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Anotace 

Zadané téma diplomové práce – Multifunk�ní d�m bylo zpracováno tak, aby budova funk�n�

i vzhledov� zapadala do okolní zástavby a dopl�ovala stávající ob�anskou vybavenost. Pro 

daný objekt jsou použity jak nové, tak i osv�d�ené materiály a pracovní postupy. Z hlediska 

úspor energií a snadné obsluhy bylo zvoleno vytáp�ní plynovými kondenza�ními kotli. Objekt 

je z dispozi�ního hlediska navržen jako t�ípodlažní d�m, p�i�emž 1.NP slouží k obchodní 

�innosti (prodejny, kavárna, bar) a je rozd�leno pasáží. Pasáž má za úkol zachovat p�irozené 

komunika�ní toky, které vznikly ve stávající souvislé zástavb�. V 2. a 3.NP jsou situovány 

bytové jednotky.  

Klí�ová slova: multifunk�ní d�m, vytáp�ní, kondenza�ní kotel, vnit�ní plynovod 

Annotation

The assigned topic of this diploma thesis - A Multifunctional house - was prepared so that the 

building functionally and visually fits into the surroundings and complements the existing 

amenities. For the given object are used both new and proven materials and procedures. In 

terms of energy saving, heating by a gas condensing boiler has been chosen. In terms of 

layout the building is designed as a three-storey house, with the 1st floor used for commercial 

activities (shops, café, bar) and it is divided into passages. The passage is intended to preserve 

the natural communication flows that have arisen in existing continuous development. There 

are residential units located in the 2nd 3rd floor.

Keywords: multifunctional building, heating, condensing boiler, internal pipeline 
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Seznam použitého zna�ení: 

A/V – faktor tvaru budovy; geometrická charakteristika budovy; jednotka m2/m3 

A – plocha konstrukcí; jednotka m2

b – ší�ka; jednotka m 

c – m�rná tepelná kapacita; jednotka J/kg.K 

d – tlouš�ka; jednotka m 

Fi – Sou�et tepelných ztrát (tep.výkon); jednotka kW  

H – m�rná tepelná ztráta; jednotka W 

l – délka; jednotka m 

L – tepelná propustnost; jednotka W/K 

n – intenzita p�irozené vým�ny vzduchu v místnosti; jednotka 1/h 

n50 – intenzita vým�ny vzduchu budovy p�i p�etlaku 50 Pa; jednotka 1/h 

QVYT – pot�eba energie na vytáp�ní; jednotka W.h 

QTUV – pot�eba energie na p�ípravu TUV; jednotka W.h 

Qr – ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní (p�ípravu TUV); jednotka W.h 

Qpv – pot�eba tepla na vytáp�ní; jednotka W.h 

p – tlak, jednotka Pa 

R – tepelný odpor vrstvy, konstrukce; jednotka m2K /W 

Te – venkovní teplota; jednotka °C 

Ti – vnit�ní teplota; jednotka °C 

t – �as; jednotka s 

U – sou�initel prostupu tepla; jednotka W/m2K 

Vr  –  redukovaný odb�r plynu; jednotka m3/h 

VZ  –  objem zásobník	 vody; jednotka l 

Vexp  –  objem expanzní nádoby; jednotka l 
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I ÚVOD 

Zadáním diplomové práce bylo vypracování stavebního projektu multifunk�ního domu 

v rozsahu pot�eb technického za�ízení budov s projektem vytáp�ní objektu a s projektem 

vnit�ního plynovodu.  

Budova byla navržena jako novostavba v proluce ve m�st� Bohumín. Jedná se o 

t�ípodlažní objekt s pasáží, �ty�mi prodejnami, kavárnou a osmi bytovými jednotkami. Bytové 

jednotky se nachází v 2. a 3.NP. Obchodní prostory jsou situovány v 1.NP. D	m bude 

postaven z konstruk�ního systému POROTHERM. 

Projekt se skládá ze t�í �ástí. Z projektové dokumentace pozemního stavitelství, z 

dokumentace teplovodního vytáp�ní a z dokumentace vnit�ního plynovodu objektu.  

Diplomová práce je rozd�lena na textovou �ást, grafickou �ást a p�ílohy. Textová �ást 

obsahuje technické zprávy, které popisují konstruk�ní �ešení stavby. V grafické �ásti jsou 

zahrnuty výkresy pozemního stavitelství, vytáp�ní a vnit�ního plynovodu. Všechny tyto 

výkresy jsou uvedeny v obsahu výkresové dokumentace. V p�ílohách se nacházejí výpo�ty  

nutné k vypracování projektu a výstupy z použitých program	. 
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II STAVEBNÍ �ÁST 

1 PR�VODNÍ ZPRÁVA 

1.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE: 

stavba:                          multifunk�ní d	m 

druh stavby:                   novostavba 

místo stavby:                      Bohumín, T�.E.Beneše 

parcela �.:   452 

katastrální území:               Nový Bohumín 707031 

katastrální pracovišt�:            Karviná 

kraj:                                    Moravskoslezský 

vypracoval:          Bc. Radim Endel 

     Patrice Lumumby 86  

     Ostrava - Záb�eh 

sousední parcely:               446/1, 446/3,  446/4, 446/5, 447, 448/1, 453, 454, 459/1, 550 

datum:                                 11/2012 

1.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ, O 
STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Stavební pozemek je sou�ástí území m�sta Bohumín. Nachází se v centru m�sta 

v zastav�né oblasti. Pozemek je veden jako proluka s regulativy pro využití parcely, což 

zna�n� omezuje její využití. Nyní je pozemek využíván jako d�tské h�išt�. Stavebník se 

rozhodl na pozemku zrealizovat multifunk�ní budovu pro bydlení a ob�anskou vybavenost. 

Stavební pozemek je rovný, bez svahovitých ploch. Je situován na ulici T�.E.Beneše. 

Vlastníkem stavebního pozemku je m�sto Bohumín. 
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1.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A O NAPOJENÍ NE TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

  Na p�edm�tnou parcelu bylo provedeno zam��ení stávajících inženýrských sítí. 

Pr	zkum staveništ� byl zam��en na urbanistické a technické možnosti provedení zástavby 

pozemku z hlediska okolní zástavby a napojení na inženýrské sít�. Objekt je možno napojit na 

rozvád�cí vodovodní �ad PVC DN 150, m�stskou jednotnou kanalizaci DN 600, distribu�ní 

soustavu NN 0,4 kW a nízkotlaký plynovod. 

    

     

1.4 INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

  

Pr	b�žnou konzultací s dot�enými orgány a správci inženýrských sítí byly veškeré 

podn�ty zahrnuty do projektové dokumentace. 

1.5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU 

Stavba bude provedena takovým zp	sobem, aby neohrozila životní podmínky 

budoucích uživatel	 a uživatel	 okolních staveb. Stavbou nebudou ohroženy limity životního 

prost�edí (nap�íklad zne�išt�ní vzduchu, p	dy, nedostate�né zneškod
ování odpadních vod, 

kou�e, vlhkosti uvnit� stavby apod.) a nebude škodliv� p	sobit v daném prost�edí. 

1.6 ÚDAJE O ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍ, POP�. ÚZEMN� PLÁNOVACÍ 
INFORMACE DLE § 104, ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

M�sto Buhumín má schválený územní plán, který byl akceptován. Podmínky 

v dot�eném území byly konzultovány se stavebním ú�adem. 
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1.7 V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI�UJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPAT�ENÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

Žádné požadavky z hlediska �asových vazeb a podmi
ujících staveb v dot�eném 

území nejsou známé. 

1.8 P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY V�ETN� POPISU VÝSTAVBY 

Prvním krokem výstavby je provedení výkop	 základových konstrukcí. Po betonáži 

základ	 bude provedena standardním zp	sobem vlastní hrubá stavba multifunk�ní budovy, 

jenž bude zast�ešená krovem. V záv�ru výstavby budou provedeny dokon�ovací stavební 

práce.  P�edpokládaná doba výstavby je 2 roky. 

1.9 STATISTICKÉ ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY 

  

Podlahová plocha 1. NP          270,2 m2 

Podlahová plocha 2. NP    307,0 m2 

Podlahová plocha 3. NP    307,0 m2 

Podlahová plocha celkem                           884,2 m2
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2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ �EŠENÍ 

a) zhodnocení staveništ�

Staveništ� je rovné bez p�ekážek. Sou�ástí stavební parcely je zele
, která je tvo�ena 

p�edevším listnatými stromy. Ty ovšem nezasahují do prostoru samotné stavby. Zele
 se 

vyskytuje v dostate�ném odstupu od staveništ� a jejich poškození b�hem výstavby nehrozí. 

Z tohoto d	vodu je není nutné chránit. 

b) urbanistické a architektonické �ešení stavby

Po vyhodnocení stávající situace byl zvolen takový styl budovy, aby nenarušoval 

okolní prost�edí tvo�ené staršími domy z obou stran a pr	�elí. Budoucí budova bude mít t�i 

nadzemní podlaží. Vyšší budova by výškou p�ed�ila okolní zástavbu a p	sobila by rušiv�.  

c) technické �ešení

Multifunk�ní budova bude nepodsklepená a bude zast�ešena krovem - valbovou 

st�echou. Celá stavba bude zd�ná ze systému Porotherm. Základové pasy budou z prostého 

betonu B 15. Stropy budou navrženy rovn�ž ze systému Porotherm a to pomocí nosníku POT 

a tvarovek MIAKO. P�ízemí budovy bude rozd�leno pasáží ší�ky 2,74 m. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení stavby je �ešeno z hlavní ulice T�.E.Beneše, pop�ípad� ze dvora 

s vjezdem z ul.Studentské a z nám. T.G.Masaryka. Stavba bude napojena na m�stskou 

jednotnou kanalizaci, NTL rozvod plynu, rozvod NN, vodovod a sd�lovací kabel. Pot�ebná 

technická infrastruktura je dostupná a nevyžádá si pro stavbu žádné p�eložky ve�ejných sítí. 
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e) �ešení technické a dopravní infrastruktury

Technická infrastruktura pot�ebná pro provoz objektu bude zajiš�ována p�ípojkami, 

které si nevyžádají zvláštní opat�ení. Budou se �ídit pokyny a podmínkami dot�ených správc	

sítí. Stavba je umíst�na z v�tší �ásti na rovinatém terénu.  

f) vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany

- Vliv stavby na podzemní vody

P�ímý vliv na podzemní vody nebude. P�i stavb� lze použít vozidla pouze v dobrém 

technickém stavu, aby nedocházelo k únik	m ropných látek do terénu. Veškeré opravy 

vozidel je nutno provád�t mimo staveništ�. 

- Splaškové vody

Veškeré rozvody kanalizace budou napojeny do m�stské jednotné kanalizace 

s následným odvedením do �OV. 

- Deš�ové vody, drenáž

Deš�ové vody z šikmé st�echy budou svedeny do okapního systému a odtud do 

m�stské kanalizace.  

- Vodovod

Vnit�ní rozvody vody budou napojeny na p�ípojku z vodovodního �ádu ve správ�

SmVaK Ostrava a.s. 

- Odpady

Veškeré odpady, které vzniknou p�i realizaci stavby, budou shromaž�ovány, 

zabezpe�eny a likvidovány v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 

zn�ní.  

Problematika odpad	 ze stavební �innosti bude �ešena ve smlouv� o dílo s dodavateli 

stavebních prací, kte�í se postarají o jejich �ádné zneškodn�ní. Stavba nebude produkovat 

žádné nebezpe�né odpady.  
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Multifunk�ní budova bude používat b�žné materiály pro svou pot�ebu provozu bez 

škodlivých vliv	 na životní prost�edí. Bude se jednat o b�žný komunální odpad skladovaný 

v popelnicích a vyvážen smluvní firmou v rámci obce na p�íslušnou skládku dle pot�eby. 

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

P�ístup do prostor ob�anské vybavenosti stavby zdravotn� postižených osob je 

umožn�n z chodníku v úrovni komunikace bez vyrovnávacích stup
	 a ramp. Odstavná a 

parkovací plocha pro parkování zdravotn� postižených osob je vymezena v rámci ve�ejného 

parkovišt� v blízkosti stavby. 

h) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby p�ed negativními ú�inky provád�ní 

stavby  pop�. jejich minimalizace.

Zajišt�ní minimalizace negativního vlivu (neohrožovat stabilitu sousední stavby a 

provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby) bude stanoveno vlastním 

technologickým postupem stavebníka, který bude respektovat veškeré podmínky a požadavky 

vyplývající ze stavebního povolení. 

i) zp	sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník	

P�i vykonávání stavebních prací bude dodržován zákon �. 309/2006 Sb. (zákon o 

zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci.)  

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky. 

�ÚBP �. 48/1982 Sb., o základních požadavcích k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických 

za�ízení a vyhlášky �ÚBP �. 324/90 Sb., o bezpe�nosti práce a technických za�ízeních p�i 

stavebních pracích, dále pak souvisejících norem a p�edpis	 s požadavkem vytvo�it podmínky 

pro dodržování zásad ochrany zdraví. 
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2.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Návrh a posudek zakládání stavby a nosných konstrukcí byl zpracován statikem. Jakákoliv 

zm�na p�i výstavb�, která by mohla mít vliv na únosnost konstrukce, bude s odpov�dným 

statikem konzultována. 

2.3 POŽÁRNÍ BEZPE�NOST  

Protipožární zabezpe�ení je v souladu s:  

- �SN 730802 Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty  

- �SN 730810 Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení   

- �SN 730821 Požární bezpe�nost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí  

- �SN 730873 Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou  

P�íjezd požárních vozidel je zabezpe�en po stávající místní komunikaci, ulici 

T�.E.Beneše.  Nejbližším požárním útvarem je profesionální hasi�ský sbor v Bohumín�.   

  

2.4 BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 

Stavba je navržena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedocházelo k úraz	m 

uklouznutím, pád	m, náraz	m, popáleninám, zásah	m elektrickým proudem, výbuch	m 

(vyhláška �. 18/1987 Sb., o ochran� p�ed výbuchem ho�lavých plyn	 a par) uvnit� nebo 

v blízkosti stavby, nebo k úraz	m zp	sobených pohybujícím se vozidlem. 
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2.5 OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba bude odolávat škodlivému p	sobení vlivu hluku a vibrací. Toto je zajišt�no 

dostate�ným odstupem stavby od frekventované ve�ejné komunikace. Stavebn� je ochrana 

proti hluku posílena trojskly ve stavebních otvorech a to nejen z uli�ní strany objektu.  

2.6 ÚSPORA ENERGIE, OCHRANA TEPLA  

Stavba je navržena tak, aby spot�eba energie na její vytáp�ní byla co nejnižší. P�i 

návrhu byly respektovány klimatické podmínky lokality a parametry budovy. Na jejich 

základ� byl zvolen takový materiál a zp	sob vytáp�ní, aby byly zaru�eny požadavky na 

tepelnou pohodu uživatel	 dle normových hodnot. 

2.7 �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), s jeho provád�cí vyhláškou o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, a zejména s provád�cí vyhláškou �. 

369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

P�ístup imobilních ob�an	 do �ásti objektu vyhrazeného pro ob�anskou vybavenost 

bude bezbariérový (v úrovni terénu bez vyrovnávacích stup
	). P�ístup všech prostor	

v p�ízemí je zajišt�n vodorovnými komunikacemi.  
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2.8 OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ 

Ochrana stavby p�ed: 

- povodn�mi   nevyžaduje 

- sesuvy p	dy   nevyžaduje 

- poddolováním  nevyžaduje 

- seizmicitou   nevyžaduje 

- vnikáním radonu  nevyžaduje 

- hlukem   nevyžaduje

- agresivní vodou nevyžaduje

2.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt multifunk�ní budovy s pasáží je situován v proluce a charakterem je v souladu 

s regulativy závazné �ásti schváleného Územního plánu m�sta Bohumín. V blízkosti budoucí 

stavby vede komunikace, která bude po dobu výstavby �áste�n� zúžena. Vlastní realizace 

stavby vylu�uje v daném míst� provád�t stavební práce v no�ních hodinách. 
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3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ �EŠENÍ 

a) ú�el objektu 

Ú�elem stavby je zaplnit proluku v centru m�sta Bohumín, rozší�it jeho ob�anskou 

vybavenost a možnost bydlení.  Tyto služby mají využívat p�edevším obyvatelé p�ilehlé �ásti 

m�sta a jejího blízkého okolí. Ob�anská vybavenost (prostory pro podnikání – obchody, 

kavárna…) je umíst�na v 1.NP. Prostory pro bydlení jsou situovány v 2. A 3.NP (byty 3+1).

Celkem se jedná o 8 bytových jednotek.

b) zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 

vegeta�ních úprav okolí objektu

P�i realizaci dokumentace byly brány v potaz požadavky a p�ipomínky na dispozi�ní a 

architektonické �ešení odpovídající charakteru a funk�nosti multifunk�ní budovy. Skute�nosti 

a p�edstavy byly ztvárn�ny tak, aby odpovídaly charakteru okolní zástavby. Vegeta�ní úpravy 

sledují stávající stav lokality se zachováním kontinuity místa s okolím. P�ístup do budovy je 

p�ímo z ulice T�.E.Beneše, pop�ípad� z pasáže budovy. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace

Orientace �elní strany objektu multifunk�ní budovy ke sv�tovým stranám je taková, že 

�elní strana budovy sm��uje na jihozápad.  

Zastav�ná plocha :                   377,0 m2

Užitná plocha:                                         884,2 m2

Obestav�ný prostor objektu :               4 480,0 m3
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d) technické a konstruk�ní �ešení 

Celá stavba je navržena jako zd�ný systém POROTHERM v�etn� p�í�ek a strop	. 

St�echa je valbová tvo�ená krovem.  

e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor	

Systém POROTHERM svými tepeln� technickými vlastnostmi pro náš objekt pln� vyhovuje. 
Okenní otvory budou opat�eny plastovými 5 komorovými okny s tepeln� izola�ním trojsklem 
(ALUPLAST Ideal 4000). Tepelné izolace st�echy bude provedena z blok	 zna�ky Rockwool. 

f)  založení objektu 

P�ed zahájením zemních prací se provede vytý�ení stavby. Podkladem je situa�ní výkres. 

Základové pásy jsou navrženy z betonu B15 do hloubky min. 800 mm od upraveného terénu.  

g) vliv stavby na životní prost�edí 

Objekt nebude produkovat žádné nebezpe�né odpady a exhalace z hlediska jeho 

užívání. B�žný komunika�ní odpad bude skladován a separován v kontejnerech. Veškeré 

splaškové vody budou svedeny p�ípojkou do jednotné obecní kanalizace a odvedeny do místní 

�OV. Vytáp�ní objektu je zajišt�no plynovými zdroji tepla. Jiné negativní vlivy na životní 

prost�edí se nep�edpokládají. 

h) dopravní �ešení 

Dopravní napojení stavby je �ešeno z hlavní ulice T�.E.Beneše, pop�ípad� ze dvora 

s vjezdem z ul.Studentské a z nám. T.G.Masaryka.

i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy

Škodlivé vlivy nebyly zjišt�ny.  
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j) dodržení obecných požadavk	 na výstavbu  

Stavba je navržena v souladu zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláškou �. 

137/1998  Sb. v platném zn�ní (O obecn� technických požadavcích na výstavbu). Stavba je 

navržena tak, aby po jejím dokon�ení neohrozila životní prost�edí a životní podmínky 

uživatel	.  

  

3.2 STAVEBN� KONSTRUK�NÍ �ÁST  

a) popis konstruk�ního systému stavby 

Zvolený konstruk�ní systém je logickým vyúst�ním dispozi�ních a ekonomických 

požadavk	 daného stavebního programu. Navržená stropní konstrukce reaguje na zvolený 

nosný systém. Je optimální a hospodárná.   

Celá stavba (nosné zdi, p�í�ky) bude vyzd�ná z keramických tvárnic firmy 

POROTHERM. Stropy jsou navrženy taktéž ze systému POROTHERM. Jedná se o stropní 

nosníky POT výšky 230 mm r	zných délek a stropních vložek MIAKO.     

Vnit�ní schodišt� bude monolitické, deskové, železobetonové, dvouramenné, na jedné 

stran� vetknuté. Další schodišt� vedoucí do technické místnosti, bude ocelové z jedné strany 

vetknuté. 

Šikmá st�echa nad 3.NP je navržena jako valbová zateplená s krytinou zna�ky 

BRAMAC. St�echa bude p�ístupná z p	dy p�es st�ešní okna. 

b) navržené materiály a hlavní konstruk�ní prvky

Zemní práce

Výkopy stavby budou provád�ny v soudržné základové p	d�. Strojn� budou vykopány 

základové rýhy pro základové pásy. Základová spára bude p�evzata statikem a tato skute�nost 

zaznamenána do stavebního deníku. 
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Základy

Základové pásy jsou navrženy monolitické z prostého betonu t�ídy B15. Bedn�ní 

základ	 bude d�ev�né. Okapový chodník kolem budovy bude z betonových dlaždic 

Pressbeton o rozm�rech 600 x 300 x 40 mm osazených do pískového lože o tlouš�ce 100 mm 

se sklonem 2 %. 

  

Svislé konstrukce

Celá stavba bude vyzd�ná z keramických tvárnic firmy POROTHERM. Obvodové 

zdivo tl. 440 mm bude vyzd�no z p�esných tvárnic Porotherm 44 P+D (440 x 247 x 238 mm) 

na maltu Porotherm TM. Pevnost zdiva je P10. Vnit�ní nosné zdi tl. 300, 240 a 140 mm 

budou vyzd�ny z p�esných tvárnic Porotherm 30 P+D (300 x 247 x 238 mm), 24 P+D (240 x 

372 x 238) a 14 P+D (140 x 497 x 238) na MVC 2,5 MPa. Pevnost zdiva je P10.  P�í�ky tl. 

115 a 80 mm budou vyzd�ny z p�esných tvárnic Porotherm 11,5 P+D (115 x 497 x 238 mm) a 

8 P+D (80 x 497 x 238 mm) na MVC 2,5 MPa. Pevnost zdiva je 10. 

Vodorovné konstrukce - stropy

Stropy jsou navrženy taktéž ze systému POROTHERM. Jedná se o stropní nosníky 

POT výšky 230 mm r	zných délek, stropní vložky MIAKO a betonové zálivky z PB C20/25 

(B25) tl. 60 mm. Celková tlouš�ka stropu je 290 mm. Pevnost v tlaku je P12.  

   Ztužující v�nce ve stropních rovinách budou železobetonové z betonu B20.V�nec 

bude ukon�en tepelnou izolací Rockwool Airock v tlouš�ce 30 mm a v�ncovkou Porotherm 

70 x 33 x 235 mm. V�nec B20 bude tvo�en nosnou výztuží z oceli 10 335  4 o J10 mm 

s koncovou úpravou bez hák	 s t�mínky (uzav�ené dvojst�ižn�) E o 6 mm. 

Konstrukce spojující r�zné výškové úrovn�

Vnit�ní schodišt� bude monolitické, deskové, železobetonové, dvou a t�íramenné, na 

jedné stran� vetknuté. Povrch schodišt� bude tvo�it PVC s úpravou proti uklouznutí. Všechna 

ramena mimo nástupního jsou navržena jako 9-ti stup
ové. Nástupní rameno tvo�í pouze 6 

stup
	. Stupn� budou uloženy 150 mm do nosné zdi. Stejn� tak bude uložena i podesta. 

Zábradlí bude tvo�eno z nerezové oceli a bude kotveno kolmo ke schodiš�ovým stup
	m.  

Další schodišt� vedoucí do technické místnosti bude ocelové a na jedné stran�

vetknuté. 
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Výpln� otvor� (okna, dve�e)  

Okna a vstupní dve�e budou plastové tepeln� izola�ní. Výpl
 oken bude tvo�ena 

tepeln� izola�ním trojsklem. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né a zárubn� ocelové.  

St�echa

Zast�ešení budovy bude tvo�eno šikmou st�echou. Nosnou konstrukcí šikmé st�echy 

bude krov z d�ev�ných prvk	. St�echa bude zateplená mezi krokvemi a pod krokvemi 

tepelnou izolací  ROCKWOOL. Krytina st�echy bude provedena taškami BRAMAC.

Tepelné izolace

Ve skladb� šikmé st�echy a v podlaze bude použita tepelná izolace ROCKWOOL. Ve 

skladb� podlahy bude použita TI ROCKWOOL STEPROCK  1000 x 500 x 60 mm.   

Izolace proti vod�

Vodorovná izolace proti vod� na základové desce je tvo�ena HI IPA 400 H PE S35 tl. 

3,5 mm, která je natavena na penetra�ní nát�r PenetralAlp. 

Podlahy

Druh nášlapné vrstvy podlah je uveden v legend� místností p�íslušného p	dorysu 

podlaží. Jedná se p�edevším o plovoucí podlahy a keramickou dlažbu. 

Úpravy povrch�

Úprava vnit�ních povrch	 st�n a strop	 budovy je navržena dle ú�elu a funkcí 

místností. V�tšinou se jedná o omítku Porotherm Universal tl. 10 mm. Jen v místnostech, kde 

p�edpokládáme manipulaci s vodou, jsou st�ny do pot�ebné výšky opat�eny keramickým 

obkladem (v = 1800mm).  

Vn�jší povrchy budou provedeny tepeln� izola�ní omítkou Porotherm TO v tl. 20 mm 

s krycí vrstvou omítky Porotherm Universal tl. 5 mm. Fasáda bude žluté barvy.  

c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, technologických postup	  

  

Stavba nevyžaduje žádné zvláštní postupy. 



20

d) technologické podmínky postupu prací

Postup prací nevyžaduje žádná mimo�ádná opat�ení za p�edpokladu dodržení platných 

technologických p�edpis	 a �SN. 

e) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Kontroly konstrukcí bude provád�t odborný dozor s p�íslušnou autorizací za 

p�ítomnosti statika. Statik musí být bezpodmíne�n� p�izván k p�evzetí základové spáry, 

konstrukce strop	, schodišt� a st�echy. 
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III VYTÁP�NÍ OBJEKTU

4 ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VYTÁP�NÍ OBJEKTU   

Budova je symetricky rozd�lena na levou a pravou �ást. Zp	sob vytáp�ní, rozmíst�ní a 

dimenzování otopných t�les, armatur, a technické místnosti je totožný, jen zrcadlov� oto�ený.  

Pro objekt je navrženo teplovodní vytáp�ní plynovými kondenza�ními kotli o 

tepelném spádu 60/40°C. Systém vytáp�ní je zvolen dvoutrubkový. Zdroje tepla jsou 

umíst�né v 1.NP v technických místnostech jednotlivých �ástí budovy. Regulaci systému 

zajistí ekvitermní regula�ní jednotky RC 35 spolu s �idly venkovní teploty. 

Pot�eba teplé vody je zajišt�na plynovými kondenza�ními kotli v externích 

zásobníkových oh�íva�ích. 

5 TEPELN�TECHNICKÁ BILANCE OBJEKTU 

Pro výpo�et tepelných ztrát objektu po místnostech a pot�eby tepla na vytáp�ní  

dle �SN EN 12831, �SN 730540 byl použit výpo�tový software Ztráty 2009 – (Svoboda). 

5.1 ZADANÉ HODNOTY 

Návrhová (výpo�tová) venkovní teplota Te : -15,0°C 

Pr	m�rná ro�ní teplota venkovního vzduchu Te,m : 8,3 °C 

�initel ro�ního kolísání venkovní teploty fg1 : 1.45 

Pr	m�rná vnit�ní teplota v objektu Ti,m : 18 °C 

P	dorysná plocha podlahy objektu A : 272 m2

Exponovaný obvod objektu P : 70,7 m 

Obestav�ný prostor vytáp�ných �ástí budovy V : 3811,7 m3
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5.2 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

Sou�et tepelných ztrát prostupem Fi,T = 16.513 kW 

Sou�et tepelných ztrát v�tráním Fi,V = 32.062 kW 

Sou�et tepelných ztrát (tep.výkon) Fi,HL = 48.575 kW 

6 OH�EV TEPLÉ VODY 

Pot�eba teplé vody je zajišt�na plynovými kondenza�ními kotli v externích 

zásobníkových oh�íva�ích. 

Velikost zásobník	 dle požadované spot�eby teplé vody je vypo�tena na základ�  

�SN 06 0320. P�esný výpo�et je uveden v p�íloze Návrh a výpo�et oh�evu TV. 

Zásobníkové oh�íva�e musí pokrýt celkovou požadovanou spot�ebu teplé vody 3,128 

m3/den. Podle objemu odb�ru TV v závislosti na denní dob� jsou navrženy 2 zásobníkové 

oh�íva�e, po jednom pro každou �ást budovy, o celkovém objemu 1000 litr	. V projektu je 

uvažováno se dv�ma stojatými zásobníky o objemu 500 litr	 typu LOGALUX SU500 

spole�nosti BUDERUS. Sou�ástí je tepelná izolace z tvrzené polyuretanové p�ny o tlouš�ce 

100 mm. 

Výkon zdroj	 tepla pro p�ípravu pot�ebného množství teplé vody celé budovy je 10,23 

kW. P�esný výpo�et je uveden v p�íloze Návrh a výpo�et oh�evu TV. 
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7 ENERGETICKÁ BILANCE POT�EBY TEPLA

Ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní:   QVYT,r  = 96 MWh/rok 

QVYT,r  = 345,6 GJ/rok 

Ro�ní pot�eba tepla na oh�ev teplé vody:  QTUV,r  = 77,6 MWh/rok 

QTUV,r  = 279,3 GJ/rok 

Celková ro�ní pot�eba: Qr = QVYT,r  + QTUV,r  = 173,6 MWh/rok = 624,9 GJ/rok 

Výpo�et ro�ní pot�eby tepla byl proveden internetovým portálem www.tzb-info.cz. 

Výpo�et je uveden v p�íloze Pot�eba tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody. 

8 ZDROJ TEPLA 

8.1 POŽADOVANÝ VÝKON ZDROJE TEPLA 

Požadovaný výkon zdroje tepla pro pokrytí tepelných ztrát budovy = 48,575 kW 

Požadovaný výkon zdroje tepla pro oh�ev teplé vody = 10,230 kW 

Požadovaný výkon zdroje tepla celkem = 48,575 + 10,230 = 58,805 kW

8.2 NAVRŽENÝ ZDROJ TEPLA 

Pro pokrytí tepelných ztrát budovy a p�ípravy požadovaného množství teplé vody jsou 

navrženy 2 záv�sné plynové kondenza�ní kotle v provedení C fy BUDERUS, typ 

LOGAMAX PLUS GB162 – 35 o tepelném výkonu 5,8 – 35 kW. 
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Kondenza�ní kotel Logamax plus GB 162 lze p�ímo p�ipojit na otopný systém.

Sou�ástí kotle je pojistný ventil (3 bar), hlída� minimálního tlaku, montážní rám, 

odvzduš
ova�, 3cestný ventil, ob�hové �erpadlo, vým�ník tepla. Má interní uzav�ený 

spalovací prostor. 

Parametry kotle Logamax plus GB 162 – 35: 

výška = 730 mm 

ší�ka = 520 mm 

hloubka = 465 mm 

výkon = 5,8 – 35 kW 

hmotnost = 48 kg 

objem vody = 3,5 l 

klasifikace C  

Kotel je schválený dle sm�rnice o plynových za�ízeních 90/396/EHS se z�etelem k EN483, 

EN437, EN677. 

8.3 NAPOJENÍ ZDROJE TEPLA NA OTOPNOU SOUSTAVU 

Níže uvedené schéma pochází z internetových stránek výrobce http://www.buderus.cz 
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GAS - plynová p�ípojka R 1/2" 
AKO - výstup kondenzátu Ø 30 mm 
VS   - výstup zásobníkového oh�íva�e vody Ø 28 mm 
RS   - zpáte�ka zásobníkového oh�íva�e vody Ø 28 mm 
VK   - výstup z kotle Ø 28 mm 
RK   - zpáte�ka do kotle Ø 28 mm 

8.4 ODTAH SPALIN 

Navržený typ kotle má velmi nízké emise škodlivin a spl
uje tak emisní t�ídu NOx 5. 

Kotel je vybavený odtahovým ventilátorem. Pro kotel bude dodán speciální koaxiální 

kou�ovod pr	m�ru 80/125 mm fy BUDERUS. Ten bude napojen na koaxiální komínový 

systém fy SCHIEDEL. 

8.5 ODVOD KONDENZÁTU 

Odvod kondenzátu je zajišt�n trubkou z tvrdého PVC do vypoušt�cí sady se sifonem, 

odpadním potrubím a rozetou. Vypoušt�cí sada G–TA bude dodána fy Buderus. Kondenzát z 

kondenza�ních kotl	 je t�eba odvád�t do ve�ejné sít� odpadních vod. Neutralizace kondenzátu 

není v našem p�ípad� nutná. 

9 OB�HOVÉ �ERPADLO 

Tlakové ztráty a hmotnostní tok otopného systému jsou spo�ítány programem HECOS  

spole�nosti TA HYDRONICS.  

Pr	tok v otopném systému je 1152,3 l/hod.  

Tlaková ztráta otopného systému je 13,118 kPa.  

Tlakové ztráty celého systému dostate�n� pokryje výkon ob�hového �erpadla, jenž je 

sou�ástí kotle. Ob�hové �erpadlo umož
uje zp	sob provozu kotle �ízeného dle tlakové 

diference nebo výkonu, pro maximální využití kondenza�ní techniky. 
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Níže uvedený graf pochází z internetových stránek výrobce http://www.buderus.cz 

Logamax plus GB162 - 35 - zbytková dopravní výška 

Zbytková dopravní výška interního ob�hového �erpadla je výsledkem rozdílu mezi 

dopravním tlakem �erpadla a odporem vým�níku tepla v kotli. Ozna�uje maximální tlak, 

který ob�hové �erpadlo ve vytáp�cím okruhu m	že ješt� zvládnout (disponibilní dopravní 

tlak). 

Ob�hové �erpadlo spadá z energetického hlediska do t�ídy A. 

10 ZABEZPE�OVACÍ ZA�ÍZENÍ 

Pro zabezpe�ení otopného systému je u kotle k otopné soustav� p�ipojeno pojistné 

za�ízení. Velikost expanzní nádoby byla vypo�tena dle �SN EN 12828. P�esný výpo�et je 

uveden v p�íloze Návrh a výpo�et expanzní nádoby. 

Návrh expanzní nádoby: 

- Výška nejvyššího bodu otopné soustavy 9,5 m 

- Vodní objem soustavy 356,6 l 
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- Vypo�ítaný minimální objem expanzní nádoby 19,413 l 

Pro naše pot�eby je navržena tlaková expanzní nádoba s membránou zn. REFLEX typ N 25/6. 

Plynový kotel je vybaven pojistným ventilem – dodávka plynového kotle. 

Parametry expanzní nádoby  Reflex N 25/6: 

výška = 480 mm 

pr	m�r = 308 mm 

objem = 25 l 

prov. tlak = 6,0 Bar 

Expanzní nádoba bude v technické místnosti upevn�na ke st�n� pomocí konzoly 

s upev
ovacím páskem. 

  

11 REGULACE SYSTÉMU 

11.1 REGULACE PODLE VENKOVNÍ TEPLOTY 

U této regulace je otopný systém regulován v závislosti na venkovní teplot�

(ekviterm�). Pro tento druh regulace je použito obslužné jednotky RC35 fy BUDERUS. 

Obslužnou jednotku RC35 lze namontovat do kotle a je nutné ji zkombinovat s pot�ebným 

�idlem venkovní teploty. 
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11.2 POLOHA �IDLA VENKOVNÍ TEPLOTY 

�idlo venkovní teploty je nainstalováno tak, aby venkovní teplotu mohlo m��it bez 

ovlivn�ní. To znamená, že je p�ipevn�no na severní stran� budovy a není umíst�no nad okny a 

dve�mi, pod balkony ani pod st�echou. 

12 OTOPNÝ SYSTÉM 

12.1 OTOPNÁ T�LESA 

V budov� jsou navrženy dva typy otopných t�les. V prvním p�ípad� se jedná o 

desková t�lesa zna�ky RADIK a v druhém o trubková t�lesa zna�ky KORALUX. V obou 

p�ípadech se jedná o výrobky fy KORADO.   

12.1.1 Desková otopná t�lesa RADIK VKM 

- Tato t�lesa vychází koncep�n� z provedení VENTIL KOMPAKT.  

- Maximální provozní p�etlak je 10 bar a maximální teplota 110°C.  

- Na tyto t�lesa lze použít termostatických hlavic firmy Heimeier typ VK.  

- Každé otopné t�leso je vybaveno odvzduš
ovacím ventilem.  

- Ze zadní strany jsou p�iva�eny horní a dolní p�íchytky pro montáž.  

- Výška je u všech použitých t�les RADIK VKM zvolena 600 mm.  

- Navržená otopná t�lesa jsou v barv� bílé. 

- �ešení vnit�ního rozvodu umož
uje spodní st�edové p�ipojení otopného t�lesa na otopnou 

soustavu.  
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12.1.2 Trubková otopná t�lesa KORALUX  LINEAR CLASSIC: 

- Tato t�lesa jsou v budov� ur�ena pouze k vytáp�ní koupelen a toalet.  

- Jsou vyrobena z uzav�ených ocelových profil	 s pr	�ezem ve tvaru “D” a rovných profil	

s kruhovým pr	�ezem.  

- Maximální provozní p�etlak je 10 bar a maximální teplota 110°C.  

- Otopná t�lesa jsou dodávaná se sadou pro upevn�ní na st�nu v�etn� odvzduš
ovací 

a zaslepovací zátky. Souprava pro upevn�ní t�lesa obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, 

vruty a hmoždinky. 

- Navržená otopná t�lesa jsou v barv� bílé. 

- P�ipojení otopných t�les na otopnou soustavu je v našem p�ípad� zvoleno jako spodní. 

- Pro správnou funkci otopných t�les je nezbytné respektovat vypo�tený stupe
 p�ednastavení 

ventil	. Výpo�et byl proveden v programu HECOS spole�nosti TA HYDRONICS. 
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12.1.3 Rozm�ry a po�et jednotlivých t�les v budov�: 

RADIK VKM

Typ 21 VKM – délka   600, výška 600 mm, po�et 2 ks 

Typ 21 VKM – délka   800, výška 600 mm, po�et 2 ks 

Typ 21 VKM – délka   900, výška 600 mm, po�et 2 ks 

Typ 21 VKM – délka 1000, výška 600 mm, po�et 14 ks 

Typ 21 VKM – délka 1400, výška 600 mm, po�et 18 ks 

Typ 21 VKM – délka   600, výška 900 mm, po�et 2 ks 

  

B = 66 mm 

Typ 22 VKM – délka 1600, výška 600 mm, po�et 4 ks 

Typ 22 VKM – délka   700, výška 900 mm, po�et 2 ks 

B = 100 mm 

Typ 33 VKM – délka 1600, výška 600 mm, po�et 2 ks 

Typ 33 VKM – délka 2000, výška 600 mm, po�et 6 ks 

    

B = 155 mm 
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KORALUX  LINEAR CLASSIC

KLC   930.450 – délka 450, výška   930 mm, po�et 2 ks 

KLC 1675.750 – délka 750, výška 1675 mm, po�et 8 ks 
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Tabulka otopných t�les podle jejich umíst�ní v budov�: 

OZNA�ENÍ 
MÍSTNOSTI

POŽADOVANÁ 
TEPLOTA (°C) 

POT�EBNÝ 
VÝKON 

(W) 
TYP T�LESA

ROZM�R 
T�LESA       

L x H 
(mm) 

PO�ET 
L/P * 

VÝKON 
T�LESA 

(W) 
NASTAVENÍ 

TRV 

1.01 20 3022 
21 VKM 1400 x 600 1/1 873 2 

33 VKM 2000 x 600 1/1 2332 4 

1.02 20 2532 22 VKM 1600 x 600 2/2 1303 3 

1.03 20 679 22 VKM 700 x 900 1/1 783 2 

1.04 20 496 21 VKM 600 x 900 1/1 513 2 

1.05 20 6370 
33 VKM 2000 x 600 2/2 2332 5 

33 VKM 1600 x 600 1/1 1866 4 

1.09 15 45 KLC 930.450 450 x 930 1/1 227 1 

1.11 15 596 21 VKM 800 x 600 1/1 623 2 

1.12 15 431 21 VKM 600 x 600 1/1 467 2 

2.01 k 20 536 21 VKM 900 x 600 1/1 561 2 

2.01 s 20 620 21 VKM 1000 x 600 1/1 623 2 

2.02 k 20 616 21 VKM 1000 x 600 1/1 623 2 

2.02 s 20 616 21 VKM 1000 x 600 1/1 623 2 

2.04 k 20 1217 21 VKM 1000 x 600 2/2 623 2 

2.04 s 20 1227 21 VKM 1000 x 600 2/2 623 2 

2.07 k 24 378 KLC 1675.750 750 x 1675 1/1 443 2 

2.07 s 24 378 KLC 1675.750 750 x 1675 1/1 443 1 

3.01 k 20 800 21 VKM 1400 x 600 1/1 873 2 

3.01 s 20 780 21 VKM 1400 x 600 1/1 873 2 

3.02 k 20 770 21 VKM 1400 x 600 1/1 873 2 

3.02 s 20 770 21 VKM 1400 x 600 1/1 873 2 

3.04 k 20 1636 21 VKM 1400 x 600 2/2 873 2 

3.04 s 20 1619 21 VKM 1400 x 600 2/2 873 2 

3.07 k 24 400 KLC 1675.750 750 x 1675 1/1 443 2 

3.07 s 24 400 KLC 1675.750 750 x 1675 1/1 443 2 

* L/P… levá/pravá �ást budovy
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12.2 ARMATURY 

12.2.1 Armatury na rozvodech potrubí 

  

Na výstupu z kotle budou osazeny uzavírací armatury – kulové kohouty, filtr a zp�tný 

ventil. V nejnižších možných místech jednotlivých stoupa�ek budou osazeny vypoušt�cí 

ventily. P�esné rozmíst�ní, po�et a DN jednotlivých armatur je patrno z výkresové 

dokumentace. 

12.2.2 Armatury na otopných t�lesech deskových 

Šroubení

T�lesa ventil kompakt budou k rozvodu p�ipojena p�es radiátorové šroubení - 

HEIMEIER – VEKOLUX DN15. Toto šroubení slouží k p�ipojení otopného t�lesa se 

spodním p�ipojením k otopné soustav�, k jeho uzavírání, vypoušt�ní a napoušt�ní. Šroubení je 

vybaveno v�etenem pro sou�asné uzav�ení p�ívodního i zp�tného potrubí. Do v�etene je 

integrováno vypoušt�ní ventilem. Všechny funkce lze ovládat univerzálním klí�em 

HEIMEIER. Osová napojovací rozte� je 50 mm. Šroubení je vyrobeno z bronzu. Povrchová 

úprava je tvo�ena poniklováním.  

Šroubení je dopln�no krytkou z �ady DESIGN-LINE. 

- Max. provozní teplota 120°C, s krytkou 90°C.  

- Max. provozní tlak 10 bar. 
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Termostatické hlavice

Na t�lesech budou osazeny termostatické hlavice HEIMEIER typ VK. Tyto hlavice 

jsou ur�eny k regulaci prostorové teploty na otopných t�lesech. Jsou vhodné k montáži na 

všechna otopná t�lesa typu Ventil kompakt, která jsou osazena ventilovými vložkami s 

p�ipojovacím závitem termostatické hlavice M 30 × 1,5. Termostatické hlavice posuzují i 

tepelnou energii vnit�ních a vn�jších zdroj	 (ze slune�ního zá�ení, z tepla vyza�ovaného 

osobami, z elektrických p�ístroj	 apod.) Díky tomu udržují teplotu v místnosti na stálé úrovni 

a napomáhají tak ke snížení spot�eby energie.  

12.2.3 Armatury na otopných t�lesech trubkových 

Šroubení

Trubková t�lesa budou k rozvodu p�ipojena p�es šroubení - HEIMEIER – REGULUX 

DN15. Jedná se o regula�ní uzavíratelné šroubení s pam�ti nastavení hydraulických pom�r	

vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným ob�hem. Uzavírací funkce s vypoušt�ním 

umož
uje uzav�ít a vypustit otopné t�leso za provozu soustavy, provést jeho demontáž a 

p�ípadn� jeho op�tovné napušt�ní a uvedení do provozu. Šroubení lze uzav�ít uzavírací 

kuželkou pomocí šestihranného klí�e. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná 

šroubovákem. Šroubení je vyrobeno z bronzu. Povrchová úprava je tvo�ena poniklováním.  

- Maximální provozní teplota 120 °C. 

- Maximální provozní tlak 10 bar. 
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Termostatický ventil

Na t�lesech budou osazeny termostatické ventily HEIMEIER - V-EXAKT DN15. 

Jedná se o ventil s p�esným p�ednastavením. Ventil je vyroben z bronzu. Povrchová úprava je 

tvo�ena poniklováním. Dodáváno s bílou ochrannou krytkou. 

Celkový po�et armatur na otopných t�lesech

šroubení  -  HEIMEIER – VEKOLUX DN15 – 54 ks 

šroubení  -  HEIMEIER – REGULUX DN15 – 10 ks 

termostatické ventily -  HEIMEIER – V-EXAKT DN15  – 10 ks 

termostatické hlavice -  HEIMEIER typ VK – 64 ks 

P�esné rozmíst�ní jednotlivých armatur je patrno z výkresové dokumentace. 

12.3 POTRUBÍ 

Hlavní rozvod potrubí vytáp�ní je veden z technické místnosti stoupacím potrubí �. 1 

pod strop 1.NP odkud je dále veden v podhledu k dalším stoupa�kám vedoucích do 

jednotlivých podlaží. Potrubí pod stropem bude uloženo na typových záv�sech – nap�. HILTI, 

uchycených do stropní konstrukce ve vzdálenosti cca 1 m. U každé stoupa�ky v nejnižším 

možném míst� jsou osazeny vypoušt�cí ventily. P�ipojovací potrubí k otopným t�les	m bude 

vedeno v podlaze. Veškeré rozvody potrubí v objektu jsou navrženy jako potrubí z m�di. Toto 

potrubí bude spojováno lisováním. Instalace rozvod	 m�d�nými trubkami je rychlá a 

jednoduchá, s nízkými nároky na ná�adí.Odborn� instalovaný rozvod z m�di má dlouhou 

životnost, porovnatelnou s životností samotné budovy. 
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Celková délka a pr	m�ry použitého potrubí

Cu 15 x 1    – 725,4 m 

Cu 18 x 1    – 103,4 m 

Cu 22 x 1    –   67,0 m 

Cu 28 x 1,5 –     8,6 m 

Cu 35 x 1,5 –   18,6 m 

Rozmíst�ní a rozm�ry vedení jsou patrny z výkresové dokumentace. 

13 ZKOUŠKY OTOPNÉHO SYSTÉMU A LEGISLATIVA 

Po provedení montážních prací budou provedeny zkoušky potrubí a za�ízení dle 

p�íslušných �SN. 

13.1 PROPLÁCHNUTÍ OTOPNÉHO SYSTÉMU  

P�ed vyzkoušením musí být otopný systém propláchnut. Propláchnutí se provádí za 

p�edpokladu, že jsou demontována veškerá za�ízení, u kterých by shromážd�né ne�istoty 

mohly vést k jejich poškození. P�i proplachování se doporu�uje se�izovací armatury na 

v�tvích a stoupa�kách a armatury na otopných t�lesech nastavit na minimální hydraulický 

odpor. Propláchnutí se provádí p�i 24 hodinovém provozu ob�hových �erpadel. Na všech k 

tomu ur�ených místech (vypoušt�ní, filtry apod.) je nutno pravideln� odkalovat až do úpln�

�istého stavu. P�ed uvedením do provozu se musí nainstalovat veškeré demontované prvky, 

provést nastavení armatur na otopných t�lesech dle výpo�tu a naplnit za�ízení vodou podle 

normy �SN 383350 nebo �SN 077401. O propláchnutí soustavy bude proveden zápis, který 

bude sou�ásti montážní dokumentace. 
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13.2 ZKOUŠKY OTOPNÉHO SYSTÉMU 

Každé navržené za�ízení musí být p�ed uvedením do provozu vyzkoušeno. Zkoušky 

topného systému budou provedeny dle p�edpis	 �SN 060310 oddíl 8. a pokyn	 výrobc	

za�ízení. Jedná se o zkoušku t�snosti a zkoušky provozní (dilata�ní a topnou). 

13.2.1 Zkouška t�snosti  

Zkouška t�snosti se provádí p�ed zakrytím vedení vytáp�ní do konstrukcí, p�ed nát�ry 

barev a montáží izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí na nejvyšší dovolený p�etlak 

ur�ený v projektu. Soustava se naplní vodou o maximální teplot� 50°C, provede se 

odvzdušn�ní a poté kontrola veškerých spoj	, otopných t�les, armatur apod., p�i�emž se 

nesm�jí projevovat viditelné net�snosti. Soustava z	stane napušt�na nejmén� 6 hodin, po 

kterých se prohlídka zopakuje. Jestliže je výsledek druhé zkoušky rovn�ž pozitivní a 

neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádob�, m	žeme považovat výsledek 

zkoušky t�snosti za úsp�šný. 

Pokud se objeví p�i tlakové zkoušce net�snosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 

opakuje.  

Zdroje tepla byly podrobeny zkouškám provedených výrobcem. Výsledky a podmínky 

zkoušek uvádí výrobce v pr	vodní dokumentaci výrobku. 

Zkouška se provádí za ú�asti zástupce investora a musí být potvrzena protokolem o zkoušce. 
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13.2.2 Zkoušky provozní (dilata�ní, topná) 

Dilata�ní zkouška:

Dilata�ní zkouška se provádí p�ed zakrytím vedení vytáp�ní do konstrukcí, p�ed nát�ry 

barev a montáží izolací. P�i této zkoušce se teplonosná látka oh�eje na nejvyšší pracovní 

teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Postup se opakuje dvakrát. 

Zkouška se provádí v každé ro�ní dob�. 

Zjistí-li se po podrobné prohlídce net�snosti za�ízení, pop�. jiné závady, je nutno 

zkoušku po provedení opravy opakovat.  

Zkouška se provádí za ú�asti zástupce investora a musí být zapsána do stavebního 

deníku nebo se provede samostatný zápis. Možnost upušt�ní od této zkoušky musí být 

dohodnuta mezi dodavatelem a odb�ratelem. 

Topná zkouška:

Tato zkouška se provádí za ú�elem zjišt�ní správné funkce, nastavení a se�ízení otopné 

soustavy. U soustavy do 100 kW, což je náš p�ípad, se smí topná zkouška provád�t i mimo 

otopnou sezónu. Má trvat nejmén� 24 hodin.  

Cílem kontroly je ov��ení níže uvedených bod	: 

- rovnom�rné oh�ívání otopných t�les 

- správná funkce regula�ních a m��ících za�ízení 

- správná funkce armatur 

- dostate�ný výkon veškerého instalovaného za�ízení (teplota, tlak, atd.) 

- správná funkce zabezpe�ovacích za�ízení, havarijních opat�ení a poruchových signalizací 

- dosažení projektované ú�innosti a ov��ení emisních limit	

Topnou zkoušku lze považovat za úsp�šnou a otopnou soustavu za zp	sobilou jestliže: 

- za�ízení spl
uje požadavky norem �SN 060830 a �SN 060310 
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- výkon otopných t�les zajistí výpo�tovou vnit�ní teplotu 

- soustava je se�ízena podle projektové dokumentace a p�i nep�etržitém vytáp�ní je docíleno 

ve vytáp�ných místnostech p�ípustné odchylky 1,5 K od výpo�tové hodnoty uvedené v 

projektu 

- v pr	b�hu topné zkoušky byla ov��ena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a 

regula�ní schopnost byla ov��ena p�ed tím samostatnou zkouškou p�i simulování všech 

možných provozních stav	, p�edevším havarijních a t�ch, které nastávají v p�echodných 

m�sících p�i vyšších venkovních teplotách.  

14 P�EJÍMKA OTOPNÉ SOUSTAVY 

Po provedení montáže otopného za�ízení a ukon�ení kompleta�ních prací bude 

zahájena p�ejímka díla. P�ejímky se zú�astní zástupci investora, provád�cí firmy a pop�ípad�

zástupce generálního dodavatele. 

P�i p�ejímce bude provád�na kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky. 

Dále bude provedeno porovnání reálného stavu díla s projektovou dokumentací tj. kontrola 

uložení a umíst�ní potrubí, uzáv�r	, otopných t�les, osazení �erpadel, koordinace s ostatními 

sít�mi apod. 

P�i p�ejímce díla bude investorovi p�edána dodavatelské dokumentace v�etn�

prohlášení o shod� na potrubí, armatury a za�ízení, potvrzení o záru�ních podmínkách apod. 

Tyto dokumenty bude investor p�edkládat p�i kolauda�ním �ízení. 

P�ed p�edáním díla je nutno seznámit provozovatele s funk�ností díla a zaškolit osobu 

pov��enou kontrolou a údržbou za�ízení. 

Seznam p�edkládané související dokumentace:

- Dokumentace skute�ného provedení se zakreslením p�ípadných zm�n. 

- Zápis a protokol o vy�išt�ní a propláchnutí otopné soustavy 

- Zápis a protokol o provedení zkoušky t�snosti otopné soustavy 
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- Zápis a protokol o provedení dilata�ní zkoušky 

- Zápis a protokol o provedení topné zkoušky 

- Zápis a protokol o spušt�ní zdroje tepla 

15 BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

P�i zajiš�ování bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci budou respektovány základní 

požadavky uvád�né ve vyhláškách �ÚBP �. 48/1982, �BÚ �. 324/1990 Sb. a dalších 

závazných p�edpisech. 

Možné zdroje ohrožení zdraví a bezpe�nosti pracovník	: 

- úraz p�i neodborné manipulaci s t�žkými p�edm�ty 

- popálení horkou vodou 

- úraz p�i pádu z výšky 

- úraz elektrickým proudem 

  

Provoz a údržbu budou provád�t pouze osoby starší 18-ti let k tomu oprávn�né. 

Manipulaci se za�ízením jako jsou odvzduš
ovací a vypoušt�cí armatury, p�i kterém by mohlo 

dojít k opa�ení osob, musí provád�t pouze zaškolené osoby. Vniknutí nepovolaných osob do 

prostor s plynovými kotli bude zabrán�no uzam�ením dve�í do technické místnosti.  
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IV PLYNOVOD OBJEKTU

16 VNIT�NÍ PLYNOVOD   

16.1 ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE VNIT�NÍHO PLYNOVODU 

Budova je rozd�lena na levou a pravou �ást, p�i�emž každá má své vlastní popisné 

�íslo. Pro každou �ást budovy uvažujeme s vlastní plynovou p�ípojkou a tudíž i s vlastním 

rozvodem vnit�ního plynovodu. Zp	sob vedení plynovodu, dimenze a umíst�ní armatur je pro 

ob� �ásti totožný.  

Projektová dokumentace �eší vnit�ní rozvod zemního plynu od hlavního uzáv�ru plynu 

po plynový spot�ebi�. Plynovým spot�ebi�em je v našem p�ípad� myšlen pouze plynový 

kondenza�ní kotel v provedení C fy BUDERUS, typ LOGAMAX PLUS GB162 – 35 o 

tepelném výkonu 5,8 – 35 kW a maximálním odb�ru plynu V = 3,53 m3/h.  

Spaliny z kotle budou odvedeny vertikálním koaxiálním odtahem spalin. 

Jako podklad pro vypracování dokumentace bylo použito TPG 704 01. 

16.2 HUP 

Hlavní uzáv�ry plynu jsou po domluv� s provozovatelem distribu�ní soustavy 

umíst�ny za hlavními dve�mi domu v plastových uzamykatelných sk�í
kách spole�n�

s plynom�ry ve vzdálenosti max. 1 m za obvodovou zdí a ve výšce max. 1,8 m. Za t�chto 

podmínek musí být v p�ípad� požáru zajišt�no automatické uzavírání p�ívodu plynu použitím 

protipožární armatury. 
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16.3 M��ENÍ SPOT�EBY PLYNU 

M��ení spot�eby plynu jednotlivých �ástí budovy je zajišt�no plynom�ry, které jsou 

umíst�ny za hlavními dve�mi domu v plastových uzamykatelných sk�í
kách spole�n� s HUP. 

Plastové sk�í
ky jsou opat�eny dví�ky, v kterých jsou umíst�ny v�trací otvory. Dví�ka jsou 

ozna�ena p�íslušnými nesmazatelnými nápisy. 

Je použito membránových plynom�r	 G4 (rozte� 100mm), Qmax 6 m3/h. 

16.4 ROZVODNÉ POTRUBÍ 

Vnit�ní plynovod je tvo�en z ocelových bezešvých trubek spojovaných sva�ováním. 

Trubky i spoje musí být plynot�sné.  

Vnit�ní pr	m�r domovního plynovodu je D = 20 mm. P�esný výpo�et je uveden 

v p�íloze Dimenzování vnit�ního plynovodu. Plynovod je dimenzován tak, aby provozní tlak 

plynu na vstupu do spot�ebi�e umož
oval za všech provozních podmínek jeho spolehlivý a 

bezpe�ný provoz. 

Rozvodné potrubí domovního plynovodu je vedeno pouze v 1.NP budovy. Za�íná 

hlavním uzáv�rem plynu v prostoru schodišt�. Dále jsou trubky vedeny nad podlahou p�ímo 

do technické místnosti k odb�rnému za�ízení. Plynovod je uložen ve vzdálenosti nejmén� 20 

mm od povrchu podlah a st�n. Prostup plynovodu zdí, mezi schodiš�ovým prostorem a 

technickou místností, je proveden p�es chráni�ku. Chráni�ka p�esahuje konstrukci o 10 mm na 

každou stranu a je ut�sn�na trvale plastickým tmelem. Potrubí je ke zdi ukotveno pomocí 

ocelových konzol a to ve vzdálenostech max. 2m. Je nutné umožnit dilataci potrubí.  

Veškeré potrubí vnit�ního plynovodu má spád minimáln� 0,2%.  
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16.5 ARMATURY 

Na plynovodu jsou umíst�ny následující uzavírací armatury: 

- p�ed kotlem… kulový kohout DN 20 (závit) - s protipožární armaturou 

- p�ed plynom�rem… kulový kohout DN 20 (závit) 

- za plynom�rem… kulový kohout DN 20 (závit) - s protipožární armaturou 

16.6 NÁT�RY 

Vnit�ní plynovod je opat�en dvojnásobným základním nát�rem. Vrchní vrstvu tvo�í 

žlutý nát�r, a� je z�etelné, že se jedná o plynovod. Nát�r se vždy provádí až po úsp�šné 

tlakové zkoušce. 

16.7 ZKOUŠKY PLYNOVODU 

Po ukon�ení montáže potrubí bude provedena zkouška pevnosti a t�snosti dle �SN EN 

1775, která má prokázat t�snost potrubí. P�ed zkouškou se musí t�sn� uzav�ít všechny konce 

potrubí. Zkouška se provádí vzduchem nebo inertním plynem p�ed nát�rem potrubí. Jestliže 

není zkouška úsp�šná, provedou se pot�ebné opravy vedení a zkouška se opakuje. Plynovod je 

považován za t�sný, pokud v pr	b�hu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku. Po 

provedení zkoušky bude sepsán zápis. Po úsp�šné tlakové zkoušce musí být provedena 

výchozí revize plynového za�ízení, která bude p�edložena p�i kolaudaci stavby a k žádosti o 

instalaci plynom�ru. 

Osoba pov��ená provád�ním zkoušek musí být odborn� zp	sobilá. 

Veškeré práce musí být provedeny dle p�íslušných norem a p�edpis	.
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�

17 BILANCE POT�EBY PLYNU 

Pot�ebu plynu v našem p�ípad� ur�uje pouze pot�eba plynových kondenza�ních kotl	. 

Ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní:   QVYT,r  = 96 MWh/rok 

QVYT,r  = 345,6 GJ/rok 

Ro�ní pot�eba tepla na oh�ev teplé vody:  QTUV,r  = 77,6 MWh/rok 

QTUV,r  = 279,3 GJ/rok 

Celková ro�ní pot�eba: Qr = QVYT,r  + QTUV,r  = 173,6 MWh/rok = 624,9 GJ/rok 

Výpo�et ro�ní pot�eby tepla byl proveden internetovým portálem www.tzb-info.cz. 

Výpo�et je uveden v p�íloze Pot�eba tepla pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody. 

Vlastnosti zemního plynu: 

Výh�evnost H = 9,5 kWh/m3

Spalné teplo HS = 10,5 kWh/m3

Ro�ní pot�eba plynu: 

V = Qr / HS = 173 600 / 10,5 = 16 533 m3/rok 

Jelikož jsou navrhnuty plynové kotle kondenza�ní s normovým stupn�m využití 108 %, 

musíme provést následující úpravu. 

V108 = V / 1,08 = 15 308 m3/rok

Ro�ní pot�eba plynu obou �ástí budovy s kondenza�ní technikou je 15 308 m3/rok. 

Jedné �ásti pak 7 654 m3/rok. 
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V ZÁV�R

Cílem této diplomové práce je stavební návrh multifunk�ního domu v�etn� projektu 

vytáp�ní a projektu vnit�ního plynovodu. Domovní plynovod je vy�ešen dv�ma samostatnými 

p�ípojkami, každá pro jinou �ást budovy. Je navržen pouze pro pot�eby plynových 

kondenza�ních kotl	 o výkonu 35kW, které zajiš�ují vytáp�ní budovy a oh�ev teplé vody 

v externích zásobnících. Vytáp�cí soustavy jsou dvoutrubkové uzav�ené s teplotním spádem 

60/40°C. Teplo je do místností budovy p�edáváno deskovými a trubkovými otopnými t�lesy 

s termostatickými hlavicemi. Pohyb otopného média v soustavách je dostate�n� zajišt�n 

ob�hovými �erpadly, která jsou integrována ve zdrojích tepla. P�ívod vzduchu a odvod spalin 

je �ešen koaxiálním zp	sobem. 

P�i zpracování této práce byl brán ohled na životní prost�edí, za�len�ní stavby do 

okolní zástavby, na energetickou náro�nost a na tepelnou pohodu obyvatel. Celý projekt byl 

vypracován tak, aby byl ú�elný, ekonomický, efektivní a v souladu se všemi souvisejícími 

právními p�edpisy a normami. 
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