiné stavby. S realizací stavební-

ho díla souvisí dočasná zvýšená dopravní zátěž na p íjezdové komunikaci a je bráno  

v úvahu i mírné zvýšení hlučnosti a prašnosti p i realizaci díla. 

2.7 P edpokládaná lh ta výstavby včetn  popisu postupu výstavby 

Zahájení stavebních prací proběhne v červnu 2013. P edání stavebního díla bude v dubnu 

2014. 

P edmětem výstavby je rodinný dům. P esný popis postupu výstavby není p edmě-

tem ešení. Realizace díla bude provedeno podle projektové dokumentace za odborného 

vedení technického a autorského dozoru. 

2.8 Statistické údaje o orientační hodnot  stavby a velikosti ploch 

2.8.1 Velikost ploch 

Zastavěná plocha:  165 m
2 
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Plocha parcely 855/1:  650 m
2 

Plocha parcely 855/2:  58 m
2
 

2.8.2 Orientační hodnoty stavby 

Základy: 51 m
3 

Stavba: Rodinný dům (vytápěná část768 m
3
 + Garáž ř0 m

3 + nevytápěná část 70 m3
) 

Celkem: 979 m
3 

 Stavební objekty pat í do oboru výstavby Ř03 (cenová soustava ÚRS – číselník 

JKSO, klasifikace stavebních objektů – 803: budovy pro bydlení) 

979 · 4491 = 4 396 690,- Kč 

 Projektová práce 

10,93 % ze 4 396 690,- Kč 

10,93 · 4 396 690 = 480 558,- Kč 

 Náklady na umístění stavby 

2 % ze 4 396 690,- Kč 

2 · 4 396 690 = 87 933,- Kč 

 Rezerva 

5 % ze 4 396 690,- Kč 

5 · 4 396 690 = 219 834,- Kč 

 Celková orientační cena stavby činí 5 185 000,- Kč 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

Souhrnná technická zpráva je zpracována podle vyhlášky ζřř/2006 Sb. o dokumentaci sta-

veb. Podrobný popis postupu návrhu technického za ízení budov (projekt nuceného větrá-

ní, projekt vytápění RD, návrh solárních kolektorů a TČ, rozvod vnit ního vodovodu) je 

v samostatných kapitolách. 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v katastrálním území Fryšták, na parcele číslo Řηζ. P ed zahájením 

vlastních stavebních prací bude z ízeno za ízení staveniště, které bude na parcele č. Řηη/1. 

Za ízení staveniště zahrnuje realizaci skládky materiálů, staveništních buněk sloužících pro 

ochranu pracovníků a technologického vybavení stavby. 

P ed realizací stavby musí být ze staveniště odstraněny ke e a rostlinstvo. V celé 

ploše parcely č. Řηζ bude sejmuta ornice v tloušťce 150 mm a uložena v levém horním 

rohu parcely (východ) na deponii. Stavební pozemek je témě  rovinatý. Odchylka rovina-

tosti v celé ploše budoucí stavby je ± 0,3 m. Po sejmutí ornice se terén mírně srovná do 

roviny. Staveniště bude ádně oploceno z důvodu bezpečnosti podle vyhlášky č. 601/2006 

Sb. o bezpečnosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích. 

Pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu, tudíž se na něm nenachází 

žádné vymezení, v němž by byla zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo území vy-

mezeno 

P ístup na staveniště je umožněn z ve ejné komunikace Dolnoveská (místní komu-

nikace). 

V obci Fryšták jsou vedeny pod komunikací, podél komunikace či vzdušně všechny 

inženýrské sítě a proto je možnost realizace p ípojek. 
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3.1.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Objekt svým ešením nenarušuje ráz krajiny a zapadá do zástavby rodinných domků. Jedná 

se o novostavbu nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu s obyvatelným pod-

krovím. Půdorys objektu je členitého tvaru. K témě  obdelníkovému půdorysu se podél 

delší strany z jihozápadní strany fasády objektu pojí obývací pokoj- místnost č. 106. Nad 

obývacím pokojem je již krov pultového tvaru. Z druhé strany se k témě  obdélníkovému 

půdorysu ze severovýchodní strany fasády objektu pojí garáž – místnost č. 101. P íjezd do 

garáže bude zhotoven ze zámkové dlažby Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže je 

situován na severozápadní fasádě domu, která je situována podél místní komunikace. 

Oplocení pozemku bude vyzděno z pohledových bednících tvárnic z čelní strany (severo-

západní) a ostatní strany oplocení se provede z ocelového drátěného plotu. 

3.1.3 Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vněj-

ších ploch 

Základová konstrukce se skládá ze základových pasů B 20, t ídy C 16/20. Bednění zákla-

dových pasů se uvažuje tradiční z eziva a hranolů. Základové pasy pod obvodovými stě-

nami budou široké ηη0 mm a hluboké 1000 mm. Pod st ední nosnou stěnou bude základo-

vý pás široký 6η0 mm a hloubka se zamýšlí stejná jako v p ípadě obvodových pasů. Zákla-

dový pás pro schodiště je široký 300 mm a hluboký 1000 mm. Podkladní betonová maza-

nina bude mít tloušťku 100 mm. 

Obvodové zdivo bude postaveno z tvárnic Heluz Family ζζ v celkové tloušťce ζη0 

mm. Vnit ní nosné zdivo a p íčky budou vyzděny z broušených tvárnic taktéž v systému 

Heluz. Vnit ní nosné zdivo je navrženo v tloušťce 2η0 mm a 17η mm. P íčky Heluz jsou 

12η mm a 100 mm široké. Kromě Heluz zdiva bude v úklidové místnosti (č. 206) zhotove-

na p edstěna ze sádrokartonových desek. 

Stropní konstrukce bude realizována ze stropních nosníků Heluz výšky 17η mm a 

stropních vložek Heluz Miako. Osová vzdálenost nosníků je 62η mm. Celková výška 

stropní konstrukce bude 2ζη mm. 

St ešní konstrukce bude témě  v celé ploše zastavěné části RD sedlová. K sedlové 

konstrukci se p ipojí pultová st echa nad obývacím pokojem a nad garáží. Sedlová st echa 
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má sklon 3η°, pultová st echa nad garáží má sklon 7° a nad obývacím pokojem 12°. Zatep-

lení st echy je ešeno nadkrokevním systémem. 

Všechny pochozí plochy v exteriéru, jak na terase, tak p íjezd ke garáži i chodník 

k hlavnímu vstupu budou provedeny ze zámkové dlažby, která bude podbetonovaná deseti-

centimetrovou vrstvou slabě vyztuženého betonu. 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na místní komunikaci Dolnoveská. P ípojky (vodovodní, kanalizační, 

elektroinstalace a plynovod) rodinného domu budou napojeny na ve ejné sítě. Technická 

infrastruktura je vedena pod místní komunikací nebo v ochranném pásmu zeleně podél 

komunikace. Silové elektrické vedení je vedeno do ochranného pásma zeleně p es místní 

komunikaci Dolnoveská ke sloupu elektrického vedení.  

o Vodovodní p ípojka – Vodovodní p ípojka bude p ivedena na pozemek in-

vestora až fasádě RD severovýchodní strany. Těsně p ed vstupem vodovod-

ní p ípojky do objektu bude osazená vodoměrná šachta, která bude ukonče-

na vodoměrnou sestavou. Vodovodní p ípojka je dimenzována metodou tla-

kových ztrát dle ČSN 7η ηζ ηη, je navržena z polyetylenového potrubí PE-X 

40x5,5 

3.1.5 ešení technické a dopravní infrastruktury včetně ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

V celé ploše stavební parcely č Řηζ není území poddolováno a nemusí být proto s tímto 

negativním vlivem počítáno p i zakládání stavby. 

 Dopravní infrastruktura zajišťuje p íjezd k objektu vozidlem. P íjezdová plocha 

k objektu bude mít délku 6,Ř m a ší ku ζ,1 m. Místní komunikace Dolnoveská je dvou-

proudá komunikace o ší ce jízdního pruhu 3,η m. Kolmo na místní komunikaci, situovaná 

podél jihozápadní strany fasády objektu, je vedená zpevněná pojízdná plocha o ší ce ζ,η m, 

kde je možnost parkovacího stání.  

3.1.6 Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

V průběhu fáze užívání stavby nedojde ke dlouhodobému znečišťování ovzduší emisemi, 

jelikož je pro vytápění RD navrženo TČ pro teplovodní systém. Ke krátkodobému znečiš-
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tění ovzduší emisemi dojde pouze p i p ípadném užívání krbového systému. Hodnota zne-

čištění ovzduší stavbou je pod průměrem okolní zástavby. 

 Komunální odpad bude skladován na hranici pozemku a vyvážen jednou týdně 

Technickými službami Zlín. Stanovení objemu nádoby komunálního odpadu je provedeno 

výpočtem, kde na jednu osobu se uvažuje objem η l na den. Pro čty člennou rodinu se uva-

žuje objem 20 l na den => pot eba 120 litrové nádoby s četností vývozu jedenkrát týdně. 

 Denní osvětlení a oslunění obytných místností nebude ovlivněno okolní zástavbou. 

Vzdálenosti jednotlivých objektů v ešené lokalitě jsou vyhovující. 

 Splaškové vody budou odvedeny bezpečně z RD kanalizační p ípojkou do ve ejné 

kanalizace. 

3.1.7 ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejně p ístupných ploch a komunika-

cí 

Stavba není ešena pro bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Tyto podmínky by musely být splněny podle vyhlášky č. 3řŘ/200ř sb. o obec-

ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

3.1.8 Průzkumy a mě ení, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Pro vypracování projektové dokumentace byl proveden protokol o stanovení radonového 

indexu pozemku. Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum nebyl stanoven. 

 Protokol o stanovení radonového indexu určil, že hladina radonu nep esahuje rizi-

kové pásmo. Výsledná hodnota radonové aktivity se adí do st ední indexové aktivity, která 

se pohybuje v rozmezí 30 – 100 Bq/m
3
.  

 Hydrogeologický průzkum nebylo nutno stanovit, protože dle místních zkušeností a 

vyjád ení Městského ú adu Fryšták se hladina podzemní vody nenachází v úrovni základo-

vé spáry.  



12 

 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Geodetické mě ení bylo provedeno specializovanou firmou Geostav. Stavba se vytyčí dle 

projektové části. Geodetická výška hladiny nad mo em je stanovena pro Baltský vyrovná-

vací systém. Hodnota výšky nad mo em Bpv je zjištěna: ± 0,000 = 262,20 m. n. m Bpv 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO 01 – Rodinný dům 

SO 02 – Garáž 

SO 03 – Zámková dlažba 

SO 04 – Zděný plot 

SO 05 – Drátěný plot 

SO 06 – Vodovodní p ípojka 

SO 07 – Kanalizační p ípojka 

SO 08 – P ípojka nízkého napětí 

SO 09 – P ípojka plynu 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

Zhotovitel provede stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb 

vyhověla požadavkům stanoveným v na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví p ed 

nep íznivými účinky hluku a vibrací. Hluk ze stavební činnosti bude v chráněném venkov-

ním prostoru staveb vyhovující platnému maximálnímu limitu LAeq,T =6η dB pro časový 

úsek 7-21 hodin. 

 Zvýšená prašnost v dotčené lokalitě bude eliminována zpevněním vnitrostaveništ-

ních komunikací, důsledným čištěním dopravních prost edků p ed jejich výjezdem na ve-

ejnou komunikaci, zakrytím sypkého materiálu plachtami, zkrápěním staveniště v p ípadě 

dlouhodobého sucha P i znečištění komunikace vozidly ze stavby musí být bez prodlení 

komunikace uvedena po znečištění do původního stavu. 
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3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Dle na ízení vlády č. ηř1/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích) budou splněny požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků. Zho-

tovitel stavby se bude ídit i zákonem č. 30ř/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci). 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení působící na ní v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek větší stupeň nep ípustného p etvo ení nebo dokonce z ícení stavby nebo její části. 

Podrobné vyhodnocení mechanické odolnosti a stability není p edmětem hodnocení diplo-

mové práce. 

3.3 Požární bezpečnost 

Stavba RD je navržena tak, aby splňovala požadavky na zachování nosnosti a stability kon-

strukce po určitou dobu, omezení rozvoje a ší ení kou e ve stavbě, omezení ší ení požáru 

na sousední stavbu. Umožnila evakuaci osob a zví at, umožnila p íjezd záchranných po-

žárních jednotek.  Vyhodnocení požární bezpečnosti není p edmětem diplomové práce. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Ochrana zdraví a životního prost edí je ešeno již v kapitole 3.1.6. V této kapitole je zahr-

nuta navíc kapitola o mikroklima a větrání. 

 Větrání obytných místností je zajištěno nuceným p ívodem a odvodem vzduchu. 

Intenzita větrání je n = 0,5 h
-1

. P ívod čerstvého venkovního vzduchu je zajištěn vzducho-

technickou jednotkou firmy Atrea. Objem p iváděného vzduchu do obytných místností je 

300 m
3/h. Systém větrání je rovnotlaký. Podrobný výpočet a popis vzduchotechnického 

za ízení je uveden v kapitole Technická zpráva nuceného větrání.  

 Opat ením proti nadměrnému p eh ívání vnit ního mikroklima obytných místnosti 

v letním období jsou vnit ní žaluzie.  
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3.5 Bezpečnost p i užívání 

Stavba je navržena tak, aby p i správném užívání rodinného domu k bydlení nedošlo 

k nebezpečí úrazu. Technické za ízení budov bude v objektu instalováno dle projektové 

dokumentace a dle technologických normových postupů. 

3.6 Ochrana proti hluku 

Stavba je chráněna svým obvodovým pláštěm od okolního hluku z komunikací a ve ejného 

provozu. Obvodové zdivo Heluz family zajišťuje podle výrobce požadovanou ochranu hlu-

ku z venkovního prost edí. 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

3.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Dle průkazu energetické náročnosti budov a energetického štítku obálky budovy lze za adit 

rodinný dům do kategorie B – úsporná. Kategorie B pat í mezi nízkoenergetické stavby. 

3.7.2 Stanovení celkové energetické spot eby stavby 

Měrná pot eba tepla na vytápění byla stanovena průkazem energetické náročnosti budov na 

hodnotu 25 kWh/m
2·a. Podmínka pro nízkoenergetické stavby je splněna, mezní hodnota je 

50 kWh/m
2·a. 

3.8 ešení p ístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Tato tématika je ešena již v kapitole 3.1.7. Níže uvedený odstavec je pouze opis této kapi-

toly. 

Stavba není ešena pro bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Tyto podmínky by musely být splněny podle vyhlášky č. 3řŘ/200ř sb. o obec-

ných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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3.9 Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí: radon, 

agresivita spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpeč-

nostní pásma 

ešení ochrany p ed radonovým rizikem a stanovení hladiny spodní vody je uvedeno 

v kapitole 3.1.8. Vliv zakládání stavby na poddolovaném území je ešeno v kapitole 3.1.5. 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou na území pozemku stanovená. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

V kapitole 3. 1.11 je ešen vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

p ed negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení. V kapitole 3. 1.12 je uve-

den způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

Jelikož se jedná o rodinný dům, tak se p i jeho výstavbě a užívání nep istupuje ke zvlášt-

ním opat ením. Pozemek bude oplocen plotem z pohledových tvárnic a drátěného pletiva. 

3.11 Inženýrské stavby 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťová voda bude svedena spolu se splaškovou vodou do ve ejné kanalizace, která je 

vedena pod místní komunikací Dolnoveská. 

3.11.2 Zásobování vodou 

Objekt je napojen na ve ejný vodovod vodovodní p ípojkou vedenou na pozemku investo-

ra. Vodovodní p ípojka je dimenzována dle ČSN 7η ηζηη. Pro její realizaci bude použit 

materiál PE-X o rozměrech ζ0xη,η mm a celková délka vodovodní p ípojky bude 21 m.  

3.11.3 Zásobování energiemi 

P ípojka NN je vedena vzdušně k objektu. Distribuční sítí v této lokalitě je E-ON energie 

a.s. 
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3.11.4 ešení dopravy 

Dopravní infrastruktura zajišťuje p íjezd k objektu vozidlem. Místní komunikace Dolno-

veská je dvouproudá komunikace o ší ce jízdního pruhu 3,η m. Kolmo na místní komuni-

kaci, situovaná podél jihozápadní strany fasády objektu, je vedená zpevněná pojízdná plo-

cha o ší ce ζ,η m, kde je možnost parkovacího stání. 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

P íjezdová plocha k objektu bude mít délku 6,Ř m a ší ku ζ,1 m. Povrchová úprava bude ze 

zámkové dlažby.  Chodník, který povede k hlavnímu vstupu, bude dlouhý ř m a široký 1,ř 

m. Na jihovýchodní straně objektu bude vydlážděna terasa ze zámkové dlažby o celkové 

ploše 3ζ m2
. 

 Po dokončení stavby proběhnou terénní úpravy. Ornice z deponie se použije na te-

rénní úpravy a posléze bude pozemek zatravněn. 

3.11.6 Elektronické komunikace 

Nejsou p edmětem ešení diplomové práce. 
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4 SITUACE STAVBY 

Koordinační situace stavby je součástí výkresové dokumentace, bude uvedena ve výkreso-

vé části jako výkres č. 1. Situace je vyhotovena v mě ítku 1:250 a je na ní zakreslena tech-

nická infrastruktura, p ípojky k objektu, místní komunikace, pochozí plochy a p íjezdová 

plocha k objektu. 
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5 POZEMNÍ ĚSTůVEBNÍě OBJEKTY – TECHNICKÁ 

ZPRÁVů STůVEBNÍ ČÁSTI 

5.1 ůrchitektonické a stavebn  technické ešení 

5.1.1 Účel objektu 

Objekt bude používaný pro bydlení čty člennou rodinou. 

5.1.2 Zásady architektonického, dispoziční a výtvarného ešení a ešení vegetačních 

úprav okolí objektu, včetně ešení p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Objekt svým ešením nenarušuje ráz krajiny a zapadá do zástavby rodinných domků. Jedná 

se o novostavbu nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu s obyvatelným pod-

krovím. Půdorys objektu je členitého tvaru. K témě  obdelníkovému půdorysu se podél 

delší strany z jihozápadní strany fasády objektu pojí obývací pokoj - místnost č. 106. Nad 

obývacím pokojem je již krov pultového tvaru. Z druhé strany se k témě  obdélníkovému 

půdorysu ze severovýchodní strany fasády objektu pojí garáž – místnost č. 101. P íjezd do 

garáže bude zhotoven ze zámkové dlažby Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže je 

situován na severozápadní fasádě domu, která je situována podél místní komunikace. 

Oplocení pozemku bude vyzděno z pohledových bednících tvárnic z čelní strany (severo-

západní) a ostatní strany oplocení se provedou z ocelového drátěného plotu. Po dohodě 

projektanta s investorem je dispozice rodinného domu ešena takto: 

 P ízemí 

Vstup do objektu je orientovaný na severozápadní stranu fasády RD. Všechny místnosti 

(kromě spíže) jsou p ístupné z centrálního komunikačního prostoru - chodby (místnost č. 

10ř). A jsou to místnosti č. 102 - zádve í, č. 103 – koupelna s WC, č. 10ζ – technická 

místnost + posilovna, č. 10η – ložnice, č. 106 – Obývací pokoj s jídelnou, č. 107 - kuchyň. 

Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a větrány nuceně. Dispoziční ešení včetně ploch 

je podrobně dokumentováno ve výkresové části (Půdorys 1. NP – výkres č. ζ). 
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 Podkroví 

P ístupnost do podkroví bude zajištěna jednoramenným levotočivým zak iveným schodiš-

těm, které má ší ku ramene ř2η mm.  Dispoziční ešení je klasické (centrální komunikač-

ním prostorem) - chodbou (místnost č. 203). Z tohoto prostoru jsou p ístupny místnosti č. 

201 – dětský pokoj, č. 202 – dětský pokoj, č. 20ζ – koupelna s WC, č. 205 – pokoj pro hos-

ty, č. 206 – úklidová místnost. Všechny obytné místnosti budou osvětleny a větrány nuce-

ně. 

Po dokončení stavby proběhnou terénní úpravy. Ornice z deponie se použije na te-

rénní úpravy a posléze bude pozemek zatravněn. 

Fasáda bude mít barvu žlutou. D evěné prvky (podbití, obložení) budou v odstínu 

palisandr. Okna a dve e budou d evěné v odstínu palisandr. Betonová krytina Bramac bude 

mít barvu červenofialovou.  

Objekt není ešen jako bezbariérový a proto nejsou p i návrhu kladeny požadavky 

na užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

5.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvět-

lení a oslunění 

Objekt je situován tak, aby místnosti se sociálním za ízením smě ovaly na severovýchod 

nebo severozápad a obytné místnosti byly situovány na jihovýchod, jihozápad. 

 Všechny obytné místnosti mají dostatečně dimenzované výplňové otvory, které 

zajišťují vyhovující osvětlení a oslunění obytných budov. Nadbytečné osvětlení a s tím 

související nadměrné tepelné zisky jsou eliminovány v letních měsících vnit ními žaluzie-

mi. 

 Velikost ploch 

Zastavěná plocha:  165 m
2 

Užitková plocha 1. NP 116 m
2
 

Užitková plocha 2. NP 86 m
2 
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 Obestavěný prostor stavby 

Celkem:   928 m
3 

5.1.4 Technické a konstrukční ešení 

 Zemní práce 

Podle podmínek určených v rozhodnutí stavebního povolení se p ed začátkem zemních 

prací provede vytyčení objektu lavičkami. Vlastní zemní práce začnou sejmutím ornice do 

hloubky 150 mm. Ornice se bude skladovat na východní straně pozemku. Po dokončení 

objektu se ornice použije na terénní úpravy v okolí objektu. Hloubení základových pasů 

bude provedeno strojní mechanizací. Rýha pro základové pasy se vyhloubí do hloubky 

1215 mm.  

 Základy 

Pro základové konstrukce jsou navrženy monolitické betonové pásy z betonu C16/20. Be-

tonové pasy budou mírně vyztuženy. Základy budou rozší eny oboustranně. U vnější zá-

kladové konstrukce o η0 mm a u vnit ních základových pasů o 200 mm. Základy budou 

provedeny v souladu s p íslušnými normami ČSN. Základová spára bude v úrovni -1,315 

m. Po vybetonování základových pasů proběhne betonáž podkladní betonové mazaniny, 

která bude slabě vyztužena sítí KARI 6,3 s oky 100/100 mm. P es základové pásy se pro-

vedou prostupy vodorovné kanalizace, plynovodní p ípojky a uložení zemního pásku pro 

hromosvod. P ed betonáží základové desky se položí ležatá kanalizace. Podél základových 

pasů kolem celého obvodu objektu budou uloženy drenážní trubky napojené a spádované 

do projektované kanalizační šachtice. Součástí drenážního systému budou kontrolní dre-

nážní šachty. Izolace proti zemní vlhkosti se provede pomocí izolačních asfaltových pásů 

Bitagit. V projektu se nep edpokládá s výskytem hladiny podzemní vody v hloubce zaklá-

dání. 

 Svislé konstrukce 

Svislé nosné i nenosné zdivo bude provedeno od firmy Heluz. Obvodové stěny budou vy-

zděny z tvárnic Family ζζ, tloušťka stěny bude ζη0 mm. Součinitel prostupu tepla touto 

stěnou je 0,1Ř W/m2K. St ední nosné stěny a p íčky budou vyzděny z broušených tvárnic 

Heluz. Výškový modul tvárnic je 2η0 mm. Výška broušených tvárnic je 2ζř mm, které 
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budou lepeny na polyuretanovou pěnu. Vodorovná spára mezi tvárnicemi bude 1 mm. 

Vnit ní omítky budou provedeny v tloušťce 10 mm.  Komínové zdivo bude provedeno tva-

rovkami schiedel. 

 

 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce bude provedena z nosníků Heluz výšky 17η mm různých délek. Mezi 

nosníky se vloží vložky Heluz Miako, výšky 1ř0 mm, následně bude provedena zmonolit-

ňující výška z betonu v tloušťce η0 mm, která bude vyztužena Kari sítí 6,3 s oky 100/100 

mm. Celková tloušťka stropní konstrukce bez podlahy bude 230 mm. Podlaha bude prove-

dena z kročejové izolace EPS 100 Z v tloušťce η0 mm, následovat bude anhydritový litý 

potěr v tloušťce ζ0 mm a povrchová úprava podlahy bude z laminátové plovoucí podlahy 

nebo z dlažby podle účelu místnosti. 

Pod sedlovou st echou bude provedena zavěšená stropní konstrukce. Nosnou část 

bude tvo it roznášecí rošt z U profilů, na kterém budou p išroubovány sádrokartonové des-

ky. Na roštech bude rozvinuta parozábrana a nad U profily se položí tepelná izolace Isover 

120mm. 

 Schodiště 

Jednoramenné levotočivě zak ivené schodiště, které má ší ku ramene ř2η mm, bude umís-

těno v centru půdorysu. Konstrukční výška schodiště je navržena 2Řřη mm. Schodišťový 

stupeň bude mít výšku stupnice 160,Ř mm. V rameni bude umístěno 17 stupňů. Podstupni-

ce je navržena v délce 300 mm. 

 St ešní konstrukce 

Nosnou konstrukci st echy tvo í d evěný sedlový krov z krokví 120/1Ř0 a pultový krov 

z krokví 120/1Ř0. Nad obývacím pokojem a nad garáží bude pultový krov tvo en krokvemi 

o prů ezu 100/160 mm. V garáži budou krokve uloženy na obvodové stěně na jedné straně 

a na druhé straně budou podep eny trámem 160/160 mm, který bude vynášen obvodovými 

stěnami. Pod krokvemi v garáži bude proveden zavěšený podhled. Nosnou část bude tvo it 

roznášecí rošt z d evěných trámků ζ0/Ř0 mm, mezi kterými bude tepelná izolace Isover. 

Pod tímto roštem bude rošt z U profilů, na kterém budou p išroubovány sádrokartonové 
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desky. Na roštech z U profilů se rozvine parozábrana a nad roštem z U profilů bude tepelná 

izolace Isover 80 mm 

Krokve jsou osedlány na pozednicích 160/160 mm a na vaznici 160/160 mm. Vaznici vy-

nášejí obvodové stěny. Všechny d evěné prvky musí být navzájem ádně spojeny. St ešní 

krytina bude pokládána na podélné latě η0 x 30 mm. Krytina bude betonová od firmy Bra-

mac. 

 Komín 

Komínový systém shiedel-uni. Komín stojí na vlastním základu a sestává se z jednotlivých 

bloku spojovaných na maltu shiedel plus. Bloky jsou opat eny kondenzačními kanálky, 

V bloku je osazená samotná komínová vložka obalena tepelnou izolací z kameninových 

vláken. P i průchodu komínu podlažími musí být ponechána dilatační mezera η0 mm vypl-

něna tepelnou izolací z kameninových vláken. Komín bude sloužit pro odvod spalin od 

krbu v obývacím pokoji. 

 Úpravy povrchů 

Vnit ní omítky budou tenkovrstvé vápenocementové tl. 10 mm se zrnitostí do 1 mm a bu-

dou opat eny vnit ní silikátovou barvou Bauxit. Obklad na stěnách bude proveden kera-

mickými polohutnými obkladačkami do výše 2000mm v koupelnách, WC a úklidové mís-

tosti. V kuchyni se provede obklad u kuchyňské linky. Na vnější omítky budou použity 

jádrové lehké vápenocementové malty tl. 10 mm. 

 Podlahy 

Skladba podlah je podrobně popsána ve výkresové části. V koupelnách s WC, v kuchyni, 

technické místnosti a na chodbě jsou použity keramické dlažby, v pokojích laminátová 

podlaha tl. 8 mm nebo parkety tl. 8 mm. Hydroizolace v koupelnách bude vytažena do stěn 

minimální výšky 300 mm, ve sprchách do výšky 1η00 mm. 

 Izolace proti vodě 

Je navržena vodorovná izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Na základovou desku se pro-

vede stěrka, na kterou se nanese penetrační nátěr. Následně se provede vrstva 1x navzájem 

p eložených a natavených pásu bitagit. Izolace se pokládá na srovnanou napenetrovanou 
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plochu základové desky. Ve st ešní konstrukci je navržena parotěsná zábrana a difůzní fó-

lie. 

 Tepelné izolace 

V podlaze 1. NP je navržena tepelná izolace ESP 100 Z v celkové tloušťce 150 mm, v pod-

laze 2. NP je navržena kročejová izolace EPS 100 Z v tloušťce η0 mm. Sedlová a pultová 

st ešní kce budou zatepleny minerální izolací od firmy Isover v celkové tloušťce 320 mm 

nadkrokevním systémem a st echa nad garáží bude zateplena mezi krokvemi a v podhledu 

v celkové tloušťce 320 mm. Základové pásy budou zatepleny polystyrenem XSP v tloušťce 

140 mm. 

 Tesa ské konstrukce 

Veškeré ezivo na konstrukci st echy včetně podbití bude provedeno ze smrku. Spojení 

kleštin a krokví se provede šrouby. Pozednice se budou kotvit pomocí trnů. Ostatní kce. 

budou sbíjené. Venkovní podhledy boudou upraveny podbitím palubkami na pero a drážku. 

P iznané ezivo nad obývacím pokojem bude provedeno z hoblovaných krokví. 

 Konstrukce klempí ské 

Oplechování komínu, parapetů, st ešní svody, okapy, kotlíky, budou provedeny 

z pozinkovaného plechu bez povrchové úpravy.  Spojování a napojovaní klempí ských 

prvků se provádí cínováním. Veškeré klempí ské prvky musí být v souladu s p íslušnou 

normou ČSN 73 3610 - Klempí ské práce stavební. 

 Konstrukce truhlá ské 

Vnější dve e budou d evěné bezpečnostní, vnit ní dve e plné, prosklené. Vnit ní parapety u 

oken budou d evěné – dub. Schodiště bude obložené d evem. 

 Podlahy z dlaždic 

V koupelnách s WC, úklidové místnosti, v kuchyni, na chodbách, v technické místnosti a v 

zádve í bude provedena keramická dlažba. Druh, jejich kladení a barevné ešení up esní 

investor sám během prací. 

 Laminátové podlahy 
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Budou provedeny v obytných místnostech 2. NP. Skladbu a technické provedení eší vý-

kresová část. Odstín dub. 

 Podlahy z Parket 

Budou provedeny v obytných místnostech 1. NP. Skladbu a technické provedení eší vý-

kresová část. Odstín dub. 

 Okna 

Okna budou d evěná Euro IV 68 s izolačním dvojsklem. Nejdůležitějšími parametry jsou: 

izolační dvojsklo (argon), součinitel prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2·K, zvuková izolace 

okna  Rw =34 dB.
 

5.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Rodinný dům je ešen jako nízkoenergetický. Základem tohoto ešení je: 

 Kompaktní tvar budovy 

 Tepelné zónování – v obytných místnostech 20° C a vedlejších místnostech 1η° C 

 Nucené větrání s rekuperací tepla (rovnotlaký systém) 

 Výborné tepelně technické vlastnosti obálky budovy – výpočet je proveden v pro-

gramu Teplo 200ř a je doložen v p íloze P1. 

Tabulka 2Součinitel prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi 

Konstrukce U[W/ m
2·K] 

Stěna obvodová 0,13 

St echa 0,12 

St echa nad obývacím pokojem 0,13 

St echa nad garáží 0,16 

Podlaha na terénu 0,22 

Heluz stěna 12η 1,49 

Heluz stěna 2η0 0,86 







27 

 

5.1.8 Dopravní ešení 

Dopravní infrastruktura zajišťuje p íjezd k objektu vozidlem. P íjezdová plocha k objektu 

bude ze zámkové dlažby a bude mít délku 6,Ř m a ší ku ζ,1 m. Místní komunikace Dolno-

veská je dvouproudá komunikace o ší ce jízdního pruhu 3,η m. Kolmo na místní komuni-

kaci, situovaná podél jihozápadní strany fasády objektu, je vedená zpevněná pojízdná plo-

cha o ší ce ζ,η m, kde je možnost parkovacího stání. 

5.1.9 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vnějšího prost edí, protiradonová opat ení 

Pro vypracování projektové dokumentace byl proveden Protokol o stanovení radonového 

indexu pozemku.  

Protokol o stanovení radonového indexu určil, že hladina radonu nep esahuje rizi-

kové pásmo. Výsledná hodnota radonové aktivity se adí do st ední indexové aktivity, která 

se pohybuje v rozmezí 30 – 100 Bq/m
3
.  

5.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Požadavky na výstavbu jsou splněny. Projektová dokumentace je vypracována dle vyhlášky 

č. 26Ř/200ř Sb. a stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. 

 

5.2 Technika prost edí staveb 

5.2.1  Elektroinstalace 

Rozvody NN budou napojeny kabelovou vzdušnou p ípojkou na ve ejnou síť NN 400/220 

V. Z rozvodnice budou cu - vodiči napojeny světelné a zásuvkové okruhy. Osvětlení bude 

zá ivkovými a žárovkovými svítidly. Vypínače budou umístěny ve výšce 1,ζ m, zásuvky 

budou 0,3 m nad podlahou kromě těch, které jsou umístěny nad kuchyňskou linkou, u 

umyvadla v koupelně a v technické místnosti. Zásuvkové obvody v sociálních za ízeních a 

vývody pro použití v zahradě budou chráněny proudovými chrániči. V technické místnosti 

budou zapojena 3 oběhová čerpadla. Oběhové čerpadla od firmy Willo mají celkový p íkon 

105 W. Tepelné čerpadlo má p íkon 1,η6 kW p i -7 °C P íkon oběhových čerpadel a TČ je 

1,665 kW. P ipojovaná zátěž bude ze sítě odebírat proud 2,4 A. Zásuvkové obvody se jistí 

jističem o hodnotě 16 A, který je dostačující i pro zapojení TČ a oběhových čerpadel. 
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5.2.2  Vytápění 

Zdrojem tepla v RD bude tepelné čerpadlo vzduch-voda  napojené na rozvod teplovodního 

podlahového vytápění. Tepelná ztráta místností, kterou nepokryje podlahové vytápění, mu-

sí být pokryta p ídavnými otopnými tělesy. V garáži je navrženo otopné těleso pro tempe-

rování místnosti, tak aby byla dosažena vnit ní teplota vzduchu η °C p i venkovních pod-

mínkách -12 °C. Tepelné čerpadlo bude umístěno na severovýchodní fasádě objektu. Roz-

dělovač podlahového vytápění je umístěn v 1. NP a 2. NP. Pro každé podlaží je samostatný 

rozdělovač. Schéma zapojení systému je uveden ve výkresové části a podrobný popis návr-

hu vytápěcího systému je uveden v kapitole číslo 6. 

5.2.3  Zdravotechnika 

Napojení dešťových svodů a splaškové vody bude napojeno na jednotnou ve ejnou kanali-

zaci a likvidována v centrální čističce odpadních vod. 

Ve ejný vodovod bude vybudován. Rozvody potrubí studené a teplé vody se zapoje-

ním na oh ívač vody jsou uvedeny ve výkresové části. Pro rozvod studené a teplé vody 

bude použito polyetylenové potrubí PE-X. Vodovodní p ípojka je navržena ζ0xη,η. Pro 

oh ev teplé vody budou instalovány solární kolektory. Podrobněji je vnit ní vodovod po-

psán v kapitole číslo ř. 
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6 PROJEKT VYTÁP NÍ OBJEKTU 

6.1 Technická zpráva 

Vytápění rodinného domu je ešeno podlahovým vytápěním od firmy Rehau. Návrh teplo-

vodního vytápění je proveden v programu Raucad TechCON 5.2 od firmy Rehau.  

V 1. NP je navržen systém Varionova, kde bude požita systémová deska Varionova 

s kročejovou izolací 30-2. Tloušťka systémové desky je 11 mm a slouží pro fixní uchycení 

potrubí v podlaze. Kročejová izolace systémové desky má tloušťku 30 mm. Roznášecí 

vrstvou bude anhydritový litý potěr v tloušťce 3η mm. Pro tekutou mazaninu se síranem 

vápenatým CAF t ídy pevnosti v tahu p i ohybu Fη platí, že maximální plošné zatížené 

podlahové konstrukce bude 2,η kN/m2. Typ pokládky pro všechny místnosti v 1.NP bude 

spirála s integrovanou okrajovou zónou. Potrubí teplovodního vytápění je Rautherm 

S 16x2,0. 

Kvůli nízké konstrukční výšce podlahy v 2. NP bude použit systém Rehau Raufix , kde 

funkci systémové desky plní vodící lišta. Roznášecí vrstvou bude anhydritový litý potěr 

v tloušťce ζ0 mm. Pro tekutou mazaninu se síranem vápenatým CAF t ídy pevnosti v tahu 

p i ohybu Fη platí, že maximální plošné zatížené podlahové konstrukce bude 3 kN/m2
. Typ 

pokládky pro všechny místnosti v 2. NP bude jednoduchý meandr.  Potrubí teplovodního 

vytápění je Rautherm S 16x2,0. 

Teplotní spád pro podlahové vytápění je zvolen 3η/30, protože zdrojem tepla je TČ 

vzduch-voda. Okrajovou podmínkou pro podlahové vytápění je maximální povrchová tep-

loty podlahy. V pobytové zóně je p ípustná maximální teplota podlahy 2ř °C a 

v okrajových zónách je maximální p ípustná teplota povrchu podlahy 3η °C. 

Jelikož je teplota p ívodu teplé vody zvolena záměrně 3η °C, tak není schopen systém pod-

lahového vytápění pokrýt celkovou tepelnou ztrátu v místnostech č. 103 v 1. NP (38% - 

169 W) a č. 20ζ v 2. NP (26% - 109 W). Zbývající nepokrytá tepelná ztráta podlahovým 

vytápěním je pokryta p ídavnými otopnými tělesy od firmy RADIK.  
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6.2 Výpočet tepelných ztrát objektu 

Výpočet tepelných ztrát objektu je proveden v programu Ztráty 200ř od Svobody. Celkový 

výpočet tepelných ztrát je uveden v p íloze P2. 

 

Obrázek 2Tepelné ztráty objektu 

6.3 Energetická bilance pot eby tepla 

Pro vytápění RD je měrná pot eba tepla na vytápění budovy zjištěna v programu Energie 

2009 a její hodnota je 2η kWh/m
2
.a. Výpočet pot eby tepla se ídí normou ČSN 730ηζ0. 

Podle TNI 73 0329 hodnota 25 kWh/m
2
.a splňuje požadavek pro nízkoenergetické kon-

strukce (do 50 kWh/m
2
.a). 

 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem je 0,24 W/m
2
.K. Podmínka pro nízkoener-

getické konstrukce je Uem ≤ 0,3η W/m2
.K. Pro pasivní konstrukce je Uem ≤ 0,22 W/m2

.K. 

Rodinný dům lze za adit do kategorie nízkoenergetický. Dle t ídního značení lze rodinný 

dům označit písemnou zkratkou RD25N, kde RD je zkratka pro rodinný dům, hodnota 2η 
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odpovídá měrné pot ebě tepla na vytápění a písmeno N značí, že se jedná o nízkoenerge-

tickou stavbu. Toto značení je uvedeno v Technické normalizační informaci (TNI 73 

0329). 

Měrná pot eba energie budovy EP,A je 60 kWh/m
2
.a. Hodnota celkové měrné pot e-

by tepla na energie se u nízkoenergetických staveb pohybuje v rozmezí 70 - 100 kWh/m
2
.a.  

6.4 Návrh a výpočet teplovodního vytáp ní 

Teplovodní vytápění je navrženo podlahové trubkové systému Varionova a Raufix od fir-

my Rehau.  V některých místnostech budou instalovány p ídavná otopná tělesa od firmy 

Korado. Výpočet podlahového vytápění je realizován v programu Raucad TechCON 5.2. 

Otopná tělesa jsou navrhnuta od firmy Radik a dimenze otopných trubek jsou uvedeny 

v p íloze P7. 

6.5 Návrh jednotlivých otopných za ízení 

Pro vytápění jednotlivých místností bude požito podlahového teplovodního vytápění a p í-

davná otopná tělesa. 

6.5.1 Otopné za ízení v 1. NP 

V 1. NP bude pro rozvod topné vody použit teplovodní systém podlahového vytápění. Pro 

samotný rozvod trubek Rautherm S 16x2,0 bude použita systémová deska Varionova. 

Podle tepelné ztráty v jednotlivých místnostech je navržena rozteč potrubí a je vypočítán 

průtok jednotlivými topnými okruhy, který bude regulován v rozvaděčích jednotlivých pod-

laží. V 1. NP bude instalován rozvaděč HKV – D6. Součástí rozdělovače jsou uzavírací 

armatury a průtokoměr. Podrobný výstup z programu Raucad s jednotlivými průtoky 

v topných okruzích je uveden v p íloze P6. 
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                                    Obrázek 3Rozdělovač HKV - D6 

 Tepelná ztráta v místnosti č. 103 (koupelna) není pokryta v celé mí e podlahovým 

vytápěním. Pro temperování místnosti bude instalováno otopné trubkové těleso Koralux 

Linear KL od firmy Radik. Trubkové otopné těleso je rozměrů 1200x7η0 mm a má tepelný 

výkon 17Ř W. V místnosti č. 101 (garáž) bude instalováno otopné těleso Radik klasic 21 

Z pro dosažení požadované teploty v místnosti η °C. Rozměry otopného tělesa jsou 

800x600 mm. Návrh otopných těles byl proveden v programu Korado a podrobný výstup je 

uveden v p íloze P7. 

6.5.2 Otopné za ízení v 2. NP 

V 2. NP bude pro rozvod topné vody použit teplovodní systém podlahového vytápění. Pro 

samotný rozvod trubek Rautherm S 16x2,0 bude použita vodící lišta Raufix. Podle tepelné 

ztráty v jednotlivých místnostech je navržena rozteč potrubí a vypočítán průtok jednotli-

vými topnými okruhy, který bude regulován v rozvaděči HKV – D4 v 2. NP. Součástí roz-

dělovače jsou uzavírací armatury a průtokoměr. Podrobný výstup z programu Raucad 

s jednotlivými průtoky v topných okruzích je uveden v p íloze P6. 

 Tepelná ztráta v místnosti č. 20ζ (koupelna) není pokryta v celé mí e podlahovým 

vytápěním. Pro temperování místností bude instalováno otopné trubkové těleso Koralux 

Linear KL od firmy Radik. Trubkové otopné těleso je rozměrů 7Ř0x7η0 mm a má tepelný 

výkon 111 W. V místnosti č. 206 (úklidová místnost) bude použito pro vytápění trubkové 

otopné těleso rozměrů 700xζη0 mm o výkonu 61 W. Návrh otopných těles byl proveden 

v programu Korado a podrobný výstup je uveden v p íloze P7. 
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6.6 Návrh a výpočet oh evu teplé vody 

Výpočet oh evu teplé vody je uveden v kapitole č. Ř – Solární kolektory.  

6.7 Ukázka základní úvahy návrhu Tepelného čerpadla TC MůCH 

6.7.1 Radiátorový otopný systém pro teplotní spád 55/40°C.  

Tepelná ztráta domu pro zajištění tepelné pohody 22°C je nap . 1ζkW p i -12 °C venkovní 

teploty.  Je důležité vědět, že p i + 5 °C venkovní teploty jsou TZ již na hodnotě ζ0 až ζη 

% z vypočítané maximální hodnoty p i - 12 °C (tedy 6,3 kW), p i 0 °C = TZ ηη %, p i - 5 

°C = TZ Ř0% a p i - 12°C jsou TZ 100 % (1ζ kW).  Doporučený topný výkon tepelného 

čerpadla pro TZ 1ζkW p i - 12 °C pro radiátorový systém by byl takto: ( 14kW · 0,80 = 

11,0 kW p i A-5/W50 ). [7] 

6.7.2 Podlahový systém vytápění – pro teplotní spád 35/30°C 

Tepelná ztráta domu pro zajištění tepelné pohody 22 °C je nap . 1ζkW p i - 12 °C venkov-

ní teploty.  Je důležité vědět, že p i + 5 °C venkovní teploty jsou TZ již na hodnotě ζ0 až 

45 % z vypočítané maximální hodnoty p i - 12 °C (tedy 6,3 kW), p i 0 °C = TZ ηη %, - 5 

°C = TZ Ř0% a p i - 12 °C jsou TZ 100 %, tedy 1ζkW.  Doporučený topný výkon tepelné-

ho čerpadla pro TZ 1ζ kW p i - 12 °C pro podlahový systém by byl takto: (14 kW · 0,Ř0 = 

11,2 kW p i A-5/W35). [7] 

 

6.8 Návrh kotelny s tepelným čerpadlem 

Tepelné čerpadlo bude umístěno na severovýchodní straně fasády RD na obvodové stěně 

technické místnosti + posilovna (místnost č. 10ζ). Rozvody potrubí s topnou vodou a zpá-

tečkou jsou vedeny od tepelného čerpadla v technické místnosti + posilovna směrem do 

akumulační nádrže. Akumulační nádrž spolu se zásobníkem teplé vody bude umístěna 

v technické místnosti + posilovna.  

P edběžné určení výkonu tepelného čerpadla se stanoví u varianty vzduch – voda 

procentuální hodnotou (podle Topená ské p íručky) 6η % - 90 % z tepelné ztráty rodinného 

domu. Společnost TC MACH uvádí jako nejoptimálnější zvolit 0,Ř násobek celkové tepel-
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né ztráty objektu. Tepelná ztráta  Fi.HL je 4,518 kW. Z toho tepelná ztráta prostupem Fi,T je 

3,ř73 kW a tepelná ztráta větráním Fi,V je 0,544 kW. 

0,65 · 4,518 = 2,94 kW 

0,ř · 4,518 = 4,06 kW 

Návrh TČ bude proveden na hodnotu 0,8 · 4,518 = 3,61 kW. Tepelné čerpadlo se 

podle normy navrhuje na venkovní teplotu 0 °C. Podle topená ské p íručky se vybere te-

pelné čerpadlo vzduch-voda s parametrem p i 2°C. TC Mach navrhuje tepelné čerpadlo 

vzduch - voda p i - η°C. Technické listy k tepelným čerpadlům Regulus uvádí technické 

parametry TČ p i teplotách +10 °C, + 2 °C a -7 °C. Požadovaný výkon TČ je 3,61 kW. 

Návrh TČ vzduch - voda je provedený podle topená ské p íručky pro parametry 

A2/W35. Je navržené TČ Eco Air 10η od společnosti Regulus. Kdyby byl návrh provedený 

pro teplotu 0 °C nebo jak uvádí společnost TC MACH p i -η°C, tak by vybrané tepelné 

čerpadlo vyhovovalo taky.  

P i parametrech A2/W3η má TČ Eco Air 10η výkon ζ,ζ3 kW. P i parametrech A-

7/W3η má TČ Eco Air 10η výkon 3,73 kW. P i parametrech A10/W3η má tepelné čerpadlo 

Eco Air výkon η,ř1 kW. Technické listy k tepelnému čerpadlu Eco Air 10η jsou uvedeny 

v p íloze P9.  

6.8.1 Výpočet chladícího výkonu TČ Vzduch-voda 

Teorie tepelných čerpadel je založena na rovnici: 

 QT = QCH +P 

QT – je topný výkon TČ [kW] 

QCH – je chladící výkon TČ [kW] 

P – je elektrický p íkon TČ [kW] 

QCH = QT – P = 4,43 –1,38 = 3,05 kW 

Chladící výkon QCH = 3,05 kW 

6.8.2 Výpočet topného faktoru COP 

Mě ítkem efektivity TČ je topný faktor COP (-) 
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Q
 = 3,2 

6.8.3 Bod bivalence 

TČ funguje pouze do určité teploty a p i určité teplotě se musí p idat pro výrobu tepelné 

energie bivalentní zdroj. Na níže uvedeném grafu je vidět, že bod bivalence byl určen po-

mocí grafu průsečíku k ivky tepelných ztrát a k ivky tepelného výkonu tepelného čerpadla 

hodnotou -8 °C a p i této hodnotě se sepne bivalentní zdroj, kterým je elektrická topná spi-

rála, umístěna v akumulační nádrži. 

 

Obrázek 4 Bod bivalence 

6.9 Výpočet výkonu bivalentního zdroje 

Tepelné ztráty objektu jsou ζ,η1Ř kW. Tepelné čerpadlo má výkon 3,Ř kW p i venkovní 

teplotě -Ř°C. P i této teplotě se bude bivalentní zdroj spínat.  

 QB = Fi.HL je 4,518 – 3,8 = 0,718 kW 

Bivalentním zdrojem je topná spirála o výkonu 7η0 W. Topná spirála bude umístěna v 

akumulační nádrži.  
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6.10 Technologické schéma zapojení TČ do technologického systému 

Z obrázku je vidět, že celá soustava se skládá ze zat ízení, kterými jsou solární kolektory 

do společnosti Regulus, TČ Eco Air 10η od společnosti Regulus, oh ívač vody a akumu-

lační nádrž od společnosti Regulus, podlahové vytápění Rehau a otopná tělesa Radik. 

 

 

 

Obrázek 5 Technologické schéma [3]  

6.11  Návrh ob hových čerpadel 

Pro vytápěcí systém budou použita 3 oběhová čerpadla. První oběhové čerpadlo bude 

umístěno na zpátečce k TČ. Druhé oběhové čerpadlo bude sloužit jako pomocný pohon 

teplovodního média pro podlahové vytápění a t etí oběhové čerpadlo bude sloužit pro 

otopná tělesa. 
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 Oběhové čerpadlo pro topný okruh otopných těles má tlakovou ztrátu 2,η1 kPa a 

objemový průtok 1ηř,73 kg/h. 

2,51kPa = 0,251 m H2O 

159,73 dm
3
/h = 0,16 m

3
/h 

Oběhové čerpadlo je navržené Star Z Nova A od společnosti Willo. 

 

Obrázek 6 Oběhové čerpadlo Willo- Star Z Nova A – charakteristika čerpadla (pracovní 

bod)[5]  

Oběhové čerpadlo pro topné okruhy podlahového vytápění je navrženo pro maximální tla-

kovou ztrátu topného okruhu 2,73 kPa a objemový průtok η3ř,7 kg/h . 

2,73kPa = 0,273 m H2O 

539,7 dm
3
/h = 0,54 m

3
/h. 

Oběhové čerpadlo je navržené Star - Z 20/1 od společnosti Willo. 
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Obrázek 7Oběhové čerpadlo Willo- Star Z 20/1 – charakteristika čerpadla (pracovní 

bod)[5]  

Oběhové čerpadlo na zpátečce u tepelného čerpadla je navrženo pro tlakovou ztrátu 3,51 

kPa a objemový průtok 6řř  kg/h. 

3,51 kPa = 0,351 m H2O 

699 dm
3
/h = 0,70 m

3
/h 

Oběhové čerpadlo je navržené Star Z – 20/1 od společnosti Willo. 

 

Obrázek 8 Oběhové čerpadlo Willo – Star Z -20/1(charakteristika čerpadla)[5]  

6.12 Výpočet objemu expanzní nádoby  

kPap 16710030371   
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p1….Pot ebný tlak plynu p ed p ipojením EN do soustavy [kPa] 

p2….Minimální tlak soustavy [kPa] 

p3….Tlak p i zah átí soustavy [kPa] 

V10…Vodní objem soustavy [l] 

VR…..Vodní rezerva [l] 

∆V….Rozdíl objemu teplé a studené soustavy [l] 

Vexp…Objem expanzní nádoby [l] 
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7 PROJEKT NUCENÉHO V TRÁNÍ 

7.1 TECHNICKÁ ZPRÁVů 

Projekt eší nucené větrání v RD vzduchu s rekuperací. K rekuperaci je použit odpadní 

vzduch z WC, koupelen a kuchyní. Systém bude rovnotlaký, neboli objem odpadního 

vzduchu je stejný jako objem vzduchu čerstvého, p iváděného z ovzduší. Výkresy vzdu-

chotechnického potrubí jsou uvedeny ve výkresové části jako výkres číslo 1ζ,1η,16. 

7.1.1 Podklady 

 Stavební výkresy 

 Normy 

7.1.2 Popis technické místnost 

Technická místnost se nachází v 1. NP, kterou je místnost č. 10ζ a bude v této místnosti 

zároveň posilovna. Půdorysná plocha místnosti je 17,6Ř m2
. V technické místnosti se na-

chází oh ívač TUV, akumulační nádrž a vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex ECV4. 

7.1.3 Popis za ízení teplovzdušné rekuperační jednotky 

Jednotka je použita od firmy Atrea a je jí Duplex 3ř0 ECVζ. Je to nová, již 4. generace 

rekuperačních jednotek DUPLEX. Vybraným za ízením je DUPLEX ECV4 ve svislém 

provedení. Jednotka je velmi vhodná pro nízkoenergetické domy. 

Ve sk íni jednotky, která je v provedení s výbornou polyuretanovou izolací tl. 30 

mm (U = 0,65 W·m-2·
K

-1
) s potlačením tepelných mostů, je vestavěn ví ivý protiproudý 

rekuperační výměník z plastu (účinnost až ř0 %), dva ventilátory typu volného oběžného 

kola s elektronickým EC ízením a možností doplnění regulace na ízení konstantního prů-

toku vzduchu, filtry Gζ p ívodního i odpadního vzduchu p ed vstupem do rekuperačního 

výměníku, automaticky ízená klapka by-passu, regulační modul a p ipojovací svorkovni-

ce. Napojovací hrdla jsou kruhové průměru pro p ipojení pružných nebo pevných potrubí 

s potlačením tepelných mostů. P ístup do jednotky je umožněn otevíracími dve mi s panty 

p es zajišťovací západky. Rozměry svislé jednotky Duplex 390 ECV4 jsou 550 x 490 mm 

a je možné je instalovat do běžných sk íní ší ky 600 mm. 
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7.1.4 Hlavní zásady pro výpočet 

Rd se nachází ve Fryštáku (Zlínská kraj), kde teplota venkovního vzduchu te = -12 °C a 

relativní vlhost vzduchu je Řζ %. Vzduch p iváděný z interiéru do rekuperační jednotky 

bude p edeh án odpadním vzduchem a poté doh íván oh ívačem na požadovanou teplotu 

p ívodního vzduchu 20 °C do obytných místností. Oh átý vzduch bude mít nízkou vlhkost 

a po smísení se vzduchem v místnosti se navlhčí. Jednotlivé úpravy vzduchu jsou znázor-

něny v Hx diagramu viz p íloha P15. P ívod čerstvého vzduchu jsem stanovil dle hygie-

nických p edpisů na 0,η h-1
. 

7.1.5 Strojovna systému 

Strojovnou systému je již uvedená větrací jednotka od firmy Atrea a je jí Duplex 3ř0 

ECV4. Projekt Rd neobsahuje rozvod klimatizačního potrubí, z toho důvodu se zdroj chla-

du neuvažuje. 

7.1.6 Zdroj tepelné energie 

Zdrojem tepelné energie je elektrický oh ívač EDOζ - 0.η, který je součásti vzduchotech-

nické jednotky. Výkon oh ívače je stanoven podle výpočtu na 3,2 kW. 

7.1.7 Odvodnění 

Odvodnění se provede v nejnižší části potrubí na patě stoupacího potrubí a bude vyspádo-

váno a odvodněno do kanalizace. Jedná se o potrubí odváděného vzduchu, kde hrozí kon-

denzování vodních par v potrubí, protože se odvádí nasycený vzduch z kuchyně a koupel-

ny. 

7.1.8 Regulace 

Zaregulování soustavy se provede po instalaci vzduchotechniky. Regulace se provede u 

výustek v jednotlivých místnostech. Regulace vzduchotechnické jednotky bude pomocí 

regulátoru CP RD. Grafický displej a nastavení režimů bude umístěn na stěně v technické 

místnosti. 

7.1.9 Protihluková opat ení 

Hluk z potrubních rozvodů neobtěžuje vnit ní obytný prostor, ani okolí, jelikož jsou rozvo-

dy izolovány a rychlosti proudění vzduchu potrubím odpovídají požadavkům. 
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7.1.10 Požadavky na související profese 

Rozvody vzduchotechniky budou provedeny souběžně s odpadním potrubím a  rozvody 

vody. Ostatní profese musí p i navrhování potrubních rozvodů brát v úvahu již navržené 

vzduchotechnické potrubí a p i p ípadných problémech s jejich návrhem vzhledem 

k vzduchotechnickým rozvodům tento problém ešit. 

7.1.11 Závěr 

Údržba se bude provádět dle pokynů výrobce uvedených v záručních listech výrobce Atrea. 

P ed p edáním celého vzduchotechnického systému bude provedena vizuální kontrola a 

odzkoušení soustavy a bude o nich proveden zápis do stavebního deníku. 

 

7.2 Dimenzování a návrh rekuperační jednotky 

Pro návrh rekuperační jednotky je pot eba vypočítat celkový doporučený objem p iváděné-

ho vzduchu do jednotlivých místností v rodinném domě podle ČSN EN 1η66η/Z1/2001. 

Podle této normy je požadavek pro intenzitu větrání n = 0,5 h
-1

. Podle normy ČSN EN 

1η66η/Z1/2001 je požadavek na dávku venkovního vzduchu na osobu pro obytnou míst-

nost 25 m
3
/h. 

Tabulka 3 Výpočet doporučeného objemu vzduchu do 1. NP 

Účel íst osti Oz ače í 

íst osti 

Objem vzduchu Potře ý o je  přívod ího vzdu hu 

Zádve í č. 102 V= 17,85 m
3
 Ṿ=17,Řη*0.η= Ř,ř3 m3 

Koupelna č. 103 V= 21,87 m
3
 Ṿ=21,Ř7*1.η= 32,Ř m3

 

Pokoj č. 104 V= 45,07 m
3
 Ṿ=ζη,1*0.η= 22,η5 m

3 

Pokoj č. 105 V= 35,69 m
3
 Ṿ=3η,6ř*0.η=17,Řηm3 

Obývací pokoj č. 106 V= 92,35 m
3
 Ṿ=ř2,3η*0.η=ζ6,1Ř m3 

Kuchyn  č. 107 V= 24,89 m
3
 Ṿ=2ζ,Řř*1.η= 37,3η m3 

Spíž č. 10Ř V= 6,9 m
3
 Ṿ=6,ř*0.η= 3,ζη m3

 

Chodba č. 10ř V= 28,8 m
3
 Ṿ=2Ř,Ř*0.η= 1ζ,ζm3
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Celkový doporučený objem p iváděného vzduchu do místností v 1. NP pro n=0,5 h
-1

  je 

183,5 m
3
/h. 

Tabulka 4 Výpočet doporučeného objemu vzduchu do 2. NP 

Účel íst osti Oz ače í 

íst osti 

Objem vzduchu Potře ý o je  přívod ího vzdu hu 

Dětský pokoj č.  V= 39,17 m
3
 Ṿ= , * . = ,  3 

Dětský pokoj č.  V=23,97 m
3
 Ṿ= , * . = ,  3 

Chodba č.  V= 26,35 m
3
 Ṿ= , * . = ,  3  

Koupelna č.  V= 16,7 m
3
 Ṿ= , * , = ,  3

 

Pokoj pro hosty č.  V= 36,41 m
3
 Ṿ= , * .  = , 3 

Úklidová íst ost č.  V= 17,06 m
3
 Ṿ= , * . = ,  3

 

 

Celkový doporučený objem p iváděného vzduchu do místností v 2. NP pro n=0,5 h
-1

 je 

96,53 m
3
/h.  

7.2.1 Dimenzování p ívodních výustek 

Pro návrh počtu vyústek v každé místnosti se vychází z limitního vzduchového množství 

průtoku vzduchu na vyústku PMR je ≤ Ř0 m3
/h. [3] 

7.2.2 Navrhnuté hodnoty p ívodního vzduchu do místností 

Celkový objem p iváděného vzduchu do místností v 1. NP bude 200 m
3/h. Celkový objem 

p iváděného vzduchu do místnosti v 2. NP bude 100 m
3/h. Celkový skutečný objem p ivá-

děného vzduchu do místnosti v 1. NP + 2. NP je 300 m
3
/h. 

Jednotlivé dávky p ívodního vzduchu byly do obytných místností rozděleny podle 

požadavku normy. Do obývacího pokoje, pro čty člennou rodinu, bude p ivedeno 100 m3
/h 

vzduchu, jelikož se zde mohou nacházet ζ osoby současně a pro každou osobu musí být 

splněn požadavek na dávku venkovního vzduchu na osobu pro obytnou místnost 2η m3
/h. 

Pro jednotlivé obytné místnosti (dětský pokoj, ložnice) se p ivede vzduch podle p edpoklá-

daného obsazení místnosti uživateli. 
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Tabulka 5 P ivedený vzduch výustky do jednotlivých místností 

Označení místnosti Účel místnosti P ivedený objem vzduchu m3
/h 

104 Technická místnost + posilovna 50 

105 Ložnice 50 

106 Obývací pokoj  100 

201 Dětský pokoj 35 

202 Dětský pokoj 30 

205 Pokoj pro hosty 35 

 

7.2.3 Systém nuceného větrání 

Větrací systém v rodinném domě bude proveden jako rovnotlaký, proto se musí rovnat ob-

jem p íváděného venkovního vzduchu do rekuperační jednotky objemu vzduchu odvádě-

ného z místností, kde je vzduch znehodnocen (koupelna, WC, kuchyňe). Jednotlivé hodno-

ty objemů odpadního vzduchu se ídí normou ČSN EN 1η66η/Z1/2001. 

Tabulka 6 Objem vzduchu odvedený z místností 

Označení místnosti Účel místnosti Odpadní objem vzduchu m3
/h 

103 Koupelna + WC 100 

107 Kuchyňe 100 

106 Koupelna + WC 100 

 

7.2.4 Rekuperační jednotka 

Pro požadovaný objem p ívodního vzduchu 300 m3/h byla vybrána jednotka Atrea Duplex 

390 ECVζ, kde maximální objem p iváděného vzduchu z exteriéru do rekuperační jednot-

ky a z ní následně do jednotlivých obytných místností je 3ř0 m3
/h. 

 Výpočet teploty získané rekuperací 

V rekuperační jednotce dojde k p edání tepelné energie ze vzduchu odpadního do vzduchu 

p ívodního. Teplota vzduchu po rekuperaci se vypočítá pomocí níže uvedeného vzorce. 
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tr =   · (ti - te) + te = 0,80 · (20 + 15) - 15 = 13°C 

 účinnost rekuperace je udávána výrobcem až ř0%, dosadím do vzorce hodnotu 0,Ř0 

ti výpočtová vnit ní teplota °C 

te výpočtová vnější teplota °C 

Teplota vzduchu po rekuperaci bude 13°C. 

 Výpočet výkonu oh ívače 

Výkon oh ívače se stanoví pro doh ev teploty vzduchu po rekuperaci na požadovanou hod-

notu teploty p ívodního vzduchu do obytných místností, která je 20 °C. Výpočet byl prove-

den pomocí níže uvedeného vzorce. 

Qoh  = Vi2 · ρ · c · (ti - tsm) = 0,29 · 1010 · 1,2 · (20 - 13) = 2460 W = 2,46 kW 

tsm teplota vzduchu po smísení 

Vi2 dimenzované množství odsávaného vzduchu 

Výkon oh ívače, který je součástí vzduchotechnické jednotky Atrea Duplex 3ř0 ECVζ 

bude 2,ζ6 kW. Elektrický p íkon oh ívače je 0,ζ kW. Uvedený p íkon oh ívače je 

vypočítán v programu Duplex 6.20 od firmy Atrea a celý návrh rekuperační jednotky 

z tohoto programu  je uveden v p íloze P10. 

7.3 Dimenzování a návrh rozvod  vzduchotechniky 

7.3.1 Dimenzování rozvodů 

Dimenzování je provedené metodou stálého tlaku. Snahou je udržet stálý konstantní tlak 

v celé síti nebo aspoň v jeho částech. Doporučené a maximální rychlosti slouží jako vodít-

ko. Rozvody vzduchotechnického potrubí se dimenzují pro kruhový průměr pomocí vzor-

ce:  

w

V

*

*4

 , kde 

V -  objem p iváděného vzduchu 

π -  konstanta 
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w - rychlost proudění [m/s] 

Tabulka s výpočtem jednotlivých průměrů vzduchotechnického potrubí, odporů p i prou-

dění vzduchu R, odporů v azenými vlivy , v azených odporů výustky  , tlakových ztrát 

t ením Δpλ, tlakových ztrát místních Δp  a tlakových ztrát celkových je uvedena v excelu 

v p íloze P11. 

7.3.2 Rozvody vzduchotechniky 

 Rozvod vzduchu e2 do místností bude proveden ohebnými hadicemi Sono-MI prů-

měru DN 160,127,102. Všechny dve e z obytných místností i sociálních za ízení 

budou bezprahové s mezerami min. 8 mm. Tlakové ztráty rozvodu ohebnými hadi-

cemi nep ekračují limitní hodnotu 0,8 Pa/m. 

  Pro odvod odpadního vzduchu i1 do jednotky budou použity ohebné hadice Alu, 

průměry použitého potrubí jsou DN 102, 127, 160. 

  Pro odvod odpadního vzduchu i2 z jednotky do exteriéru je navrženo ohebné potru-

bí Thermo s tepelnou izolací DN 160 

  Pro p ívod čerstvého vzduchu do jednotky Atrea e1 jsou navrhnuty ohebné hadice s 
tepelnou izolací Thermo MI DN 160. 
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8 SOLÁRNÍ KOLEKTORY 

Solární kolektory jsou navrhnuty pro p ípravu teplé vody. Technické údaje o kolektorech 

Regulus KPG1 - ALC jsou uvedeny v p íloze P12 

8.1 Solární soustava 

Pro rodinný dům je ešena solární soustava. Solární kolektory budou umístěny na šikmé 

st eše o sklonu 3η °C. Panely budou instalovány na jihozápadní stranu. Podle výpočtů jsem 

navrhl počet kolektorů o určité ploše. Výpočet se skládá z pěti hlavních bodů: 

 Stanovení denní pot eby tepla Qp 

 Denní dávka sluneční energie HT,den 

 Průměrná účinnost solárního kolektoru k 

 Denní měrný tepelný zisk qk 

 Pot ebná plocha solárních kolektorů Ak 

Solární soustava je navržena pro oh ev teplé vody pro ζ uživatele. Pot eba vody je vypočí-

tána dle ČSN 060320 na 63 l/osobu·den, ale pro návrh solárních kolektorů se běžně uvažu-

je s hodnotou 40-50 l/os·den. Pro výpočet plochy solárních kolektorů byla navržena hodno-

ta pot eby vody η0 l/os·den. Požadovaná teplota teplé vody je ηη ° C a teplota studené vody 

je stanovena hodnotou 10 °C. P irážka na tepelné ztráty p= 10 %. Orientace slunečních 

kolektorů bude na jihozápad, azimutový úhel osluněné plochy γ= 32 °C. Sklon st echy je 

3η °C. St ední teplota teplonosné látky kolektoru  tm= 40 °C. Solární kolektor je navržen 

Regulus KPG1- ALC. Výpočet plochy kolektorů je proveden podle topená ské p íručky 

kapitoly 14. Plocha kolektoru je 2,517 m
2
. Navrženy jsou t i solární kolektory. Kolektory 

budou zapojeny do série, maximální počet kolektorů v sérii jsou čty i. V měděném absor-

béru bude proudit vodní roztok monopropylenglykolu. V horní části absorbéru bude vstup 

a ve spodní části bude výstup sběrné trubky. 

8.2 Výpočet pot eby teplé vody dle ČSN 060230 

Spot eba teplé vody se je vypočítána podle normy ČSN 060230, kde výpočtem vyšla pot e-

ba teplé vody 63 l/os*den, ale pro výpočet pot eby tepla na p ípravu teplé vody jsem odha-
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dl a do výpočtu zavedl hodnotu nižší, kterou je η0 l/os·den. V Topená ské p íručce v tab. 1 

jsou uvedeny hodnoty spot eby teplé vody v bytových domech pro nízký, st ední a vysoký 

standard. Vysoký standard je v rozmezí ζ0-80 l/os·den. 

TUV se stanoví pro: 

-mytí osob (V0) - umyvadlo, sprcha, vana  

 -mytí nádobí ( Vj) 

-úklid (Vu) 

8.2.1 Pot eba teplé vody pro mytí osob Vo 

V0= nj· ∑Vd = 4 · 0,0430= 0,17 m
3
/ per 

Vd= ∑ (nd · Uo · td · pd) = Vd umyvadla + Vd sprchy + Vd vany = (3 · 0,14 · 0,014 · 1) + (1 · 

0,23 · 0,11 · 1) + (0,3 · 0,47 · 0,085 · 1) = (0,00588) + (0,0253) + (0,012) = 0,0430 m
3 

nj – počet uživatelů  

Vd – objem dávky v m
3 

(tab. 2) 

nd – počet dávek (tab. 3) 

Uo – objemový průtok v m
3/h o teplotě t3 do výtoku (tab. 1) 

td – doba dávky [h] (tab. 2) 

pd – součinitel prodloužení doby dávky, pro čistý provoz pd = 1 

 td:  Ƭd = 0,014 (pro umyvadlo), Ƭd = 0,110 (sprcha), Ƭd = 0,085 (vana) 

 Uo:  Uo = 0,14 (pro umyvadlo), Uo = 0,30 (d ez), Uo = 0,23 (sprcha), Uo = 0,47 

               (vana) 

 nd:   nd = 3 (umyvadlo), nd = 0,Ř (d ez), nd =1 (sprcha), nd = 0,3 (vana) 

 

8.2.2 Pot eba teplé vody pro mytí nádobí Vj v dané periodě  

Vj = nj · Vd = 4 · 0,001 = 0,004 m
3
/ per 

Vd= 0,002 (d ez) 
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 Vd – objem dávky v m
3 

(tab. 2) 

 nj – počet jídel (tab. 3) 

8.2.3 Pot eba teplé vody pro úklid a mytí podlah Vu v dané periodě 

Vu  =  nu · Vd = 4 · 0,02 = 0,08 m
3
/ per 

 Vd – objem dávky v m
3 

(tab. 2) 

 nu – počet výměr (tab. 3) 

8.2.4 Celková pot eba teplé vody 

V2P  = Vo + Vj + Vu = 0,17 + 0,004 +0,08 = 0,254 m
3
/ per 

8.3 Stanovení celkové denní pot eby tepla Qpc [kWh/den] na p ípravu 
teplé vody. 

Kromě tepelných ztrát na denní pot ebu tepla QP je nutné i počítat s tepelnými ztrátami 

solární soustavy QZ, které se spočítají jako p irážka na tepelné ztráty p, kde p je η-15 %. 

8.3.1 Pot eba tepla QP 

QP = QTV = 
6^106,3

)( 12
 ttcVn 

= 
6^106,3

)1055(4187100005,04




 = 10,47 [kWh/den] 

 

V –  průměrná denní pot eba teplé vody na jednotku [m3
/den] 

n –  počet jednotek 

ρ –  hustota vody [kg/m
3
] 

c –  měrná tepelná kapacita vody [J/kg·K] 

t 2 –  požadovaná teplota teplé vody [°C] 

t1 –  teplota studené vody [°C] 

QZ tepelné ztráty solární soustavy 

 QZ = p · QP =0,1 · 10,47 = 1,047 [kWh/den] 
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 Pro měsíc zá í 

HT,den= τr · HT,den,teor + (1 - τr) · HT,den,dif = 0,5 · 5,97 + (1 - 0,5) · 1,1Ř = 3,575 

[kWh/m
2
*den] 

HT,den,teor teoretická denní dávka sluneční energie, dle p ílohy č. 3 Topená ské 

                     p íručky,  HT,den,teor = 6,96  ( pro duben), HT,den,teor = η,ř7 ( pro zá í) 

τr  poměrná doba slunečního svitu [-], τr = 0,3ř (pro duben), τr = 0,η (pro zá í) 

HT,den,dif denní dávka difuzního slunečního ozá ení [kWh/m2·den] (dle p ílohy č. η), 

                     HT,den,dif  = 1,36  (pro duben), HT,den,dif  = 1,18  (pro duben) 

8.4.2 Průměrná účinnost solárního kolektoru ηk během daného dne 

 

 Pro měsíc duben 

k = o – a1 · 
STT

esm

G

tt

,

)( 
 - a2 · 

2

,




 

STT

esm

G

tt  
=  0,759 -  3,48 · 

512

)1240( 
 - 0,0161· 

2

512

1240 


 
= 0,568 

 Pro měsíc zá í 

k = o – a1 · 
STT

esm

G

tt

,

)( 
 - a2 · 

2

,




 

STT

esm

G

tt
=  0,759 -  3,48 · 

480

)5,1840( 
 - 0,0161· 

2

480

5,1840 


 
= 0,602 

tm st ední teplota teplonosné látky kolektoru se volí na hodnotu ζ0 °C 

tes teplota vzduchu v okolí kolektoru [°C]. Dle P10 Topená ské p íručky 

GT,st  sluneční ozá ení p ední strany kolektoru. Dle Př Topená ské p íručky 

o optická účinnost [-]. Dle technických listů výrobce 

a1 lineární součinitel tepelné ztráty [W/ (m2·K)]. Dle technických listů výrobce 
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a2 kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru [W/ (m
2·K2)]. Dle technických listů 

          výrobce 

8.4.3 Měrný tepelný zisk z kolektoru qk z 1m
2 

[kWh/m
2
*den]  

 

 Pro měsíc Duben 

qk = k · HT,den = 0,568 · 3,54 = 2, 01 [kWh/m
2·den] 

 Pro měsíc Zá í 

qk = k · HT,den = 0,602 · 3,58 = 2,15 [kWh/m
2·den] 

8.4.4 Určení plochy solárního kolektoru pro oh ev TUV  
Ak plocha solárního kolektoru [m2

]  

Qpc pokrytí pot eby tepla 

Qk energetický zisk z kolektoru 

 Pro měsíc duben 

Ak =
qk

QPC  =
denT

p

Hk

Qp

,

)1(




  =
denK

TV

q

Qp

,

)1( 
 =

01,2

47,10)1,01( 
 = 5,72 m2

 

 Pro měsíc zá í 

Ak =
qk

QPC  =
denT

p

Hk

Qp

,

)1(




  =
denK

TV

q

Qp

,

)1( 
  =

15,2

47,10)1,01( 
 = 5,34 m2

 

Solární kolektor má plochu absorbéru 2,309 m2. Navrženo jsou 3 solární kolektory o ab-

sobční ploše 6,93 m
2
. 

8.5 Expanzní nádoba, p ipojovací potrubí a solární čerpadlová skupina 

8.5.1 P ipojovací potrubí 

Dle technických podkladů výrobce bude p ipojovací potrubí měděné, rozměru 1ηx1. 
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Obrázek 9 Tabulka doporučených rozměrů p ipojovacího potrubí [3]  

8.5.2 Expanzní nádoba 

Expanzní nádoba dle technických podkladů společnosti Regulus bude 1Ř l – R8, 6 bar, 

3/4″M – solar.  

 

Obrázek 10Tabulka doporučených objemů expanzní nádoby [3]  

8.5.3 Čerpadlová skupina 

Solární čerpadlová skupina není nutnou součástí soustavy solárního kolektoru. Pokud by 

nebyla použita čerpadlová skupina, musela by být solární soustava opat ena pojistným ven-

tilem s otevíracím p etlakem 6 bar s teplotní odolnosti do 160 °C. 

 Základní části čerpadlové skupiny jsou: oběhové čerpadlo Willo ST 2η/6 1Ř0 -6/4″, 

teploměr, tlakoměr, solární pojistný ventil 6 bar, napouštěcí a vypouštěcí ventily, uzavírací 

ventil, zpětný ventil solární, průtokoměr s regulací průtoku, výstup pro p ipojení expanzní 

nádoby. 
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Obrázek 11 Solární čerpadlová skupina [3]  

8.6 Výpočet objemu zásobníku teplé vody 

8.6.1 Stanovení pot eby tepla 

Pot eba tepla odebraného z oh ívače během jedné periody E2p  

E2p = E2T + E2Z = 13,19 + 6,6 = 19,8 kWh 

E2T je teoretické teplo odebrané z oh ívače 

 E2T = c · V2P· (t2 – t1) = 1,163 · 0,254 · (55-10) = 13,19 kWh 

E2Z teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV 

 E2Z = E2T · z = 13,19 · 0,5 = 6,6 kWh 

c měrná tepelná kapacita vody 1,1633 [kW/ m
3
 · K-1

] 

V2P Celková pot eba TV za periodu v m
3
/per 

t2 teplota oh áté vody ve °C (ηη ° C) 

t1 teplota studené vody ve °C (10° C) 

z  poměrná ztráta p i oh evu a distribuci TV závisí na konstrukci a za ízení, tepelné 

izolaci a velikosti zásobníku, z = 0,5 (p i objektovém oh evu vody) 
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Teplo dodané oh ívačem do TV během periody se rovná teplu odebranému z oh ívače TV 

 E1P = E2P 

8.6.2 Stanovení objemu zásobníku 

Objem zásobníku se stanovil pomocí k ivek dodávky E1 a odběru tepla E2 

Vz = ΔEmax /c· (t2 - t1) = 10,24/1,163 · (55 - 10) = 0,195 m3 = 195dm3 = 195 l 

Emax je maximální rozdíl mezi E1 a E2 

c měrná tepelná kapacita vody 

t2 teplota oh áté vody 

t1 teplota studené vody 

Zásobníkový oh ívač je navržen od firmy Regulus, typ R2BC 200 o objemu 200 l. 

 

Obrázek 12 Stanovení k ivky dodávky a odběru tepla 

8.6.3 Stanovení objemu akumulační nádrže pro solární kolektory 

Vmin = 
1

12 )(***5,1

tt

ttnVp

p 


 = 
1060

)1055(*4*50*5,1




= 270 l 

tp teplota vody v zásobníku [°C] 

t2 teplota teplé vody [°C] 

t2 teplota studené vody [°C] 
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Navržena je akumulační nádrž PS 300 od firmy Regulus o objemu 300 l. Technické listy 

akumulační nádrže jsou uvedeny v p íloze P1ζ. 



57 

 

9 PROJEKT VNIT NÍHO VODOVODU 

9.1 Technická zpráva 

Vnit ní vodovod a vodovodní p ípojka jsou dimenzovány dle ČSN 7η ηζηη. 

9.1.1 Zdroj vody 

Zdrojem vody je skupinový vodovod Zlín. Pitná voda pro město Fryšták je dopravována p í-

vodním ádem délky ζ7η0 m ze zemního vodojemu Beckov. Ve ejný vodovod je v majetku 

města Fryšták a spravuje jej VaK Zlín a.s. Ve ejný vodovod je průměru DN 100. 

9.1.2 P ípojka 

Dimenze vodovodní p ípojky je dle výpočtu podle ČSN 7η ηζηη navržena rozměru 40x5,5 

mm z polyetylenu PE-X. Pro vodovodní p ípojku bude použito potrubí z vysokohustotního 

lineárního polyetylenu PE Ř0 od společnosti GASKONTROL PLAST. 

Napojení vodovodní p ípojky bude realizováno bočním navrtávacím pásem HAKU. 

Je to celolitinový navrtávací pás se závitovým výstupem, uzávěr tvo í šoupátko domovní 

p ípojky z litiny s vnějším závitem pro napojení do pasu a ISO hrdlem pro p ipojení PE 

potrubí. Šoupátko bude mít parametry DN ζ0. Navrtávací pás HAKU bude DN 63. P ípoj-

ka bude využívána pouze jedním objektem (na parcele č. Řηζ). P ípojka bude vedena kol-

mo na osu ve ejného vodovodu v hloubce 1,35 m pod stoupáním 3‰ směrem k objektu. 

Délka vodovodní p ípojky bude 21 m. 

 

Obrázek 13 Boční navrtávací pás HAKU [4]  
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 Vodoměrnou sestavu bude tvo it uzávěr, filtr a redukce 32/3/ζ″ p ed vodoměrem, 

vodoměr, redukce 32/3/ζ″, uzávěr s odvodněním a zpětný ventil. Vodoměrná sestava bude 

umístěna ve vodoměrné šachtě těsně p ed vstupem vodovodní p ípojky do objektu. 

9.1.3 Vnit ní rozvody 

Do objektu bude p ivedena studená voda.  Po objektu bude vybudován rozvod studené a 

teplé vody, p ičemž teplá voda. Oh ev vody na teplotu ηη°C proběhne v zásobníkovém 

oh ívači. Pro rozvod teplé a studené vody bude použito polyetylenové potrubí Uponor PE-

X rozměrů 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4 a 40x5,5. Výpočet dimenze potrubí rozvodu 

teplé a studené vody je uveden v p íloze P13. 

9.1.4  P íprava teplé vody 

Teplá voda bude p ipravována v zásobníkovém oh ívači o objemu 200 l 

9.1.5 Armatury, za ízení, za izovací p edměty 

uzávěr, filtr, redukce, vodoměr, kulový kohout, zpětný ventil, vypouštěcí kohout, tlakoměr, 

pojistný ventil. 

9.1.6 Materiály, izolace potrubí 

V objektu bude použito polyetylenové potrubí PE-X, které je navrženo v rozměrech DN 

16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4 a 40x5,5. 

 Ležaté a svislé potrubí studené a teplé vody bude izolováno izolačním materiálem 

Tubex PE. 
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10 ZÁV R 

Diplomová práce eší zpracování projektové dokumentace pro nízkoenergetický rodinný 

dům. Součástí ešení této práce je návrh vytápění rodinného domu, projekt nuceného větrá-

ní, projekt vnit ního vodovodu a výpočet solárních kolektorů. Součástí kompletní projekto-

vé dokumentace by bylo vypracování projektu kanalizačního potrubí a plynovodu, návrh a 

výpočet těchto instalací není součástí diplomové práce. 

 Diplomová práce eší podrobně návrh tepelného čerpadla, výpočet a projektovou 

dokumentaci teplovodního podlahového vytápění s p ídavnými otopnými tělesy, návrh a 

výpočet vzduchotechnického potrubí, dimenzování a rozvod vnit ního vodovodu, výpočet 

pot ebné plochy solárních kolektorů pro oh ev teplé vody a návrh technologického schéma. 
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11 SEZNůM POUŽITÝCH INFORMůČNÍCH ZDROJ  

Knihy: 
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