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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Antonín Vacek, Stavební inženýrství, Katedra prost edí staveb a TZB 229, 

VŠB – TU Ostrava 2014, 89 stran. 

Diplomová práce, vedoucí Ing. Petra Tymová, Ph.D., VŠB – TU Ostrava 

P edkládaná diplomová práce se zabývá návrhem stavební ásti novostavby 

administrativní budovy a dále návrhem zdroje tepla, otopné soustavy a p ípravy teplé vody. 

Jako zdroj tepla byla navržena horkovodní tlakov  nezávislá p edávací stanice voda-voda.  

Práce je len na do dvou celk . Teoretická ást se zabývá vypracováním technické 

dokumentace pro provád ní stavby, dle vyhlášky 62/2013 Sb., v etn  návrhu konstruk ního a 

materiálového ešení stavby, návrhu a výpo tu jednotlivých technologických za ízení 

vým níkové stanice a otopné soustavy objektu.  

Výkresová ást zahrnuje kompletní výkresovou dokumentaci pro provedení stavby. 

Objekt je navržen dle platných norem a p edpis . 

ABSTRACT 

The presented thesis deals with the construction design of a new administration 

building and proposal of a heat source, heating system and hot water preparation. The heat 

source proposed is a hot-water pressure-independent transfer station water-water.  

The thesis is composed of two sections. The theoretical part deals with the drawing up 

of technical documentation for the execution of the project, according to Decree 62/2013 

Coll., including construction and material design of the building as well as design and 

calculation of individual process equipment of the heat exchanger and heating system. 

 The drawing section includes complete drawing documentation for the building 

construction. The building is designed in accordance with valid standards and regulations. 
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1. ÚVOD 

 

P edm tem této diplomové práce je vytvo it projektovou dokumentaci stavební ásti a 

projektovou dokumentaci vytáp ní novostavby nepodsklepené administrativní budovy o dvou 

nadzemních podlažích. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o rozm rech 33,88 x 

15,38 m. Budova je založena na betonových pásech. Svislé i vodorovné konstrukce budovy 

jsou navrženy v konstruk ním systému Porotherm. Objekt má vazníkovou st echu se sklonem 

15o.  

Stavebn  - technická ást se zabývá konstruk ním a materiálovým ešením stavby 

s ohledem na platné normy a p edpisy. ást vytáp ní se zabývá výpo tem tepelných ztrát 

objektu i jednotlivých místností a celkovou energetickou bilancí pot eby tepla. Dále se zabývá 

návrhem zdroje tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody, návrhem regulace otopné soustavy, 

stanovením pot eby teplé vody a návrhem zásobníku teplé vody tak, aby celá soustava 

nevyžadovala zásah obsluhy a její provoz byl komfortní, ekonomický a úsporný. 
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A PR VODNÍ ZPRÁVA 

 

 

A.1 Identifika ní údaje  

 

 

A.1.1   Identifika ní údaje stavby 

 

Akce:     Novostavba administrativní budovy  

Místo stavby:    Ostrava, ul. U Autodružstva 139 

Katastrální území:   Ostrava . 714828 

Parcelní íslo:    648 

Stupe  PD:    projektová dokumentace k provedení stavby 

Dodavatel stavby:   PONDUS spol. s r.o., 

    Bo ivojova 1, 702 00 Ostrava 

    I : 01230123 

     e-mail: vyroba@pondus.cz 

 

 

A.1.2   Identifika ní údaje stavebníka 

 

Stavebník:    firma SIEMENS s.r.o. 

    Hornopolní 54, 702 00 Ostrava 

    I : 01234567 

     e-mail: siemens@siemens.com 

 

 

A.1.3   Identifika ní údaje projektanta 

 

Projektant:    Antonín Vacek 

    Letní 481/3, 736 01 Haví ov 

     I : 76543210 

     e-mail: antonin.vacek.st@vsb.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad   

 

a) situace širší vztahy - katastrální mapa 1:2000 

b) výškopisné a polohopisné zam ení stavby 1:500 

c) inženýrsko-geologické vyjád ení k dané lokalit  

d) vyjád ení správc  inženýrských sítí 

e) smlouva o dílo 

f) radonový pr zkum 

g) územní rozhodnutí 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah ešeného území 

 

Pozemek parcelní íslo 648 o rozloze 3638 m2 je rovinatý a nachází se poblíž 

k ižovatky ulic U Autodružstva a Luty ská v katastrálním území Ostrava. Inženýrské sít  jsou 

p ivedeny na severozápadní hranici pozemku. Administrativní budova bude napojena novou 

p ípojkou na stávající podzemní vedení nízkého nap tí, vodovodní p ípojkou na uli ní 

vodovodní ad, CZT p ípojkou na stávající ad a kanaliza ní p ípojkou, která bude svedena do 

jednotné uli ní stoky. P íjezd na stavební pozemek po dobu výstavby bude možný z ulic 

Luty ská a U Autodružstva. Voda a elektrická energie bude odebírána ze staveništní p ípojky. 

Deš ová voda ze staveništ  bude svedena do stávajících uli ních vpusti.  

 

b)  údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis   

 

Území stavby se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón , zvlášt  

chrán ném území ani v území záplavovém. P ípadná ochranná pásma správc  inženýrských 

sítí jsou zakreslena v situa ních výkresech. 
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c) údaje o odtokových pom rech 

 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Odvodn ní pozemku bude zajišt no 

drenážním systémem. Parkovací plochy budou ve spádu 2% do liniového odvodn ní, které 

bude napojeno na ve ejnou kanalizaci. 

 

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 

 

Stavba je v souladu s platnou územn  plánovací dokumentací m sta Ostravy [10].  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím  

 

Stavba je v souladu s platným územním rozhodnutím m sta Ostravy [10]. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

 

Budou spln ny všechny podmínky stanovené v územn  plánovací dokumentaci [16]. 

 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 

Všechny známé požadavky dot ených orgán  jsou na základ  jejich písemných 

stanovisek a vyjád ení zpracovány v projektové dokumentaci. 

 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

 

Nebyly navrženy žádné výjimky ani úlevová ešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

 

• terénní úpravy 

• z ízení p ípojek 
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j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby  

 

Parcelní íslo Vlastník Zp sob využití 

6744 Statutární m sto Ostrava  komunikace 

634 Statutární m sto Ostrava komunikace 

636 Statutární m sto Ostrava zastavitelná plocha 

632 Statutární m sto Ostrava zastavitelná plocha 

 

Pozemky se nacházejí na katastrálním území Ostrava . 714828 

 

 

A.4 Údaje o stavb  

 

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

 

Jedná se o novostavbu administrativní budovy. 

 

b) ú el užívání stavby 

 

Projektovaná stavba je administrativní budova firmy Siemens s kancelá emi, 

p ednáškovou a školící místností, kuchy kou, sociálním za ízením a parkovacím stáním. 

Budova je navržena pro administrativní zázemí firmy, kde bude umíst no ekonomické a 

faktura ní odd lení firmy. Požadavkem bylo umíst ní v atraktivní, mén  rušné lokalit  a 

blízké dostupnosti do centra m sta s napojením na MHD a vlastním parkovacím stáním.  

 

c) trvalá nebo do asná stavba 

  

Jedná se o stavbu trvalého rázu. 

 

d) údaje o ochran  stavby 

  

Stavba nepožívá ochranu podle jiných právních p edpis  ani není kulturní nebo jinou 

památkou. 
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e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  na bezbariérové užívání staveb 

 

V p edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 

dle vyhlášky MMR . 268/2009 Sb. [9], o technických požadavcích na výstavbu ve zn ní 

vyhlášky . 20/2012 Sb. [18], vyhláškou . 398/2009 Sb. [39] o obecn  technických 

požadavcích na bezbariérové užívání staveb a v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 

Sb. [10]. 

 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis  

 

Všechny p ípadné požadavky dot ených orgán  byly na základ  jejich písemných 

stanovisek a vyjád ení zapracovány do projektové dokumentace. 

 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

 

Nebyly použity žádné výjimky ani úlevová ešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 

a) zastav ná plocha:    521,10 m2 

b1) podlahová plocha 1.NP:   436,90 m2 

b2) podlahová plocha 2.NP:   430,20 m2 

c) podlahová plocha celkem:   870,00 m2 

d) obestav ný prostor:                        3168,10 m3 

e) zpevn ná plocha celkem:            1300,00 m2 

f) celková plocha pozemku:            3638,00 m2 

 g) po et zam stnanc :                  32 osob 

 e) po et parkovacích míst:                 25 
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i) základní bilance stavby 

 

 Dokon ená stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí, nejedná se o stavbu 

výrobního charakteru. B žný komunální odpad bude pr b žn  odvážen ur enou organizací na 

skládku dle možnosti vybraného zhotovitele. Investor p ed kolaudací doloží smluvn  

zajišt nou likvidaci výše uvedených odpad . Nakládání s odpady, které vzniknou p i 

stavebních pracích, bude provád no v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. [14], o odpadech. 

Tyto budou t íd ny dle druhu a kategorií, odd len  shromaž ovány a p edány oprávn né 

osob  k využití nebo k zneškodn ní. P vodce odpad  za adí odpady podle katalogu odpad , 

vyhláška . 381/2001 Sb. [19], a povede evidenci odpad  v souladu s § 39 odst. 2 zákona . 

185/2001 Sb. Respektovány budou dále vyhláška . 383/2001 Sb. [20], o podrobnostech 

nakládání s odpady a vyhláška . 376/2001 Sb. [21], o hodnocení nebezpe ných vlastností 

odpad . 

 

j) základní p edpoklady výstavby, postup výstavby 

 

P edpoklad zahájení výstavby: 04/2015 

P edpoklad ukon ení výstavby: 10/2016 

P edpokládaná doba výstavby: 19 m síc  

 

Postup výstavby: 

  

a) vytý ení objektu, výkopové práce 

b) zavedení p ípojek inženýrských sítí 

c) vybetonování základ  a prostup  sítí 

d) výstavba nosných st n a strop  

e) st echa, klempí ské práce 

f) výpln  otvor  

g) výstavba vnit ních p í ek 

h) instalace rozvod  vody, kanalizace, topení, provedení elektroinstalace 

i) omítky, podlahy  

j) dokon ovací práce 

k) terénní úpravy 
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Stavba po svém dokon ení nebude mít charakter výrobního objektu a neobsahuje 

žádné provozní soubory, které by vyžadovaly provedení zkušebního provozu. 

 

 

k) statistické a orienta ní náklady stavby 

 

 P edpokládaná cena novostavby administrativní budovy je stanovena orienta ním 

výpo tem a to cenou za 1 m3 obestav ného prostoru, která v sou asné dob  iní cca 6 000 K .  

Celková orienta ní p edpokládaná cena stavby je tedy 19 008 600 K  bez DPH  

(6 000 K  x 3168,10 m3). Propo et je platný k 31. 12. 2014 a slouží jako základní orienta ní 

informace pro investora.  

 

Podrobný rozpo et a celkový náklad stavby bude stanoven na základ  položkových 

rozpo t .  

 

 

A.5 len ní stavby na stavební objekty (SO) a technická a technologická 

za ízení 

 

Stavba je len na na stavební objekty: 

 

SO 01 - Administrativní budova 

SO 02 - Zpevn né plochy, oplocení 

SO 03 - Inženýrské sít  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

B.1 Popis území stavby 

 

 

B.1.1   Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek parcelní íslo 648 leží mezi ulicemi U Autodružstva a Luty ská 

v katastrálním území Ostrava. Pozemek je obdélníkového tvaru o rozm rech 63 x 58 m, je 

rovinatý, volný, bez vzrostlých ke  a strom  a je zatravn n. Je na n m proveden hloubkový 

pr zkumný vrt. Pozemek není oplocen. Ze západní strany hrani í s uvedeným pozemkem 

obecní pozemek, parcelní íslo 6744, který je veden jako obecní cesta a ve které se nacházejí 

veškeré inženýrské sít . Z této obecní cesty bude situován vstup a vjezd na pozemek investora 

stavby.  

Umíst ním ešeného objektu na pozemek budou dodrženy odstupové vzdálenosti. 

Pozemek není zatížen žádným ochranným pásmem ani v cným b emenem bránícím v ádném 

užívání. V sou asné dob  je pozemek veden jako orná p da.  

 

 

B.1.2    Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  

 

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického a hydrogeologického pr zkumu 

jsou podmínky pro zakládání jednoduché a nenáro né.  

 

a) hladina podzemní vody je cca 20 m pod úrovní terénu  

b) radonový index byl stanoven jako velmi nízký  

c) pozemek neleží v chrán né ani památkové zón  

d) na pozemku se nenachází historické stavby 

e) pozemek se nenachází v ochranném ani bezpe nostním pásmu 

f) pozemek se nenachází na poddolovaném území 

g) pozemek se nenachází v záplavovém území 
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B.1.3     Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

 

Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpe nostním pásmu inženýrských 

nebo dopravních sítí, které by ovliv ovaly stavbu. 

 

 

B.1.4     Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani jinak 

nebezpe ném území. 

 

 

B.1.5    Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

             pom ry v území 

 

 Realizace výstavby administrativní budovy nebude mít žádné negativní ú inky na 

okolní pozemky nebo stavby. P i provád ní realizace nebudou sousední pozemky využívány. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové pom ry v ešeném území. Po dobu realizace stavby m že 

dojít k p echodnému zhoršení životního prost edí v okolí stavby. Zhoršení m že být 

zp sobeno hlukem a prašností p i provád ní stavebních prací. Pro zajišt ní minimálního 

zhoršení stávajícího životního prost edí je nutné p i stavebních pracích provád t kropení a to i 

p i nakládání na dopravní prost edky. Dodavatel musí rovn ž zajistit pravidelné išt ní 

vozovky od ne istot zp sobených staveništní dopravou. V dob  od 2200 do 600 hodin musí být 

dodržován no ní klid. Odtokové pom ry v území se realizací stavby nezm ní. 

 

 

B.1.6    Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 

 V rámci p ípravy území nedojde k asanacím, demolicím nebo kácení d evin. Na 

pozemku se nenachází žádné budovy ani d eviny. Je nutno zachovat a respektovat všechny 

ostatní d eviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana d evin p ed poškozením byla v 

souladu s normou SN 83 9061 - Ochrana strom , porost  a vegeta ních ploch p i stavebních 

pracích [22]. 
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B.1.7    Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  

             ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) 

 

Realizací stavby nevznikají žádné požadavky na zábory zem d lského p dního fondu 

nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa. 

 

 

B.1.8    Územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a  

             technickou infrastrukturu) 

 

a) Napojení stavby na dopravní infrastrukturu  

 

 Pozemek bude napojen sjezdem z místní komunikace parcelní íslo 6744, ul. U 

Autodružstva, umíst ným v severozápadní ásti pozemku, která kapacitn  vyhovuje 

požadavk m. Ší ka sjezdu bude 6 m. Sjezd, p íjezdová plocha a samotné parkovišt  budou 

vyasfaltovány. Na pozemku je navrženo parkovišt  s kapacitou 23 parkovacích míst o 

rozm rech 2,5 x 5 m a 2 parkovací místa pro t lesn  postižené osoby o rozm rech 4,0 x 5 m, 

dle SN 736110 [23], a SN 736056 [24]. 

 

b) Napojení stavby na technickou infrastrukturu  

 

Likvidace odpadních vod, odvodn ní území 

 

Novostavba administrativní budovy bude napojena na ve ejnou kanaliza ní sí  v ulici 

Luty ská. P ípojka kanalizace bude p ivedena na pozemek stavebníka. Na p ípojce je 

navržena revizní šachta o rozm rech 900 x 1200 mm, která bude umíst ná na jihovýchodní 

stran  objektu 4000 mm p ed hranicí pozemku. 

 

 Zásobování vodou 

 

 Novostavba administrativní budovy bude napojena na vodovodní ad v ulici U 

Autodružstva, prodlouženou vodovodní p ípojkou, která bude p ivedena do vodom rné šachty 

umíst né na hranici pozemku stavebníka. Bilance pot eby vody je ešena v kapitole D. 1.4.1 a 

výpo et je sou ástí p ílohy . 14. 
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 Zásobování energiemi  

 

Elektro - p ípojka ze stávající trafostanice NN 0,4 kV je p ivedena na hranici pozemku 

stavebníka a ukon ená v hlavní domovní sk íni, umíst né ve sloupku o rozm rech 1200 x 

1200 mm. Projektovaná administrativní budova se napojí kabelem CYKY 5J x 16 mm2 

z hlavní domovní sk ín  (HDS). P ípojka bude vedena v zemi. 

 

 

B.1.9     V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice   

 

 V sou asné dob  není známa žádná stavba, která by m la probíhat v soub hu se 

stavbou provád nou podle této dokumentace. Pro realizaci výstavby objektu nejsou nutné 

žádné související a podmi ující investice. Stavba nebude len na na etapy. asová realizace 

se p edpokládá od 10/2014 do 10/2016. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

 

B.2.1   Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

 

 Objekt bude využíván jako administrativní budova firmy Siemens, kde bude umíst no 

ú etní a ekonomické odd lení firmy s kapacitou 32 osob. Objekt je nepodsklepený a má dv  

nadzemní podlaží a je zast ešen vazníkovou st echou. Ob  podlaží jsou spojena 

dvouramenným schodišt m s podestou. Parkování bude ešeno pomocí nekrytých parkovacích 

stání v po tu 23 míst + 2 místa pro osoby s t lesným postižením. 

 

• celková plocha pozemku:  3638,00 m2 

• zastav ná plocha:   521,10 m2 

• obestav ný prostor:   3168,10 m3 

• užitná plocha 1.NP:   436,90 m2 

• užitná plocha 2.NP:   430,20 m2 

• celková užitná plocha:  867,10 m2 
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• po et podlaží:    2 nadzemní podlaží 

• po et parkovacích míst:  25 

• po et zam stnanc :   32 osob 

 

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 

Novostavba administrativní budovy se nachází poblíž k ižovatky ulic u Autodružstva a 

Luty ská, v katastrálním území Ostrava. Navržená novostavba je dvoupodlažní, 

nepodsklepená, zast ešená vazníkovou st echou se sklonem 15o. Výška h ebene st echy je 

9,240 m, vztaženo k úrovni podlahy v 1. NP. D m svým vzhledem a výškovým ešením i 

použitými materiály na fasád  vhodn  zapadne do okolní nízkopodlažní zástavby. V 

dvoupodlažním nepodsklepené administrativní budov  vznikne 22 kancelá í + technické 

zázemí. Vstup do objektu bude ze západní strany pozemku, z místní komunikace parcelní 

íslo 6444. Pozemek bude ze severní, východní a jižní ásti oplocen plotem z kovových 

sloupk  v rozte i 3 m a poplastovaného pletiva výšky 1,5 m. Ze západní strany bude zd né 

oplocení výšky 1,8 m. Oplocení bude situováno v hranicích pozemku.  

Architektonické ešení vychází z okolní zástavby a z požadavk  investora. P dorys 

administrativní budovy je obdélníkový, nosnou konstrukci tvo í cihelné zdivo a vazníky 

tvo ící nosné rámy. Vazníky jsou umíst né po osové vzdálenosti 1,1 m. Celková délka 

objektu je 33,88 m. Celková ší ka objektu je 15,38 m. Objekt je vzhledem ke svému ú elu 

jednoduše len n. Fasáda je navržena s termo-omítkou Porotherm v barv  sv tle šedé. St ešní 

pláš  je tvo en z poplastovaných plechových šablon v barv  ervené, okna d ev ná barvy 

sv tle šedé.  

 

 

B.2.3    Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 

Hlavní vstup do objektu je ze západní strany objektu, vedlejší vstup je na severní 

stran  objektu a slouží jako vchod do vým níkové stanice, ale zárove  slouží jako únikový 

východ z objektu. P es hlavní vstup se vchází do chodby, na kterou navazují ostatní prostory 

v 1.NP. Prostory v 2. NP jsou dostupné pomocí dvouramenného schodišt  p ístupného 

z chodby. V každém pat e se nachází spole ná kuchy ka, kancelá e a sociální zázemí. 
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V budov  se nep edpokládá vybudování stravovacích prostor , zam stnanci se budou 

stravovat mimo budovu.  Všechny prostory v 1.NP jsou ešeny s bezbariérovým p ístupem. 

 

 

2.3.1    Administrativní prostory 

 

Vstupní prostor 

 

Hlavní vstup do objektu se nachází na západní stran  a navazuje zpevn nou 

komunikací na chodník a parkovací stání. Vstup do objektu je ešen osazením automatických 

posuvných dve í Spedos s elektronickým pohonem, vstup je ešen zárove  jako bezbariérový. 

P ed vstupem do chodby je uzav ené zádve í. V chodb  je zárove  umíst no i schodišt , po 

kterém se dostaneme do 2.NP. 

 

Kancelá e 

  

V 1.NP a 2.NP se nachází kancelá e samostatné pro jednu osobu anebo sdružené pro 

dv  osoby, dle typu pracovního za azení.  

           

Velkoprostorová kancelá   

 

V 1. a 2.NP  se nachází velkoprostorové kancelá e umíst né na konci chodby. 

Kancelá e slouží pro pracovní porady a sdružování více osob. Kancelá e v 1. NP jsou ešeny 

s bezbariérovým vstupem a provozem. 

                               

Zasedací místnost 

     

  Tato místnost je umíst na ve 2.NP. Zasedací místnost má kapacitu 30 osob a má 

samostatný vchod vedoucí na chodbu v budov . P edpokládá se zde p ednášková innost pro 

pracovníky firmy, ale m že být využita i pro pracovní porady nebo firemní obchodní jednání.   
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2.3.2 Technické a provozní zázemí 

 

  Prostory pro TZB   

 

V 1.NP je umíst na vým níková stanice, která slouží pro vytáp ní budovy a p ípravu 

teplé vody a jsou zde i ostatní za ízení pot ebná pro chod budovy. Dále je v 1. NP místnost 

vybavená šatnou se sprchovým koutem a jedním WC pro údržbá e objektu.  

 

Recepce 

 

Mezi hlavním vstupem a chodbou se nachází recepce se službou, která má na starosti 

chod a zabezpe ení celého objektu, je zde také umíst na požární a bezpe nostní signalizace, 

v etn  telefonní centrály. Jednotlivé externí osoby se zde ohlásí a budou jim pracovníky 

recepce poskytnuty pot ebné informace, nebo budou t mito pracovníky uvedeny do kancelá e 

styku s ve ejností, která je také umíst na v p ízemí. 

 

Prostory pro odpo inek a ob erstvení   

 

V každém pat e se nachází kuchy ka s elektrickým va i em, ledni kou, mikrovlnou 

troubou, kávovarem pro p ípravu menšího ob erstvení na pracovišti. S intenzivn jší p ípravou 

pokrm  se zde nepo ítá, protože se pracovníci budou stravovat mimo objekt.  

 

Sociální za ízení  

 

V každém pat e se nachází sociální za ízení jak pro muže, tak i pro ženy v kapacit  

p edpokládané pro celkový po et pracovník . Pro t lesn  postižené osoby je ur eno sociální 

za ízení umíst né v 1.NP. Všechny dve e opat it ventila ní m ížkou nebo s úpravou bez 

prahu. 

 

Skladovací prostory 

 

V 1. a 2. NP jsou umíst ny skladovací prostory ur ené pro skladování kancelá ských 

pot eb. Jejich posouzení z hlediska PO není p edm tem této práce. 
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ešení vnit ní dopravy 

 

Pro ešení vertikální dopravy, jak materiálu, tak i osob slouží dvouramenné schodišt  s 

podestou o ší ce 1500 mm. Všechny dve e v 1. NP budou minimální ší ky 800 mm. Dve e na 

WC invalidi budou ší ky 900 mm a s  úpravou bez prahu [23]. 

 

 

B.2.4    Bezbariérové užívání stavby 

 

Hlavní vstup do objektu je ešen jako bezbariérový, spl ující požadavky vyhlášky . 

398/2009 Sb. [39], o obecn  technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání 

staveb. V 1.NP je také navrženo WC pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 

Rozm ry vychází z požadavk  vyhlášky. Hlavní vstup je zajišt n pomocí automatických 

posuvných dve í Spedos s ší kou 1500 mm. Pr chozí ší ka v režimu zima je min. 900 mm. 

N které dve e do kancelá í a hygienických za ízení pro t lesn  postižené v 1. NP mají 

minimální ší ku 900 mm a jsou s úpravou bez prahu. ást 1.NP je ešeno jako p ístupné pro 

osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.  

Všechna za ízení a prostory v objektu a s objektem p ímo související budou 

projektovány dle p íslušné SN s p ihlédnutím k co nejsnazšímu pohybu a ovládání za ízení 

t mito osobami, aby nebyl nijak omezen jejich pohyb a možnost vykonávat pracovní innost. 

 

 

B.2.5    Bezpe nost p i užívání stavby 

 

Návrh stavby je z hlediska bezpe nosti navržen dle platných stavebn  technických, 

elektrotechnických a statických p edpis . Zejména se jedná o stavební zákon 183/2006 Sb., 

[10] v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. [9], o technických požadavcích na stavby, 

na ízení vlády . 361/2007 Sb. [25], kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci. 

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. [26], bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

a z n j vycházejících p edpis . Celkový provoz, technologie, konstrukce, za ízení a innosti 

budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpe nost práce, zejména v souladu s výše 

zmín ným zákonem a s vyhláškou . 591/2006 Sb., [27] a . 363/2006 Sb., [15] v platném 

zn ní a souvisejících p edpis . Dále na ízení vlády . 272/2011 Sb., [28] o ochran  zdraví 

p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.  



20 
 

Veškera za ízení v budov  budou certifikována dle právních p edpis . Na staveništi 

ani na vlastním objektu se nep edpokládají zvláštní bezpe nostní opat ení, krom  t ch, které 

se musejí dodržovat p i realizaci a provozu stavby. Všechny vstupy na staveništ , montážní 

prostory a p ístupové cesty k nim vedoucí budou ozna eny bezpe nostními zna kami. 

Zvláštní požadavek bude spln n u parkovací plochy, která bude odvodn na p es 

zachycova  ropných produkt . 

 

 

B.2.6    Základní charakteristika objekt  

 

a) Stavební ešení  

 

Administrativní budova je vystav na ze zd ného konstruk ního systému Porotherm. 

Obvodové a vnit ní nosné zdi jsou navrženy z cihelných blok  POROTHERM 44 EKO+ 

Profi a POROTHERM 24 Profi. Vyzd na jsou dv  nadzemní patra, stropní konstrukce je 

tvo ena stropními nosníky POROTHERM POT 160 x 175 s osovou vzdálenosti 625 mm. 

Výpl  je tvo ena stropními vložkami MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 19/62,5. P eklady budou 

tvo it nosníky POROTHERM 7, POROTHERM 11,5, POROTHERM 11,5 a dva ocelové 

nosníky HEB 160 v pot ebných délkách. Vnit ní p í ky jsou tlouš ky 115 mm, 190 mm a 240 

mm z cihelných blok  POROTHERM AKU. Vnit ní omítky jsou navrženy  POROTHERM 

UNIVERSAL [40].  

 

Skladby podlahy a st ešní konstrukce jsou uvedeny v p íloze . 18. 

  

b) Konstruk ní a materiálové ešení 

 

Založení objektu 

 

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro né. Pod st nami jsou navrženy základové pásy z betonu t ídy 

C 16/20. Hloubka základové spáry bude -1,480 m pod upraveným terénem. Prostor mezi 

základovými pásy bude vypln n hutn ným št rkovým zásypem v tlouš ce 150 mm. Pod 

podlahou bude proveden podkladový beton t ídy C 20/25 tlouš ky 150 mm a bude proveden 

na hutn ný št rkopískový podsyp frakce 16/32 v tlouš ce 150 mm.  
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P ed vylitím základových pás  a podkladového betonu je nutno provést veškeré 

prostupy pro inženýrské sít  a vložit do základové spáry zemnící pásek po celém obvodu 

základových pás . 

 

Konstruk ní systém st n 

 

Nosné vn jší zdivo novostavby rodinného domu je tvo eno z broušených cihel 

POROTHERM 44 EKO + PROFI [21], o rozm rech 248 x 440 x 249 mm, na maltu pro tenké 

spáry POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní nosné st ny jsou tvo eny z broušených cihel 

POROTHERM 24 PROFI, o rozm rech 372 x 240 x 249 mm, na maltu pro tenké spáry 

POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní p í ky jsou tlouš ky 115 mm, 190 mm a 240 mm z 

cihelných blok  POROTHERM AKU, o rozm rech 497 x 115 x 238 mm, 372 x 190 x 238 

mm a 372/240/249. Zd ní se provádí na maltu pro tenké spáry. 

 

 Stropní konstrukce 

 

 Stropy jsou navrženy z konstruk ního systému POROTHERM, tvo ený cihelnými 

vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva ovanou 

prostorovou výztuží. Nosníky jsou navrženy na osovou vzdálenost 625 mm. Na uvedené 

rozpony nosník  jsou navrženy vložky MIAKO, o rozm rech 19/62,5 a 19/50 PTH. Délka 

uložení nosníku musí být na každé stran  minimáln  125 mm. Stropní konstrukce 

POROTHERM bude mít tlouš ku 250 mm a bude vyztužena armovací sítí, viz statický 

výpo et a zalita betonovou zálivkou t ídy C 20/25. Otvory ve stropní konstrukci 

POROTHERM pro rozvody TZB a v místech napojení schodišt  budou vypln ny 

dobetonávkou a vyztuženy armovací sítí, viz statický výpo et. Sou ástí stropu bude 

železobetonový v nec, který bude po obvod  vyzd n v ncovkou POROTHERM VT 8/23,8 a 

vloženou tepelnou izolací tlouš ky 120 mm. 

 

 Schodišt  

 

Vertikální komunikaci v budov  bude zajiš ovat dvouramenné železobetonové 

monolitické schodišt  o rozm rech 3966 x 3125 x 3220 mm. Schodišt  bude kotveno do 

betonové kostky základu, stropní konstrukce a do vnit ních nosných st n. Po osazení 

schodišt  do schodiš ového prostoru bude následn  namontováno kovové nerezové zábradlí. 
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Zábradlí ve schodiš ovém prostoru má výšku 1000 mm. Schodišt  bude mít 18 stup , výška 

stupn  bude 179 mm a ší ka stupn  bude 272 mm. Vstup do budovy bude opat en dv ma 

stupni pro p ekonání výšky 300 mm mezi upraveným terénem a vnit ním prostorem. 

 

 St ešní konstrukce 

 

Zast ešení domu je provedeno konstrukcí vazníkové sedlové st echy s tepelnou izolací 

ISOVER [42], umíst nou v SDK podhledu nad celým využívaným prostorem ve 2. NP. Krov 

domu je navržen sedlový, vazníkové konstrukce, z hran ného eziva. Na podélných st nách 

budou uloženy a ukotveny pozednice o rozm rech 140 x 140 mm. Na tyto pozednice budou 

uloženy a ukotveny jednotlivé vazníky. Na pásnice o rozm rech 120 x 160 mm budou 

uloženy jednotlivé st ešní vazni ky o rozm rech 100 x 140 mm v osové vzdálenosti 1000 - 

1100 mm. Vazni ky vynášejí st ešní krytinu z poplastovaných plechových šablon RUUKKI, 

typ MONTERREY v ervené barv  [43].  St ešní roviny budou mít spád 15° ke st ešním 

žlab m. 

 Všechny nosné spoje krovu budou šroubované, p ípadn  zabezpe ené p íložkami z 

pásové oceli. D ev né prvky budou p ed montáží impregnovány chemickým p ípravkem proti 

d evokazným houbám a hmyzu. Viditelné d ev né prvky budou s hoblovaným povrchem.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Není v tomto projektu ešena. 

 

 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

Vytáp ní 

 

Zdroj tepla zajiš uje výrobu a distribuci topné vody pro otopná t lesa a oh ev TV. 

Zdrojem tepla v objektu bude tlakov  nezávislá horkovodní vým níková stanice voda-voda o 

výkonu 50 kW. Vým níková stanice obsahuje jeden deskový vým ník tepla Alfa Laval [55]. 

Zdroj tepla bude umíst n v místnosti . 1.04. Topné médium bude vedeno p es vým ník tepla  
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do kombinovaného rozd lova e a sb ra e [57], odkud budou napojeny jednotlivé v tve pro 

vytáp ní a oh ev TV. 

 

Podrobn  ešeno v ásti D. 1.4.1 

 

Zdravotechnika 

 

P íprava teplé vody bude probíhat ve stacionárním nep ímotopném zásobníku teplé 

vody BRILON HR 160 [54] o objemu 160 l. Topná v tev bez sm šování, dimenze 35 x 1,5 

slouží pro p ívod neregulované topné vody do nep ímotopného zásobníku teplé vody. 

Sou ástí topné v tve je elektronické ob hové erpadlo WILO STRATOS PICO 25/1-6 [46]. 

Zapojení okruhu p ípravy teplé vody je patrné z výkresu . UT. 06. Vzhledem k umíst ní 

zásobníku teplé vody a odb rného místa teplé vody není uvažováno s okruhem cirkulace teplé 

vody. Oh ev teplé vody bude regulován spínáním nabíjecího erpadla zásobníkového oh íva e 

na konstantní výstupní teplotu teplé vody 60 °C. Termická dezinfekce bude umožn na 

zvýšením teploty obsluhou. P enastavitelnost teplot je umožn na na ovládacím panelu 

regulátoru. 

Z uvedených výpo t  a charakteru odb r  TV a druhu provozu navrhuji stacionární 

nep ímotopný zásobník teplé vody BRILON HR 160 o objemu 160 l.  

 

Podrobn  ešeno v ásti D. 1.4.1  

 

Plynoinstalace 

 

Není v tomto projektu ešeno. 

 

Vzduchotechnika a chlazení 

 

Není v tomto projektu ešeno. 

 

Osv tlení a silnoproudá elektroinstalace 

 

Není v tomto projektu ešeno. 
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Slaboproudá elektroinstalace 

 

Není v tomto projektu ešeno. 

 

 

B.2.8   Požárn  bezpe nostní ešení 

 

Není v tomto projektu ešeno. 

 

 

B.2.9   Zásady hospoda ení s energiemi 

 

Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí spl ují požadavky normy SN 73 

0540 [6], na požadovaný sou initel prostupu tepla UN, n které i na doporu ený sou initel 

prostupu tepla Udop. Vn jší obálka objektu spl uje požadavky normy na m rnou energetickou 

spot ebu. Technické parametry použitých materiál  a výrobk  jsou uvedeny v p íloze . 2 a v 

p íloze . 3. 

 

a) Kritéria tepeln  technického hodnocení 

 

Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí se sou initeli prostupu tepla 

vypo tenými v souladu s SN 73 0540-2 [6]. 

• Obvodová st na: U=0,22 W/m2K 

• St echa: U=0,19 W/m2K 

• Podlaha na terénu: U= 0,18 W/m2K 

• Okna a dve e: min. spl ující normové hodnoty (viz výpis skladeb) 

 

b) Energetická náro nost stavby 

 

Tepelné ztráty byly stanoveny dle SN EN 12831 [8]. Dále byly stanoveny požadavky 

na p ípravu teplé vody. Pot eba tepla pro oh ev TV vychází z požadavku profese ZTI, 

p edpokládá se oh ev zásobníku o objemu 160 l. Tepelné ztráty objektu:  36,6 kW v etn  

minimální hygienické vým ny vzduchu. 



25 
 

Denní pot eba tepla pro oh ev TV: 43,5 kWh 

Výkon zdroje pro oh ev TV: 13,0 kW 

Výkon zdroje pro ÚT: 39,0 kW 

Zvolena jmenovitá hodnota zdroje tepla: 50 kW  

 

c) Posouzení využití alternativních zdroj  energií 

 

Vzhledem ke zvolenému zp sobu vytáp ní a oh evu teplé vody nebylo posuzováno 

využití jiného alternativního zdroje. 

 

 

B.2.10    Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

 

            Stavba spl uje hygienické požadavky dané platnými vyhláškami a normami. B hem 

realizace stavby nedojde ke zvýšení hlu nosti a prašnosti v okolí stavby. Budou dodrženy 

p edepsané limity. Odpady vzniklé b hem realizace stavby budou zpracovány a odváženy 

specializovanou firmou. S t mito odpady bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb., [14]. 

 

a) V trání místností 

 

 V trání místností bude p irozené okny, pop ípad  dve mi. Ve vým níkové stanici 

bude v trání zajišt no pomocí axiálního ventilátoru s vývodem vn  na fasádu objektu. 

 

b) Chlazení 

 

 Chlazení administrativní budovy vzhledem k akumula ním schopnostem obvodového 

zdiva není ešeno. 

 

c) Vytáp ní 

 

Objekt bude napojen a vytáp n z centrálního zásobování teplem horkovodní p ípojkou 

umíst nou v technické místnosti. Vytáp ní je teplovodní s ocelovými deskovými radiátory 

opat enými termoregula ními ventily a termoregula ními hlavicemi. Teplota v místnostech je 

navrhnuta dle SN 73 0540-2 [6]. 
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d) Osv tlení 

 

P irozené osv tlení je v místnostech zajišt no okny. Um lé osv tlení je navrženo dle 

platných norem a p edpis . 

 

 

B.2.11  Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

 

• Povodn  - stavba není ohrožena. 

• Sesuvy p dy - stavba není ohrožena. 

• Poddolování - stavba není ohrožena. 

• Seizmicita - stavba není ohrožena. 

• Radon - stavba není ohrožena. 

• Hluk - venkovní prostor stavby a vlastní vnit ní prostory objektu budou po stránce 

hygienických imisních limit  hluku a vibrací v souladu s na ízením vlády . 

272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací [28]. 

• Bludné proudy - stavba není ohrožena. 

 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Kanaliza ní p ípojka  

 

P ípojka bude napojena na ve ejnou stokovou sí  DN 400 pr chodkou FABEKUN pod 

úhlem 45o. Kanaliza ní p ípojka bude provedena z hladkých trub PVC KG, ur ených pro 

venkovní vedení, o vn jším pr m ru 160 mm. Navržené kanaliza ní potrubí bude uloženo ve 

spádu sm rem k ve ejnému jednotnému kanaliza nímu adu. Odpadní potrubí vnit ní 

kanalizace je odv tráno v tracím komínkem DN 100 s vyúst ním nad st echu, s p esahem 

min. 500 mm. Na svodech v 1.NP ve výši 1000 mm nad podlahou budou osazeny istící 

tvarovky.  Zárove  budou podle požadavku výrobce materiálu osazena dilata ní hrdla. Dále 

jsou vn  objektu navrženy okapy a svody deš ových vod RUUKKI s lapa em st ešních 

naplavenin PLG 600. Odvodn ní zpevn ných ploch u budovy bude provedeno liniovým 
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odvodn ním se spádem 0,5 % do jednotné kanalizace. Revizní šachta bude na jihovýchodní 

stran  objektu 4000 mm p ed hranicí pozemku. 

 

Dokumentace vnit ní kanalizace není sou ástí tohoto projektu. 

  

 b) Vodovodní p ípojka (zásobování vodou) 

 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní ad DN 100, který vede ve stávající 

komunikaci, prodlouženou vodovodní p ípojkou, která bude vystrojena z trub HDPE 100 - 

DN 63, SDR 11 (d63). Délka p ípojky bude 6 m a bude ukon ena na hranici pozemku 

investora vodom rnou šachtou o Ø 800 mm, ve které bude umíst na vodom rná sestava. 

Napojení vnit ního vodovodu z vodom rné šachty do objektu bude provedeno z p ed- 

izolované ocelové pozinkované trubky DN 32, která se skládá z tepelné izolace z bez- 

freonové PUR p ny a ochranného HDPE plášt . Sklon vodovodní p ípojky bude 1 % od 

objektu sm rem k hlavnímu vodovodnímu adu.  

 

Dokumentace vnit ního vodovodu není sou ástí tohoto projektu. 

 

c) CZT 

 

Zdrojem tepla bude nová objektová p edávací stanice voda - voda, umíst ná v 1. NP 

objektu [37]. Primárním médiem bude horká voda 160/60oC, vedená ve stávajícím horkovodu 

2 x DN 300 podél ulice U Autodružstva. Napojení bude provedeno ze stávající odbo né 

šachtice pomocí nových odbo ek 2 x DN 65. Horkovodní p ípojka bude provedena 

v bezkanálovém provedení pomocí p ed-izolovaných trubek 2 x DN 65. Trasa bude vedena 

áste n  v zeleném pásu a áste n  pod zpevn nou plochou parkovišt  ve spádu do objektu. 

P i provád ní je nutné respektovat stávající podzemní sít  [33]. P ípojka bude ukon ena v 

p edávací stanici. Místo napojení a zp sob vedení p ípojky bylo konzultováno s dodavatelem 

tepla. 
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d) Elektroinstalace - P ípojka a rozvodnice  

 

Novostavba administrativní budovy bude napojena na distribu ní sí  ze stávající 

trafostanice NN 0,4 kV umíst né v severozápadní ásti pozemku stavebníka a ukon ená 

v hlavní domovní sk íni, umíst né ve sloupku o rozm rech 1200 x 1200 mm.  

Projektovaný objekt se napojí kabelem CYKY 5J x 16 mm2 z hlavní domovní sk ín  

(HDS). Ta bude umíst na spolu s elektrom rovým rozvad em HRE o rozm rech 560 x 510 x 

250 mm s krytím IP 45 v pilí i v oplocení objektu.  

St ed okének elektrom ru musí být ve výšce 1,5 - 1,7 m nad definovaným povrchem 

od zem . Jišt ní v HDS bude provedeno pomocí výkonových pojistek 3 x 80 A. Odb r 

elektrické energie budovy bude m en t ífázovým dvousazbovým elektrom rem. P ed 

elektrom rem bude t ífázový jisti  32 A, a jednofázový jisti  pro cívku sazbového spína e 

(relé) 6A. P ívodní vedení k objektové rozvodnici o rozm rech 460 x 350 x 95 mm bude 

provedeno kabelem CYKY 5J x 16 mm2. V rozvodnici objektu budou umíst ny jisti e jedno a 

t ípólových okruh . Soustava v objektu bude typu 3 N+PE, 50Hz, 230/400/TN-S. 

 

Dokumentace elektroinstalace není sou ástí tohoto projektu. 

 

 

B.4 Dopravní ešení  

 

a) Popis dopravního ešení 

 

 Pozemek bude napojen sjezdem z hlavní komunikace parcelní íslo 6744, ul. U 

Autodružstva, umíst ným v západní ásti pozemku. Ší ka sjezdu bude 6 m, na sjezd bude 

navazovat zpevn ná plocha parkovišt . Sjezd i p íjezdová plocha budou vyasfaltovány. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Dopravní obsluha pozemku bude napojena na místní komunikaci U Autodružstva. 

Tato pozemní komunikace kapacitn  vyhovuje požadavk m. 
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c) Doprava v klidu 

 

Pro zam stnance firmy a jejich návšt vy budou vyhrazeny parkovací místa na 

parkovišti p ed budovou. Navrhnuto je 23 parkovacích míst o rozm rech 2,5 x 5 m a 2 

parkovací místa pro osoby s omezenou schopnosti pohybu o rozm rech 4,0 x 5 m. Parkovací 

plochy navazují na chodník ze zámkové dlažby. Pro automobily zajiš ující zásobování je 

vyhrazeno parkovišt  v severní stran  budovy. 

 

d) P ší a cyklistické stezky 

 

Z parkovacích ploch jsou navrženy chodníky o ší ce 1,5 m, které vedou k hlavnímu 

vstupu do budovy. Cyklistické stezky se v okolí budovy nevyskytuji, proto není navrženo 

žádné napojení. 

 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

Celý stavební pozemek bude srovnán do roviny, ve výšce 220,00 m n. m. ve 

výškovém systému B.p.v. Nerovnosti na komunikacích nesmí p esáhnout 20 mm. 

 

b) Použité vegeta ní prvky 

 

Nezastav ná ást pozemku bude zatravn na. Rozmíst ní strom  a ke  nebude 

realizováno.  

 

c) Biotechnická opat ení 

 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou navrhována žádná biotechnická 

opat ení.  
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B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana  

 

a) Vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

 

Realizace výstavby administrativní budovy nebude mít žádné negativní ú inky na 

okolní pozemky nebo stavby. P i provád ní realizace nebudou sousední pozemky využívány. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové pom ry v ešeném území. Po dobu realizace stavby m že 

dojít k p echodnému zhoršení životního prost edí v okolí stavby. Zhoršení m že být 

zp sobeno hlukem a prašností p i provád ní stavebních prací. Pro zajišt ní minimálního 

zhoršení stávajícího životního prost edí je nutné p i stavebních pracích provád t kropení a to i 

p i nakládání na dopravní prost edky. Dodavatel musí rovn ž zajistit pravidelné išt ní 

vozovky od ne istot zp sobených staveništní dopravou. V dob  od 2200 do 600 hodin musí být 

dodržován no ní klid. Odtokové pom ry v území se realizací stavby nezm ní [22]. 

Stavbou a ani jejím provozem nedojde k negativnímu ovlivn ní životního prost edí 

[22], nejedná se o stavbu výrobního charakteru. Vytáp ní administrativní budovy bude 

pomocí vým níkové stanice s nulovou produkcí emisí škodlivin. Na stavb  budou použity 

b žné technologie, které neohrožují životní prost edí. Vzrostlé stromy a ke e se na pozemku 

nevyskytují. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., 

[14] o odpadech. Tyto budou t íd ny dle druhu a kategorií, odd len  shromaž ovány a 

p edány oprávn né osob  k využití nebo k zneškodn ní. Vyt íd ný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku, 

pop ípad  p edat odborné firm  k likvidaci. Není nutno navrhovat žádná nová ochranná i 

bezpe nostní pásma. Vzdálenost jednotlivých objekt  v dané lokalit  spl ují podmínku pro 

denní osv tlení a proslun ní. 

 

b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných 

strom , ochrana rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajin  

 

Stavba nemá zásadní vliv na krajinu [29]. Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zelen . Je 

nutno zachovat a respektovat všechny ostatní d eviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana 

d evin p ed poškozením byla v souladu s normou SN 83 9061 [22]. 

 



31 
 

c) Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 

Stavební pozemek nezasahuje do chrán ných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy 

NATURA 2000 (dle portal.gov.cz/mapy) [45]. 

 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 

Krajský ú ad Moravskoslezského kraje, odbor životního prost edí posuzoval vliv 

stavby na ŽP z hlediska EIA [29] v roce 2014 a vydal vyjád ení, že zám r svým charakterem 

a umíst ním nepodléhá procesu posuzování vliv  na životní prost edí a ve ejného zdraví dle 

zákona . 100/2001 Sb., [56]. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpis  

 

Z charakteru realizované stavby nevyplývá nutnost žádných ochranných ani 

bezpe nostních pásem. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., [9] v platném zn ní, 

vyhláškou 20/2012 Sb., [18] v platném zn ní, vyhláškou 501/2006 Sb., [16] tak, aby 

spl ovala všeobecné požadavky na výstavbu. Na stavb budou použity materiály spl ující 

zákonné a normové požadavky. Toto bude prokázáno protokolem o shod , p ípadn

obdobným právním dokladem. Stavba není zdrojem nadlimitní zát že na okolí stanovených 

vyhláškou 20/2012 Sb., [18]. 

 

• Látek nebezpe ných pro zdraví a životy osob a zví at – veškeré použité materiály mají 

hygienický atest. 

• Není zdrojem emisí nebezpe ných látek do ovzduší nebezpe ných pro zdraví a životy 

osob a zví at. 

• Není zdrojem emisí nebezpe ných zá ení. 
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• Není zdrojem elektromagnetického zá ení – ve stavb není umíst na žádná 

technologie produkující elektromagnetické zá ení. 

 

Opat ení vyplývající z požadavk  civilní ochrany na využití staveb k ochran  

obyvatelstva nejsou ešeny. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

V p edložené projektové dokumentaci budou dodrženy všechny obecné požadavky na 

výstavbu, p edevším vyhláška íslo 268/2009 Sb., [9] o obecných požadavcích na výstavbu, 

vyhláška íslo 501/2006 Sb., [16] o obecných požadavcích na využívání území, zákon íslo 

183/2006 Sb., [10] stavební zákon a novela stavebního zákona íslo 350/2012 Sb.  

 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

 

Pro zajišt ní realizace dané stavby bude používáno pitné vody ze staveništní p ípojky. 

Za ízení staveništ  bude napojeno z ur eného napojovacího bodu v areálu staveništ . Na 

stavb  budou používány mechanismy s elektromotory a pro tyto bude pot eba zajistit 

elektrickou energii. Odb r elektrické energie bude ze staveništního rozvad e s podružným 

m ením. Staveništní rozvad  s hlavním vypína em pro každou ást bude umíst n uvnit  

staveništ , musí být snadno p ístupný a musí být ozna en a bude obsahovat hlavní vypína  a 

m ení. Za ízení pro rozvod energie a p ípadné vnit ní do asné rozvody musí spl ovat 

normové požadavky a podmínky dané NV 591/2006, p íloha 1, bod II [27] a NV 101/2005 

Sb., p íloha 1, bod 2 [30].  

Splaškové vody z p ípadného sociálního a hygienického za ízení budou do asnou 

kanaliza ní p ípojkou svedeny do mobilního septiku. Dodavatel si umíst ní a p ípadné 

odkanalizování svých objekt  za ízení staveništ  bude ešit vlastními silami bez nároku na 

úhradu ze strany investora a to v souladu se zákony na ochranu životního prost edí. 

Materiály pot ebné k výstavb  budou zpracovány podle projektové dokumentace 

dodavatelem stavby, který zajistí i dodávky materiál  a hmot. 
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Dodavatel stavební ásti požádá telefonního operátora dle svého výb ru o z ízení 

ú astnické stanice na dané stavb , pop ípad  využije mobilního spojení. 

 

b) Odvodn ní staveništ  

 

Odpadní vody ze stavby budou minimalizovány. V tšina technologické vody skon í v 

technologickém procesu. P ípadné podzemní vody a zasakující srážkové vody budou v 

pr b hu provád ní výkopových prací a následných stavebních prací z pracovního prostoru 

odvád ny nov  provedenými obvodovými drenážemi t sn  pod úrovní základové spáry. Vody 

budou drenážemi svedeny do odkalovací jímky. Likvidace odpadních a technologických vod 

ze staveništ  musí být zabezpe ena tak, aby nedocházelo k pr niku chemicky zne išt ných 

nebo jinak kontaminovaných vod do vodních tok  nebo kanalizace ani k pr niku t chto vod 

na cizí pozemky. Odvád ní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništ  musí 

být zabezpe eno tak, aby se zabránilo podmá ení pozemku staveništ  v etn  staveništních 

komunikací, nenarušovala a nezne iš ovala se odtoková za ízení pozemních komunikací a 

jiných ploch p iléhajících ke staveništi a nezp sobilo se tak jejich znehodnocení. 

 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravn  bude zásobování staveništ  probíhat z ulice U Autodružstva a ulice 

Luty ská. 

 

d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Provád ní stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pokud bude 

chtít zhotovitel stavby využít sousední pozemky, uzav e dohodu s jejím majitelem p i 

sou asném souhlasu stavebního ú adu, který stavbu povolil. 

 

e) Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin 

 

Dodavatel sám zváží zp sob ochrany a využívání stávajících p íjezdových komunikací 

ke staveništi. Zajišt ní a uspo ádání staveništ  bude provedeno i z hlediska ochrany ve ejných  
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zájm , které touto stavbou nesmí být dot eny. Toto bude zajišt no zhotovitelem stavby 

v rozsahu a podle platných bezpe nostních p edpis . 

Stavba nevyžaduje kácení vzrostlé zelen , ochrana stávajících d evin bude zajišt na 

podle již d íve uvedených požadavk . 

 

f) Maximální zábory pro staveništ  (do asné - trvalé) 

 

Dodavatel stavby bude užívat jako plochy za ízení staveništ  pouze pozemky 

vymezené obvodem staveništ  (viz situa ní výkresy). Náklady na p ípadné zábory ve ejného 

prostranství p i provád ní této stavby hradí zhotovitel stavby. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace, odpady vzniklé p i výstavb  

 

Odpady vzniklé p i stavb  [14] jsou odpady skupiny . 15 - papírové a lepenkové 

obaly, skupiny . 17 - stavební a demoli ní odpady a odpady skupiny . 8 - odpadní barvy a 

laky. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových kontejnerech se 

zajišt ním ochrany proti úniku (ztrát ) skladovaných odpad . Recyklovatelné odpady budou 

t íd ny a skladovány odd len , odvoz do sb rných surovin nebo k recyklaci. Výkopek zeminy 

ze zemních prací bude op tovn  použit na zához, p ebytek bude deponován na ur enou 

skládku. Skrytá ornice bude použita zp t pro terénní úpravy. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 

V rámci stavby se p edpokládá kladná bilance zemních prací – p ebytek zeminy bude 

použit k terénním úpravám na pozemku. 

 

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb  

 

V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a p edpisy na úseku 

ochrany životního prost edí. 
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j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 

p edpis  

 

P ed odevzdáním staveništ  investor písemn  odevzdá a dodavatel realiza ních prací 

p evezme vyzna ení inženýrských sítí a jiných p ekážek. V p ípad , že nebyly zjišt ny žádné 

inženýrské sít  nebo jiné p ekážky, potvrdí toto investor dodavateli realiza ních prací. P ed 

zapo etím zemních prací musí být odpov dným pracovníkem zajišt no na terénu vyzna ení 

tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných p ekážek. S druhem inženýrských sítí, 

jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni 

pracovníci, kte í budou zemní práce provád t. P i realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré 

obecn  platné p edpisy, normy, vyhlášky a na ízení k zajišt ní bezpe nosti práce. 

Za bezpe nost a ochranu zdraví osob p i práci zodpovídá zhotovitel stavby v rozsahu 

zákona . 309/2006 Sb., [26], zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a jejího 

provád cího p edpisu na ízení vlády . 591/2006 Sb., [27] v etn  p íloh s d razem na 

následující paragrafy: §14 (1,2,3,4,5,6), §15 (1,2), §16, §17 (1,2,3), §18 (1,2,3) a na ízení 

vlády . 378/2001 Sb., [31] kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a 

používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

Práce na elektrickém za ízení smí provád t jen osoba tím pov ená a s p íslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací.  

Na staveništ  nebude mít ve ejnost p ístup. Na pozemku se budou pohybovat pouze 

osoby zhotovitele stavby. P i provád ní prací bude postupováno zp sobem minimalizujícím 

exhalace, prach, hluk a vibrace, zápach nebo osl ování a zastín ní v okolí stavby. Za dodržení 

podmínek zodpovídá zhotovitel stavby. Staveništ  bude oploceno. Vstup na staveništ  bude 

ozna en nápisy ,,POZOR STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU“. Poblíž oplocení bude umíst na 

informa ní tabule stavby. Investor zajistí na pozemku instalaci mobilních chemických toalet. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

 

Na stavb  se nep edpokládá innost pracovník  s omezenou schopnosti pohybu a 

orientace, z tohoto d vodu nebudou provád ny žádné speciální úpravy vnitro - staveništních 

komunikací a do asných objekt  za ízení staveništ . 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

 

Staveništní doprava bude vedena po stávajících místních komunikacích po dohod  

s odborem dopravy Magistrátu statutárního m sta Ostrava. Stavba nevyžaduje p i svém 

provád ní žádné omezení dopravy ani uzáv ry komunikací. V souladu se stavebním 

povolením vybraný zhotovitel stavby p ed jejím zahájením navrhne a projedná p esnou trasu 

zásobování stavby s p íslušným silni ním správním ú adem. Dokumentaci do asného 

dopravního zna ení projedná vybraný zhotovitel stavby p ed jejím zahájením s Policií R, DI 

Ostrava. Žádost o vydání dopravního p íkazu DDZ je nutné podat p íslušnému silni nímu 

správnímu ú adu. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za 

provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.) 

 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních úprav nejsou 

stanoveny žádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

 

Lh ta výstavby se stanovuje na základ  dohody dodavatele stavby a investora p i 

uzavírání smlouvy o dílo na dodávku stavby. 

Následující odhad je vztažen k optimálnímu pr b hu výstavby: 

 

• Zahájení stavby: 04/2015 

• Dokon ení stavby: 10/2016 

• Lh ta výstavby: 18 m síc  

 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven p esný a velmi podrobný 

harmonogram prací, v etn  vyzna ení kritických cest, podle kterého bude ur en p ípadný 

rozsah provizorních opat ení k zajišt ní stávajícího provozu. Zásady organizace výstavby by 

m la p esn  stanovit nutná opat ení pro reálný zp sob výstavby. M ly by zde být jasn  

uvedena etapizace prací s p esným len ním. Harmonogram prací by m l být velmi podrobný, 

m lo by byt provedeno len ní po jednotlivých týdnech. Musí obsahovat záznamy o 
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technologických vazbách, technologických p estávkách, musí být stanoveny provedení 

zkoušek, atp. Jednozna n  musí obsahovat p esný za átek a konec výstavby.  
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D DOKUMENTACE OBJEKT  A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZA ÍZENÍ 

 

 

D.1 Dokumentace stavebních objekt  

 

 

D.1.1 Architektonicko - stavební ešení 

 

Úvod 

 

Obsahem této ásti projektové dokumentace je architektonicko - stavební ešení a 

stavebn  konstruk ní ást stavby. Všeobecné údaje, dispozi ní a architektonické ešení stavby 

jsou již obsaženy v pr vodní a souhrnné technické zpráv  této projektové dokumentace. 

 

Technický popis 

 

a) Ú el objektu 

 

Objekt bude využíván jako administrativní budova firmy Siemens, kde bude umíst no 

ú etní a ekonomické odd lení firmy s kapacitou 32 osob. Objekt je nepodsklepený a má dv  

nadzemní podlaží a je zast ešen sedlovou st echou. Ob  podlaží jsou spojena dvouramenným 

schodišt m s podestou. Parkování bude ešeno pomocí nekrytých parkovacích stání v po tu 

23 míst + 2 místa pro osoby s t lesným postižením. 

 

• celková plocha pozemku:  3638,00 m2 

• zastav ná plocha:   521,10 m2 

• obestav ný prostor:   3168,10 m3 

• užitná plocha 1.NP:   436,90 m2 

• užitná plocha 2.NP:   430,20 m2 

• celková užitná plocha:  867,10 m2 

• po et podlaží:    2 nadzemní podlaží 
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• po et parkovacích míst:  25 

• po et zam stnanc :   32 osob 

 

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

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

s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Novostavba administrativní budovy se nachází poblíž k ižovatky ulic U Autodružstva 

a Luty ská, v katastrálním území Ostrava. Navržená novostavba je dvoupodlažní, 

nepodsklepená, zast ešená sedlovou st echou se sklonem 15o. Výška h ebene st echy je 9,240 

m, vztaženo k úrovni podlahy v 1. NP. D m svým vzhledem a výškovým ešením i použitými 

materiály na fasád  vhodn  zapadne do okolní nízkopodlažní zástavby. V dvoupodlažním 

nepodsklepené administrativní budov  vznikne 30 kancelá í + technické zázemí. Vstup do 

objektu bude ze západní strany pozemku, z místní komunikace parcelní íslo 6744 a bude 

veden kolmo k p íjezdové komunikaci. Pozemek bude ze severní, východní a jižní ásti 

oplocen plotem z kovových sloupk  v rozte i 3 m a poplastovaného pletiva výšky 1,5 m. Ze 

západní strany bude zd né oplocení výšky 1,8 m. Oplocení bude situováno v hranicích 

pozemku. P ed domem jsou navržena parkovací místa s kapacitou 23 stání o ší ce 2,5 m a 2 

stání pro t lesn  postižené ob any o ší ce 4,0 m. 

Architektonické ešení vychází z okolní zástavby a z požadavk  investora. P dorys 

administrativní budovy je obdélníkový o rozm rech 15,38 x 33,88 m. Nosnou konstrukci tvo í 

cihelné zdivo a vazníky tvo ící nosné rámy. Vazníky jsou umíst né v osové vzdálenosti 1,5 m.   

Objekt je vzhledem ke svému ú elu jednoduše len n. Fasáda je navržena s termo-

omítkou Porotherm v barv  sv tle šedé. St ešní krytina je tvo ena z poplastovaných 

plechových šablon RUUKKI, typ MONTEREY v barv  ervené, okna d ev ná barvy sv tle 

šedé.  

 

Administrativní prostory 

 

  Vstupní prostor 

 

Hlavní vstup do objektu je ze západní strany objektu, vedlejší vstup je na severní 

stran  objektu a slouží jako vchod do vým níkové stanice, ale zárove  slouží jako únikový 

východ z objektu. P es hlavní vstup se vchází do chodby, na kterou navazují ostatní prostory 
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v 1.NP. Prostory v 2. NP jsou dostupné pomocí dvouramenného schodišt  p ístupného 

z chodby. V každém pat e se nachází spole ná kuchy ka, kancelá e a sociální zázemí. 

V budov  se nep edpokládá vybudování stravovacích prostor , zam stnanci se budou 

stravovat mimo budovu.  Všechny prostory v 1.NP jsou ešeny s bezbariérovým p ístupem. 

 

Zasedací místnost 

      

  Tato místnost je umíst na ve 2.NP. Zasedací místnost má kapacitu 30 osob a má 

samostatný vchod vedoucí na chodbu v budov . P edpokládá se zde p ednášková innost pro 

pracovníky firmy, ale m že být využita i pro pracovní porady nebo firemní obchodní jednání.   

 

Prostory pro TZB   

 

V 1.NP je umíst na vým níková stanice, která slouží pro vytáp ní budovy a p ípravu 

teplé vody a jsou zde i ostatní za ízení pot ebná pro chod budovy. Dále je v 1. NP místnost 

vybavená šatnou se sprchovým koutem a jedním WC pro údržbá e objektu.  

 

Recepce 

 

Mezi hlavním vstupem a chodbou se nachází recepce se službou, která má na starosti 

chod a zabezpe ení celého objektu, je zde také umíst na požární a bezpe nostní signalizace, 

v etn  telefonní centrály. Jednotlivé externí osoby se zde ohlásí a budou jim pracovníky 

recepce poskytnuty pot ebné informace, nebo budou t mito pracovníky uvedeny do kancelá e 

styku s ve ejností, která je také umíst na v p ízemí. 

 

Prostory pro odpo inek a ob erstvení   

 

V každém pat e se nachází kuchy ka s elektrickým va i em, ledni kou, mikrovlnou 

troubou, kávovarem pro p ípravu menšího ob erstvení na pracovišti. S intenzivn jší p ípravou 

pokrm  se zde nepo ítá, protože se pracovníci budou stravovat mimo objekt.  
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Sociální za ízení  

 

V každém pat e se nachází sociální za ízení jak pro muže, tak i pro ženy v kapacit  

p edpokládané pro celkový po et pracovník . Pro t lesn  postižené osoby je ur eno sociální 

za ízení umíst né v 1.NP. Všechny dve e opat it ventila ní m ížkou nebo s úpravou bez 

prahu. 

 

Skladovací prostory 

 

V 1. a 2. NP jsou umíst ny skladovací prostory ur ené pro skladování kancelá ských 

pot eb. Jejich posouzení z hlediska PO není v této projektové dokumentaci ešeno. 

 

ešení vnit ní dopravy 

 

Pro ešení vertikální dopravy, jak materiálu, tak i osob slouží dvouramenné schodišt  s 

podestou o ší ce 1500 mm. Všechny dve e v 1. NP budou minimální ší ky 800 mm. Dve e 

v m. . 1.14 WC invalidi budou ší ky 900 mm a s úpravou bez prahu. 

 

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

osv tlení a oslun ní 

 

• celková plocha pozemku:  3638,00 m2 

• zastav ná plocha:   521,10 m2 

• obestav ný prostor:   3168,10 m3 

• užitná plocha 1.NP:   436,90 m2 

• užitná plocha 2.NP:   430,20 m2 

• celková užitná plocha:  867,10 m2 

• po et podlaží:    2 nadzemní podlaží 

• po et parkovacích míst:  25 

• po et zam stnanc :   32 osob 

 

 P edpokládaná cena novostavby administrativní budovy je stanovena orienta ním 

výpo tem a to cenou za 1 m3 obestav ného prostoru, která v sou asné dob  iní cca 6 000 K .  



42 
 

Celková orienta ní p edpokládaná cena stavby je tedy 19 008 600 K  bez DPH  

(6 000 K  x 3168,1 m3). Propo et je platný k 31. 12. 2014 a slouží jako základní orienta ní 

informace pro investora.  

 

Podrobný rozpo et není sou ástí této diplomové práce.  

  

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Výkopové práce 

  

P ed zahájením výkopových prací se vytý í obrys stavby pomocí lavi ek a bude 

sejmuta ornice do hloubky 300 mm pod celou budoucí stavbou. Ozna í se výškový bod, od 

kterého se budou ur ovat ostatní výšky objektu. Ornice bude deponována na pozemku, v 

záv ru stavby bude využita k finálním terénním úpravám. P ebyte ná zemina bude odvezena 

na skladku. 

Výkopy se provedou bez použití pažení. Dále budou vytý eny trasy a vykopány rýhy 

pro umíst ní inženýrských sítí. Betonáž základových pás  provést co nejd íve po dokon ení 

výkopu. 

 

Založení objektu 

 

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro né. Pod st nami jsou navrženy základové pásy z betonu t ídy 

C 16/20. Hloubka základové spáry bude -1,480 m pod upraveným terénem. Prostor mezi 

základovými pásy bude vypln n hutn ným št rkovým zásypem v tlouš ce 150 mm. Pod 

podlahou bude proveden podkladový beton t ídy C 20/25 tlouš ky 150 mm a bude proveden 

na hutn ný št rkopískový podsyp frakce 16/32 v tlouš ce 150 mm.  

P ed vylitím základových pás  a podkladového betonu je nutno provést veškeré 

prostupy pro inženýrské sít  a vložit do základové spáry zemnící pásek po celém obvodu 

základových pás . 
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Uzemn ní 

 

Uzemn ní bude provedeno páskovými vodi i do hloubky 1200 - 1500 mm. Páskové 

vodi e jsou vhodné pro jakoukoli p du s dobrou nebo alespo  st ední vodivostí. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou tlouš ky 440 mm a jsou z broušených 

cihelných blok  POROTHERM 44 EKO + PROFI, o rozm rech 248 x 440 x 249 mm na 

maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní nosné konstrukce jsou tlouš ky 

240 mm z broušených cihelných blok  POROTHERM 24 PROFI, o rozm rech 372 x 240 x 

249 mm, na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní p í ky jsou tlouš ky 

115 mm z cihelných blok  POROTHERM AKU, o rozm rech 497 x 115 x 238 mm a 

tlouš ky 190 mm z cihelných blok  POROTHERM AKU, o rozm rech 372 x 190 x 238 mm. 

Sou initel prostupu tepla U obvodového zdiva rodinného domu je 0,22 W.m-2K-1, sou initel 

prostupu tepla U vnit ního zdiva je 0,90 W.m-2K-1. Uvedené hodnoty spl ují požadavky 

normy SN 73 0540 [6]. 

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropy v 1. NP jsou navrženy z konstruk ního systému POROTHERM, tvo ený 

cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými 

sva ovanou prostorovou výztuží. Nosníky jsou navrženy na osovou vzdálenost 625 mm. Na 

uvedené rozpony nosník  jsou navrženy vložky MIAKO, o rozm rech 19/62,5 a 19/50 PTH. 

Délka uložení nosníku musí být na každé stran  minimáln  125 mm. Stropní konstrukce 

POROTHERM bude mít tlouš ku 250 mm a bude vyztužena armovací sítí, viz statický 

výpo et a zalita betonovou zálivkou t ídy C 20/25. Otvory ve stropní konstrukci 

POROTHERM pro rozvody TZB a v místech napojení schodišt  budou vypln ny 

dobetonávkou a vyztuženy armovací sítí, viz statický výpo et. Sou ástí stropu bude 

železobetonový v nec, který bude po obvod  vyzd n v ncovkou POROTHERM VT 8/23,8 a 

vloženou tepelnou izolací tlouš ky 120 mm. 

Stropy v 2. NP jsou navrženy z d ev ného záklopu vypln ného minerální izolací o 

tlouš ce 250 mm. Sou ástí stropu bude železobetonový v nec, který bude po obvod  vyzd n 

v ncovkou POROTHERM VT 8/23,8 a vloženou tepelnou izolací tlouš ky 120 mm. 
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P eklady 

 

P eklady nad okenními otvory a dve mi v nosných st nách v 1.NP a ve 2.NP  jsou 

navrženy ze systému p eklad  POROTHERM 7 s ší kou 70 mm a výškou 238 mm a 

POROTHERM 11,5 s ší kou 115 mm a výškou 71 mm. Délky jednotlivých p eklad  jsou 

uvedeny ve výkresech íslo 1.03, 1.04 - p dorys 1.NP a 2.NP. V úrovni strop  jsou navrženy 

železobetonové v nce 440/250. Železobetonové v nce jsou po obvodu lemovány v ncovkou 

POROTHERM VT 8/23,8 o rozm rech 497 x 80 x 238 mm a tepeln  izolovány p novým 

polystyrénem tlouš ky 120 mm. Detail železobetonového v nce je na výkrese íslo 1.06 – 

svislý ez. 

 

Krov a st echa  

 

 Krov domu je navržen sedlový, vazníkové konstrukce, z hran ného eziva. Na 

podélných st nách budou uloženy a ukotveny pozednice o rozm rech 140 x 140 mm. Na tyto 

pozednice budou uloženy a ukotveny jednotlivé vazníky. Na pásnice o rozm rech 120 x 160 

mm budou uloženy jednotlivé st ešní vazni ky o rozm rech 100 x 140 mm v osové 

vzdálenosti 1000 - 1100 mm.  

Vazni ky vynášejí st ešní krytinu z poplastovaných plechových šablon RUUKKI, typ 

MONTERREY v ervené barv  [43]. St ešní roviny budou mít spád 15° ke st ešním žlab m. 

Všechny nosné spoje krovu budou šroubované, p ípadn  zabezpe ené p íložkami z 

pásové oceli. D ev né prvky budou p ed montáží impregnovány chemickým p ípravkem proti 

d evokazným houbám a hmyzu. Viditelné d ev né prvky budou s hoblovaným povrchem.  

 

Schodišt  

 

Vertikální komunikaci v budov  bude zajiš ovat dvouramenné železobetonové 

monolitické schodišt  o rozm rech 3966 x 3125 x 3220 mm. Schodišt  bude kotveno do 

betonové kostky základu, stropní konstrukce a do vnit ních nosných st n. Po osazení 

schodišt  do schodiš ového prostoru bude následn  namontováno kovové nerezové zábradlí. 

Zábradlí ve schodiš ovém prostoru má výšku 1000 mm. Schodišt  bude mít 18 stup , výška 

stupn  bude 179 mm a ší ka stupn  bude 272 mm. Sklon schodiš ového ramene bude 33o. 

Mezipodesta bude mít rozm ry 1500 x 3125 mm. Konstruk ní výška ramene bude 3220 mm. 
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Vstup do budovy bude opat en dv ma stupni pro p ekonání výšky 300 mm mezi 

upraveným terénem a vnit ním prostorem 

 

Podlahy 

 

V objektu jsou navrženy v závislosti na druhu a ú elu místnosti keramické a textilní 

nášlapné vrstvy. Keramické dlažby jsou použity v zádve í, na chodbách, v hygienických 

za ízeních a v kuchy kách. V kancelá ích a zasedací místnosti jsou pak použity textilní 

nášlapné vrstvy. Venkovní chodníky a vstup budou vydlážd ny zámkovou dlažbou do vrstvy 

drceného kameniva. Podlahy v 1.NP jsou navrženy o celkové tlouš ce 375 mm a podlahy ve 

2. NP o celkové tlouš ce 110 mm. Skladby podlah jednotlivých místností jsou uvedeny v 

legend  místností ve výkresech jednotlivých podlaží. Podrobné specifikace vrstev podlah jsou 

pak uvedeny a specifikovány ve výkrese . 1.06 – svislý ez a v p íloze . 18.  

Keramická dlažba bude použita od firmy RAKO [30], textilní nášlapné vrstvy pak 

budou od firmy EUROPARKETT [31]. Konkrétní typy a barevné provedení up esní investor 

p ed realizací pokládky podlahy. U všech typ  podlah je po obvodu st n dilata ní a izola ní 

pásek ISOVER N/PP tlouš ky 15 mm. Dilata ní spáry v betonových mazaninách budou v 

maximálních úsecích 6 x 6 m (na vazbu). P ed provedením podlah je nutno osadit navržené 

instalace dle projektu jednotlivých profesí.  

Skladby konstrukcí podlah vyhovují požadavk m dle SN 730540. Tepeln  technické 

posouzení podlah bylo provedeno v programu Teplo 2011 [64].  

 

Vnit ní a vn jší povrchy 

 

Vnit ní a vn jší povrchy jsou navrženy v systému omítek POROTHERM. Venkovní 

omítka POROTHERM TO je minerální perlitová omítka s velmi nízkým sou initelem tepelné 

vodivosti a vysokou paropropustností, která bude nanesena v tlouš ce 30 mm. Minimální 

tlouš ka omítky pro exteriér je 20 mm. Nanesení omítky POROTHERM TO provedeme 

teprve po dvou až t ech dnech po aplikování základního cementového post iku.  

Jako krycí omítka bude použita omítka POROTHERM UNIVERSAL. POROTHERM 

UNIVERSAL je minerální p írodn  bílá jednovrstvá omítka s jemnou zrnitostí ur ená pro 

ru ní i strojní zpracování. V interiéru se jako jednovrstvá omítka aplikuje v tlouš ce 10 mm 

p ímo na zdivo z cihel POROTHERM bez cementového post iku.  
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V hygienických za ízeních a v kuchyni budou provedeny keramické obklady, dle 

výb ru investora. Podhledy budou tvo eny sádrokartonovými deskami.  

 

Podhledy 

 

Podhledy v technických a hygienických místnostech v 1. NP budou tvo eny 

sádrokartonovými deskami namontovanými na nosný rošt, které budou zav šeny ve výšce 

160 mm pod stropní konstrukcí Porotherm. V prostoru budou umíst ny instalace TZB. 

Sádrokartonový systém je Rigips, tlouš ka desek je 125 mm. Rošty budou ukotveny do 

stropní konstrukce Porotherm. V hygienických za ízeních budou použity sádrokartonové 

desky impregnované proti vlhkosti. 

Podhledy v místnostech ve 2. NP budou tvo eny sádrokartonovými deskami 

namontovanými na nosný rošt. Na roštu bude uložena tepelná izolace tlouš ky 250 mm, 

zespodu bude chrán na parot snou zábranou s p elepenými spoji, shora pak difuzní folií. 

V hygienických za ízeních budou použity sádrokartonové desky impregnované proti vlhkosti. 

Výstup do p dního prostoru nebude proveden.  

 

Výpln  otvor  

 

D ev ná euro okna ALBO - profil EURO IV 78 [53] jsou navržena v tšinou jako 

dvojk ídlová s možností ty  poloh - polohy zav eno, otev eno, mikro-ventilace, ventilace. Jen 

v  hygienických prostorech a v prostoru schodišt  budou jednok ídlá s možností ventila ního 

otev ení. Euro okna ALBO, mají 78 mm silný profil zaru ující lepší tepeln  izola ní a 

pevnostní vlastnosti. Moderní design se zaoblenými venkovními i vnit ními hranami zaru uje 

vysokou životnost povrchové úpravy v nejvíce namáhaných místech, d íve ostrých hran. 

Základním materiálem je stabilní t ívrstvý lepený hranol s podélným napojením i bez 

podélného napojení na povrchu, vysušený na požadovanou vlhkost výroby oken. Okenní 

výpln  budou zasklené izola ními dvojskly se zesílenou tepeln  izola ní schopností, dle 

evropské normy EN je koeficient prostupu tepla U = 1,1 W.m-2K-1. Zvuková nepr zvu nost 

oken je Rw = 35 dB. Vnit ní dve e ALBO, jsou navržené d ev né, typových rozm r , osazené 

v  obložkových zárubních. Do technických a hygienických místností jsou navrženy oto né 

dve e s klasickou ocelovou zárubní. Vstupní dve e SPEDOS jsou navrženy jako dvouk ídlé 

automatické posuvné dve e z hliníkového profilu s eloxovanou povrchovou úpravou, 
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zaru ující absolutní tvarovou stálost. Sklen nou výpl  tvo í bezpe nostní sklo. Koeficient 

prostupu tepla je U = 0,7 W.m-2K-1. 

 

Výpisy oken a dve í nejsou sou ástí této diplomové práce.           

 

Izolace proti vod  a radonu 

 

Na betonový podklad bude proveden penetra ní nát r a v celé ploše budou položeny 

asfaltové hydroizola ní pásy VEDAG TWIN [50], tlouš ky 4 mm. Hydroizolace je uložena s 

p esahem i pod zdivem a p í kami již p ed vyzd ním. P i provád ní je nutno dbát na 

montážní postup a t snost lepených spoj . Hydroizola ní pásy VEDAG TWIN vyhovují i 

jako protiradonová ochrana.  

  

Hydroizolace hygienických za ízení 

 

 Podlahy WC a koupelen budou izolovány st rkovou hydroizolací provedenou pod 

lepenou keramickou dlažbou. 

 

Hydroizolace st echy 

 

Bude použita pojistná hydroizolace - difuzní folie ISOVER. Do sádrokartonových 

podhled  bude použita parozábrana ISOVER [42], která bude ve spojích ut sn na 

butylkau ukovou spojovací páskou a napojení na stavební konstrukce se provede t snící 

páskou. 

 

Tepelné izolace 

 

Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z nejnov jšího typu EPS desek 

ISOVER EPS GREY 150, využívající nanotechnologie pro profesionální zateplení o tlouš ce 

150 mm. Jedná se o izolant se stopovou p ísadou grafitu ú inn  odrážející teplo zp t k jeho 

zdroji a podstatn  tak zlepšují izola ní vlastnosti. Deklarovaný tepelný odpor Rd p i tlouš ce 

izolantu 150 mm je 5,1 m2. K.W-1. Podlahy v 2. NP budou obsahovat kro ejovou izolaci 

ISOVER TANGO o tlouš ce 50 mm.  
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Tepelná izolace v st ešním plášti je tvo ena minerální tepelnou izolací ISOVER Orsik 

20 o tlouš ce 80 mm, umíst nou mezi vazníky a tepelnou izolací ISOVER Orsik 20 uloženou 

pod vazníky v SDK podhledu o tlouš ce 250 mm.  

Na tepelnou izolaci mezi p eklady POROTHERM 7 byly použity desky EPS o 

tlouš ce 90 mm a mezi v ncovkou a železobetonovým v ncem byly použity desky PPS o 

tlouš ce 120 mm. Do drážky POROTHERM tvarovek v ost ní otvor  obvodové st ny budou 

dány izola ní pruhy XPS o tlouš ce 30 mm. 

        

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  

 

Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí spl ují požadavky normy SN 73 

0540. Vn jší obálka objektu spl uje požadavky normy a m rnou energetickou pot ebu tepla 

[65], viz p íloha . 2 a . 3. 

 

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

hydrogeologického pr zkumu 

 

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro né. Pod st nami jsou navrženy základové pásy z betonu t ídy 

C 16/20. Hloubka základové spáry bude -1,480 m pod upraveným terénem. Prostor mezi 

základovými pásy bude vypln n hutn ným št rkovým zásypem v tlouš ce 150 mm. Pod 

podlahou bude proveden podkladový beton t ídy C 20/25 tlouš ky 150 mm a bude proveden 

na hutn ný št rkopískový podsyp frakce 16/32 v tlouš ce 150 mm.  

P ed vylitím základových pás  a podkladového betonu je nutno provést veškeré 

prostupy pro inženýrské sít  a vložit do základové spáry zemnící pásek po celém obvodu 

základových pás . 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 

ú ink  

 

Nejedná se o provozní i výrobní objekt. Na stavb  budou použity b žné technologie, 

které nemají negativní vliv na životní prost edí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v 

souladu se zákonem . 185/2001 Sb. [14] o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Vyt íd ný 

stavební odpad bude likvidován povoleným zp sobem, bude odvážen na ízenou skládku k 
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recyklaci a uložení dle dodavatele stavby. Veškerý stavební materiál, který bude použit p i 

výstavb  administrativní budovy, je zdravotn  nezávadný a doložený certifikáty o zdravotní 

nezávadnosti materiál  a výrobk . 

Uvažovaná stavba je v souladu s platným územním plánem. Stavba se nenachází v 

chrán ném území ani významném krajinném prvku. V souvislosti s její výstavbou nedojde ke 

zhoršení životního prost edí v dané lokalit . 

 

h) dopravní ešení 

 

 Pozemek bude napojen sjezdem z místní komunikace parcelní íslo 6744, ul. U 

Autodružstva, umíst ným v severozápadní ásti pozemku. Ší ka sjezdu bude 6 m, na sjezd 

bude navazovat zpevn ná p íjezdová plocha ší ky 6 m. Sjezd i p íjezdová plocha budou 

vyasfaltovány. Parkovací plochy navazují na chodník ze zámkové dlažby tlouš ky 80 mm, 

položenou do vrstvy drceného kameniva, který bude v rovin  k hlavnímu vstupu do budovy.  

Na pozemku je navrženo 23 parkovacích míst o rozm ru 2,5 x 5 m a 2 parkovací místa pro 

osoby t lesn  postižené o rozm rech 4,0 x 5 m. 

 

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

opat ení 

 

• Povodn  - stavba není ohrožena. 

• Sesuvy p dy - stavba není ohrožena. 

• Poddolování - stavba není ohrožena. 

• Seizmicita - stavba není ohrožena. 

• Radon - stavba není ohrožena. 

• Hluk - stavba není ohrožena. 

 

j) dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 

V p edložené projektové dokumentaci budou dodrženy všechny obecné požadavky na 

výstavbu, p edevším vyhláška íslo 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, 

vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové 
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užívání stavby, vyhláška íslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

zákon íslo 183/2006 Sb., stavební zákon a novela stavebního zákona íslo 350/2012 Sb.   

Byl proveden pr zkum vedení stávajících sítí, zjišt ny parametry radonového indexu 

pozemku a posouzena možnost vsakování deš ových vod. Podél ulice U Autodružstva je 

vedeno podzemní vedení elektro NN, jinak pozemek není omezen žádnými ochrannými i 

bezpe nostními pásmy. Nevznikají žádné požadavky na asanace, bourací práce, kácení 

porost . Vznikne požadavek na trvalé vyn tí p dy ze zem d lského p dního fondu v míst  

stavby administrativní budovy a p íjezdové komunikace o ploše cca 3386 m2. V míst  stavby 

budovy a zpevn ných ploch bude sejmuta ornice, bude deponována na pozemku a následn  

využita k finálním terénním úpravám. Pozemek bude napojen novým sjezdem z místní 

komunikace parcelní íslo 6744 - ulice U Autodružstva.  

 

k) Venkovní úpravy 

 

Po dokon ení stavby budou plochy zelen  v záborech uvedeny do p vodního stavu. 

 

 

D.1.2   Stavebn  konstruk ní ešení 

 

Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstruk ního systému stavby 

 

Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu. B hem terénních úprav budou 

provedeny p ípravné a vlastní zemní práce. Nejprve bude provedeno sejmutí ornice v tlouš ce 

300 mm. Ornice bude uložena na mezideponii na pozemku, která se využije pro následnou 

úpravu pozemku. Dále budou provedeny výkopy pro základovou konstrukci a inženýrské sít . 

Zemina z výkop  bude uskladn na na pozemku pro zp tné zásypy. Zbývající zemina bude 

odvezena na skládku vybranou dodavatelem stavby. 

Administrativní budova bude vystav na ze zd ného konstruk ního systému 

Porotherm. Obvodové a vnit ní nosné zdi jsou navrhnuty z cihelných blok  POROTHERM 

44 EKO+ Profi a POROTHERM 24 Profi. Vyzd na jsou dv  nadzemní patra, Stropy v 1. NP 

jsou navrženy z konstruk ního systému POROTHERM, tvo ený cihelnými vložkami MIAKO 

a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva ovanou prostorovou výztuží. 
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Nosníky jsou navrženy na osovou vzdálenost 625 mm. Na uvedené rozpony nosník  jsou 

navrženy vložky MIAKO, o rozm rech 19/62,5 PTH. Délka uložení nosníku musí být na 

každé stran  minimáln  125 mm. Stropní konstrukce POROTHERM bude mít tlouš ku 250 

mm a bude vyztužena armovací sítí, viz statický výpo et a zalita betonovou zálivkou t ídy C 

20/25. Otvory ve stropní konstrukci POROTHERM pro rozvody TZB a v místech napojení 

schodišt  budou vypln ny dobetonávkou a vyztuženy armovací sítí, viz statický výpo et. 

Sou ástí stropu bude železobetonový v nec, který bude po obvod  vyzd n v ncovkou 

POROTHERM VT 8/23,8 a vloženou tepelnou izolací tlouš ky 120 mm. 

Stropy v 2. NP jsou navrženy z d ev ného záklopu vypln ného minerální izolací o 

tlouš ce 250 mm. Sou ástí stropu bude železobetonový v nec, který bude po obvod  vyzd n 

v ncovkou POROTHERM VT 8/23,8 a vloženou tepelnou izolací tlouš ky 120 mm. 

P eklady budou tvo it nosníky POROTHERM 7, POROTHERM 11,5 a 

POROTHERM 23,8 v pot ebných délkách. Vnit ní p í ky jsou tlouš ky 115 mm, 190 mm a 

240 mm z cihelných blok  POROTHERM AKU. Vnit ní omítky jsou navrženy z 

POROTHERM UNIVERSAL.  

 

Skladby podlah a st ešní konstrukce jsou uvedeny v p íloze . 18. 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky  

 

Výpis hlavních konstruk ních prvk : 

 

• Základové pásy:  beton C 16/20  

• Bednící dílce:   ZB 25-30 (500x300x250) 

• Podkladní beton:   C 20/25  

• Cihla POROTHERM 44 EKO + Profi (P10), na maltu pro tenké spáry  

• Cihla POROTHERM 24 Profi (P10), na maltu pro tenké spáry 

• Cihla POROTHERM 30 Profi (P10), na maltu pro tenké spáry 

• Cihla POROTHERM AKU 11,5, AKU 19 a AKU 24 (P8) 
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Vložkový strop POROTHERM  

 

• Nosník POT 165 x 175 

• Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH, 19/62,5 PTH, v ncovka VT 8/23,8 PTH 

• Beton C 20/25  

• Lepené lamelové nosníky Gl 28 h 

 

Tepelné izolace 

 

• Tepelná izolace soklu XPS  

• Tepelná izolace do podlahy Isover EPS Grey 

• Tepelná izolace Isover do st echy 

• Kro ejová izolace ISOVER Tango 

 

Hydroizolace 

 

• Hydroizola ní fólie do st echy 

• Hydroizola ní fólie do podlahy Vedag Twin 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu 

nosné konstrukce 

 

Stavba byla navržena na návrhovou životnost 70 let. Statický výpo et nebyl sou ástí 

této diplomové práce. V pr b hu výstavby a užívání stavby nesmí zatížení konstrukce 

p ekro it stanovené limitní hodnoty, které byly uvažovány p i návrhu. Pokud nebudou 

dodrženy všechny p edpisy a na ízení m že dojit ke z ícení nebo k nežádoucímu p etvo eni 

konstrukce. 

 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail , 

technologických postup  

 

V projektu se nenachází zvláštní i neobvykle konstrukce, konstruk ní detaily ani 

technologické postupy. 



53 
 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stavbu 

vlastní konstrukce, p ípadn  sousední stavby 

 

Technologické podmínky postupu prací nevyžadují žádné zvláštní postupy a opat ení. 

Navržený objekt neovliv uje stabilitu žádných konstrukcí ani okolních staveb. 

 

 

D.1.3    Požárn  bezpe nostní ešení 

 

Není sou ástí této diplomové práce. 
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D.1.4 TECHNIKA PROST EDÍ STAVEB - VYTÁP NÍ 

  

 

1.1 Úvod 

 

Projektová dokumentace eší p ípravu a rozvod tepla pro úst ední vytáp ní, dodávku 

tepla pro oh ev teplé vody v nov  navrženém objektu v katastru obce Ostrava. Jedná se o 

novostavbu administrativní budovy spole nosti SIEMENS, jejíž organiza ní složka slouží 

jako ekonomické a ú etní odd lení. 

Objekt bude napojen na místní sí  centralizovaného zásobování teplem (CZT), kterou 

provozuje firma DALKIA, a.s. Rozvod CZT bude p iveden do místnosti . 1.04 v 1.NP, kde 

bude realizována vým níková stanice.  

 

Rozvod teplovodní p ípojky a primárních rozvod  pro napojení objektu není sou ástí 

této projektové dokumentace. 

 

Podrobn jší popis otopné soustavy je uveden v kapitole 2.6 

 

 

1.2 Identifika ní údaje stavby 

 

Akce:     Novostavba administrativní budovy  

Místo stavby:    Ostrava, ul. U Autodružstva 139 

Katastrální území:   Ostrava . 714828 

Parcelní íslo:    648 

Stupe  PD:    projektová dokumentace k provedení stavby 

Dodavatel stavby:   PONDUS spol. s r.o., 

    Bo ivojova 1, 702 00 Ostrava 

    I : 01230123 

     e-mail: vyroba@pondus.cz 
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1.2.1 Identifika ní údaje stavebníka 

 

Stavebník:    firma SIEMENS s.r.o. 

    Hornopolní 54, 702 00 Ostrava 

    I : 01234567 

     e-mail: siemens@siemens.com 

 

 

1.2.2 Identifika ní údaje projektanta 

 

Projektant:    Antonín Vacek 

    Dlouhá t ída 1648, 736 01 Haví ov 

     I : 76543210 

     e-mail: antonin.vacek.st@vsb.cz 

 

 

1.3. Charakteristika stavby  

 

Objekt bude využíván jako administrativní budova firmy Siemens, kde bude umíst no 

ú etní a ekonomické odd lení firmy s kapacitou 32 osob. Objekt je nepodsklepený, má dv  

nadzemní podlaží a je zast ešen vazníkovou st echou. Ob  podlaží jsou spojena 

dvouramenným schodišt m s podestou.  

 

• celková plocha pozemku:  3638,00 m2 

• zastav ná plocha:   521,10 m2 

• obestav ný prostor:   3168,10 m3 

• užitná plocha 1.NP:   436,90 m2 

• užitná plocha 2.NP:   430,20 m2 

• celková užitná plocha:  867,10 m2 

• po et podlaží:    2 nadzemní podlaží 

• po et parkovacích míst:  25 

• po et zam stnanc :   32 osob 
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1.4. Podklady 

 

 Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly: 

 

• stavební výkresy 

• hygienické p edpisy 

• požadavky investora 

• SN a legislativa oboru vytáp ní 

 

Sou ástí projektu nejsou navazující profese. Požadavky profese vytáp ní byly s 

navazujícími profesemi projednány a p edány a jsou zapracovány do samostatných projekt  

jednotlivých profesí. 

 

 

1.5 Tepeln  technické posouzení 

 

Základní komplexní tepeln  technické posouzení stavební konstrukce bylo provedeno 

v programu TEPLO 2011 [66], podle SN EN ISO 12828 [11], SN 730540 [6]. Všechny 

skladby konstrukcí vyhovují požadavk m normy na doporu ené hodnoty sou initele prostupu 

tepla Urec. Podrobný výpo et z programu TEPLO 2011 je uveden v p íloze . 2. 

 

 

1.6 Tepelné ztráty a pot eba tepla 

 

Podrobný výpo et tepelných ztrát po místnostech byl proveden dle normy SN EN 

12 831 [8] a SN 730540 [6] v programu ZTRÁTY 2011 [67]. Objekt se nachází v oblasti 

s výpo tovou venkovní teplotou Te = - 15 °C a nadmo skou výškou 220 m. Výpo et 

tepelných ztrát byl proveden pro všechny místnosti v 1.NP a 2.NP.  

  

Celková tepelná ztráta objektu        36 585 W (100 %) 

Sou et tepelných ztrát prostupem Fi,T   11 285 W (30,8 %) 

Sou et tepelných ztrát v tráním Fi,V   25 300 W (69,2 %) 

Výkon otopných t les (70°C - 55°C)        38 750 W (106  %) 
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Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em          0,25 W.m-2K-1 

 

Podrobný výpo et tepelných ztrát objektu, pot eby tepla na vytáp ní a pr m rného 

sou initele prostupu tepla je uveden v p íloze . 3. 

 

  Bilance pot eb tepla 

 

P ibližná m rná pot eba tepla na vytáp ní za rok  12,67 kWh.m-3.rok-1  

Celková ro ní pot eba energie na vytáp ní a oh ev TV       71,30 MWh.rok-1 

Celkový výkon vým níkové stanice:      50,00 kW 

 

 

2. Popis technického ešení, funkce a uspo ádání instalace a systému 

    

Projektová dokumentace eší úst ední vytáp ní a p ípravu teplé vody v nov  

realizovaném objektu administrativní budovy pomocí horkovodní tlakov  nezávislé p edávací 

stanice voda-voda o výkonu 50 kW [44]. Pro oh ev vody je navržen nep ímo oh ívaný 

zásobník BRILON HR 160 [54] s obsahem 160 litr . Otopnou soustavu objektu budou tvo it 

dva ekvitermn  ízené topné okruhy s deskovými radiátory pro vytáp ní místností v objektu. 

Radiátory budou od firmy RADIK [47], typ Ventil Kompakt s pravým nebo levým spodním 

p ipojením, typ Klasik s bo ním p ipojením. Všechny radiátory budou osazeny 

termostatickou hlavicí. V místnosti se sprchou pak bude nainstalován topný žeb ík  RADIK 

KORALUX. Okruhy úst edního vytáp ní a oh evu teplé vody jsou navrženy na teplotní spád 

70°C - 55°C. Všechny topné okruhy budou napojeny do kombinovaného rozd lova e a 

sb ra e RS KOMBI, modul 80. Teplotní spád primárního okruhu v zimním období bude 

160/60 ºC pro návrhové podmínky Te -15 ºC. V letním období bude teplotní spád snížen na 

80/60 ºC pro oh ev teplé vody v zásobníku. 

Od vým níkové stanice, která je umíst na v místnosti . 1.04 v 1. NP je vedeno 

potrubí ocelové, bezešvé, erné DN 50 ke sdruženému rozd lova i a sb ra i RS Kombi, 

modul 80. Z kombinovaného rozd lova e jsou vyvedeny t i samostatné topné v tve. Jedna 

bez sm šování, dv  se sm šováním. Topná v tev UT 1 se sm šováním DN 40 slouží pro 

otopná t lesa „ ást A“ v 1. a 2. NP. Topná v tev UT 2 se sm šováním DN 40 slouží pro 

otopná t lesa „ ást B“ v 1. a 2. NP. Sou ástí topných v tví jsou ob hová elektronicky ízená 
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erpadla WILO STRATOS PICO 25/1-6, WILO STRATOS 25/1-4 a t ícestná sm šovací 

armatura ESBE VRG 131 - DN 25 (Kvs 6,3 a Kvs 4,0).  

 Topná v tev bez sm šování slouží pro p ívod neregulované topné vody do 

nep ímotopného zásobníku teplé vody. Sou ástí topné v tve je elektronické ob hové erpadlo 

WILO STRATOS PICO 25/1-6 [46]. 

Celý systém vytáp ní a oh evu teplé vody bude ízen p es mikroprocesorovou ídící 

jednotku Siemens zabudovanou v rozvad i MaR. Sou ástí ídící jednotky jsou i ekvitermní 

regulátory pro ízení primárního a sekundárního okruhu a také možnost dálkového ovládání 

topného systému a nastavení provozních parametr .  

 

 

2.1 Zdroj tepla - vým níková stanice 

 

Zdrojem tepla bude nová p edávací kompaktní tlakov  nezávislá vým níková stanice 

DECON WH 50W13 [44] o výkonu 50 kW, umíst ná v 1. NP objektu. Primárním médiem 

bude horká voda vedená ve stávajícím horkovodu 2 x DN 300 podél ulice U Autodružstva, 

která v otopném období bude mít teplotní spád 160/60°C a mimo otopné období 80/60°C. 

Napojení bude provedeno ze stávající odbo né šachtice pomocí nových odbo ek 2 x DN 65. 

Horkovodní p ípojka bude provedena v bezkanálovém provedení pomocí p edizolovaných 

trubek 2 x DN 65. Trasa bude vedena áste n  v zeleném pásu a áste n  pod zpevn nými 

plochami parkovišt  ve spádu sm rem do objektu. P i provád ní je nutné respektovat stávající 

podzemní sít . P ípojka bude ukon ena v p edávací stanici cca 50 cm za zdí objektu [33]. 

Místo napojení a zp sob vedení p ípojky bude konzultováno s dodavatelem tepla a 

není sou ástí tohoto projektu! 

 

Výstupní parametry pro topné v tve objektu:  

 

UT 1 - 21,72 kW, 70/55°C.  

UT 2 - 17,03 kW, 70/55°C 

TV    - 13,00 kW, 70/55°C 
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2.1.1 Systém zapojení 

 

Primární topné médium vstupuje do objektové p edávací stanice p es filtr 

mechanických ne istot a regula ní ventil s havarijním uzáv rem HU 211 HLC do deskového 

vým níku ALFA LAVAL. Regula ní ventil zajiš uje ekvitermní ízení teploty topné vody a 

ta p edává v deskovém vým níku teplo sekundární stran  a p es ultrazvukový m i  tepla 

MULTICAL 602, regulátor diferen ního tlaku RD 122 D a uzavírací ventil se vrací zp t do 

soustavy CZT.  

Ve vým níku úst edního topení se sekundární topná voda oh eje na požadovanou 

teplotu a p es uzavírací armaturu vstupuje do kombinovaného rozd lova e a sb ra e RS 

KOMBI 80. Ob h sekundární topné vody zajiš ují elektronicky ízená ob hová erpadla 

jednotlivých topných okruh . Systém ÚT je chrán n proti nedovolenému p etlaku pojistným 

ventilem osazeným v pojistném míst  za deskovým vým níkem. Dopl ování vody do 

sekundárního okruhu je navrženo z vratného primárního potrubí p es sestavu armatur, v etn  

m ení dopl ovaného množství, které je realizováno mechanickým pr tokom rem nebo p es 

elektronickou úpravnu pitné vody z vodovodního adu. Expanze sekundární topné vody je 

zachycena v expanzní nádob  REFLEX s membránou o objemu 35 l.  

Kompaktní vým níková stanice obsahuje také regula ní, pojistné a expanzní za ízení 

v . dopoušt ní topné vody.  

 

2.1.2 Deskový vým ník tepla Alfa Laval 

 

 Pájené deskové vým níky tepla mají velkou výhodu v tom, že nepot ebují t sn ní a 

ani silnou rámovou a p ítla nou desku. Práv  t sn ní jednotlivých desek, na které p sobí 

vysoká teplota a tlak je nejslabším lánkem deskových vým níku. U pájených deskových 

vým ník  je jako t sn ní použita m d ná pájka, která spojuje jednotlivé desky nejen po 

obvodu, ale i ve všech sty ných místech sousedících desek a vytvá í tak velmi kompaktní 

jednotku. Použitá konstrukce zaru uje nejdelší možnou životnost. 

Základem vým níku je svazek profilovaných desek lisovaných z vysoce kvalitní 

nerezové oceli. Desky jsou k sob  poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály, do kterých 

je vstupními otvory v rozích desek distribuována teplonosná kapalina a to tak, aby každá 

deska byla obtékána jak primárním médiem z jedné strany tak sekundárním médiem z druhé 

strany. Obvykle proudí média ve vým níku protiproudn , aby byl zajišt n co nejefektivn jší 

p enos tepla [55]. 
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Pro návrh vým níku je pot ebné znát následující údaje: 

 

• požadovaná pr toková množství nebo tepelný výkon 

• teplotní spády 

• fyzikální vlastnosti použitých kapalin 

• požadovaný pracovní tlak 

• maximální p ípustná tlaková ztráta 

 

Byl navržen deskový vým ník ALFA LAVAL CB 30/24H, o výkonu 50 kW. Návrh je 

uveden v p íloze . 5. 

 

 

2.1.3 Regula ní ventil HU 21 HLC (LDM) 

 

Ventily ady RV/HU 2x1 jsou ur eny k regulaci pr toku a tlaku kapalin. Jsou 

uzp sobeny pro p ipojení elektrohydraulických pohon  se zabezpe ovací funkcí, kdy p i 

výpadku elektrické energie ventil uzav e [13]. Ventily typu RV/HU 2x1 jsou svým reverzním 

provedením uzp sobeny pro p ipojení pohon  LDM nebo Siemens (Landis&Staefa). Pro 

kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporu uje za adit do potrubí p ed ventil filtr 

mechanických ne istot, aby bylo zajišt no, že regulované médium neobsahuje abrazivní 

p ím si nebo jiné mechanické ne istoty. Pro regulaci primárního okruhu byl navržen 

regula ní ventil HU 211 HLC od firmy LDM. 

 

 

2.1.4 Regulátor diferen ního tlaku RD 122 D (LDM) 

 

P ímo inný regulátor diferen ního tlaku RD 122 D je armatura ur ená k udržování 

konstantní tlakové diference na daném za ízení. To zabezpe uje membrána, která je vystavená 

ú ink m vstupního a výstupního tlaku daného za ízení. Výchylka membrány se p enáší na 

kuželku a p i zvýšení tlakové diference dochází k zavírání armatury. Díky tlakov  vyvážené 

kuželce není hodnota diferen ního tlaku ovliv ována tlakovými pom ry v armatu e. Pro 

regulaci diferen ního tlaku v primárním okruhu byl navržen regulátor typ RD 122 D od firmy 

LDM s nastavenou hodnotou diferen ního tlaku 80 kPa. 
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2.1.5 Odply ova  

 

Odply ova  Spirovent Senior odstra uje mikrobublinky plyn  z vody, které zp sobují 

v topném systému korozi. Vzduch také zap í i uje nežádoucí hluk v rozvodech úst edního 

topení. Voda s mikrobublinkami vzduchu protéká speciální m ížkovou vestavbou za ízení, 

kde jsou mikrobublinky vzduchu zachycovány, slu ují se a separují se do vzduchové komory, 

odkud jsou automaticky odpoušt ny. Tento proces pokra uje automaticky, dokud není ze 

systému vylou en veškerý obsah vzduchu, který by zp soboval korozi potrubí. P ístroje 

Spirovent Senior jsou sva ované z ocelového plechu, uzav ené klenutými dny a opat ené 

p iva ovacími nebo p írubovými hrdly. Jsou vybaveny ru ním ventilem, který slouží pro 

vypoušt ní hlavní ásti vzduchu p i uvád ní systému do provozu a pro vypoušt ní lehkých 

ne istot vylou ených na hladin  vody v p ístroji. Dále jsou vybaveny odkalovacím otvorem v 

dolním dn , kde se usazují t žší ne istoty z vody.  

Odply ova  Spirovent bude instalován v sekundárním okruhu za vým ník tepla v 

míst , kde teplota topné vody dosahuje nejvyšších hodnot. 

 

 

2.1.6 M i  tepla 

 

  Pro m ení spot ebované energie na vytáp ní a oh ev teplé vody v objektu byl navržen 

m i  energie MULTICAL 602 [60]. MULTICAL 602 se používá jako m i  tepla v 

kombinaci s pr tokom rem ULTRAFLOW 54 a dv ma teplotními sníma i a bude instalován 

na vratném potrubí primárního okruhu. MULTICAL 602 vypo ítává spot ebovanou energii na 

základ  vzorce uvedeného v norm  SN EN 1434-1 [38], ve které se používá mezinárodni 

teplotní stupnice z roku 1990 (ITS-90) a definovaný tlak 16 bar. Vypo et energie lze 

zjednodušeným zp sobem vyjád it následovn : 

 

Energie = V x t x U 

V objem p ivedené vody 

t zm ený teplotní rozdíl 

U tepelný sou initel vody 

 

Kalkulátor vždy vypo ítává energii ve [Wh] a poté ji p evádí na vybranou jednotku m eni. 
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2.1.7 Pojistné a bezpe nostní za ízení 

  

a) Expanzní nádoba 

  

Mezi vým níkem tepla a kombinovaným rozd lova em bude zapojena membránová 

expanzní nádoba Reflex N 35/6 o objemu 35 litr .  

 

P ipojení: 3/4“  DN 20 

P edtlakováno: 1,5 bar 

Max. pracovní tlak: 6 bar 

 

Pro ov ení dostate ného objemu expanzní nádoby byl proveden kontrolní výpo et, na 

jehož základ  instalovaná expanzní nádoba vyhovuje. 

             

Výpo et je sou ástí p ílohy . 9. 

 

b) Pojistný ventil 

 

Na výstupu z vým níku tepla bude instalován pojistný ventil DUCO MEIBES 1/2“ x 

3/4“, který je nastaven na otevírací p etlak 300 kPa. Nejmenší pr to ný pr ez 113 mm2. 

             

Pojistný ventil byl ov en výpo tem, který je sou ástí p ílohy . 11.  

 

 

2.1.8 V trání 

 

a) V trání vým níkové stanice 

 

V místnosti . 1.04, kde je umíst ná vým níková stanice, nejsou kladeny zvláštní 

požadavky na v trání a objem prostoru. Místnost bude odv trávána kv li teplotní stabilizaci 

axiálním trubním ventilátorem s klapkou, umíst ným v obvodové st n . Spínání ventilátoru 

bude nastaveno na vnit ní teplotu 30 °C. Vypnutí ventilátoru bude p i teplot  25 °C. 
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b) V trání hygienických místností, úklidových prostor 

 

V místnosti . 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 2.03, 2.04, 2.07, 2.08 bude v trání 

zajišt no pomocí axiálních ventilátor  s odvodem vzduchu p es fasádu objektu.   

 

c) V trání kancelá í, kuchyn k a zasedací místnosti 

 

V t chto místnostech bude vým na vzduchu zajišt na p irozeným v tráním okny. 

 

 

2.2 Kombinovaný rozd lova  a sb ra  

 

Rozd lova  i sb ra  jsou od sebe tlakov  odd leny. Pokud je spole né potrubí 

vým níkového okruhu krátké a deskový vým ník má malou tlakovou ztrátu, vzájemné 

tlakové ovliv ování bude jen nepatrné a tedy v zásad  p ijatelné. Každý okruh soustavy má 

své erpadlo, které zajiš uje ob h vody pro tento okruh. To musí krýt tlakovou ztrátu 

spot ebitelského okruhu i tlakovou ztrátu ve vým níkovém okruhu. Pokud je spot ebitelských 

okruh  více, tj. pokud je více erpadel, jde o jejich paralelní zapojení a výsledná 

charakteristika pro vým níkový okruh je dána p íslušným skládáním charakteristik. Tlakové 

rozdíly mezi rozd lova em a sb ra em jsou v každém míst  p ipojení okruh  soustavy malé, 

ale p esto r zné. Regula ní k ivky jednotlivých okruh  se mohou vzájemn  ovliv ovat a to 

v dob , když n který z okruh  provádí zm nu výkonu. U rozd lova e bez jemu p íslušejícího 

erpadla dodává každé ob hové erpadlo do spot ebitelských okruh  pouze takové množství, 

jaké okruh pot ebuje. V projektu byl navržen kombinovaný rozd lova  a sb ra  RS Kombi, 

modul 80.  

 

Návrh a výpo et rozd lova e je sou ástí p ílohy . 14. 

 

 

2.3 Charakteristika potrubní sít  a erpadla 

 

Charakteristika potrubní sít  p edstavuje závislost tlakové ztráty na pr toku sítí. Pro 

technickou praxi se používá charakteristika potrubní sít , která je definována parabolou  

(n = 2) vycházející z po átku.  



64 
 

Charakteristika erpadla je závislost celkové tlakové ztráty soustavy (okruhu, v tve) 

na celkovém objemovém pr toku touto soustavou. Charakteristiku erpadla udává výrobce. 

Soustava ob hové erpadlo - potrubní sí  pracuje s pracovním bodem ur eným pr se íkem 

k ivky charakteristiky ob hového erpadla a k ivky charakteristiky potrubní sít . Takto 

ur ený pracovní bod by m l odpovídat požadovanému pr toku soustavou (okruhem, v tví) a 

tlakové ztrát  této soustavy (okruhu, v tví) [4]. 

 

 

2.4 Ob hová erpadla 

 

Ob hové erpadlo volíme tak, aby pracovní bod ležel na jeho charakteristice. U 

otopných soustav s nuceným ob hem vody nezajiš uje proud ní vody v soustav  pouze 

ú inný tlak, ale také dopravní tlak erpadla. Pokud bude dopravní tlak erpadla 

n kolikanásobn  vyšší než tlak vyvolaný p irozeným ob hem, zjednodušíme výpo et tím, že 

budeme uvažovat jen dopravní tlak ob hového erpadla. Tento p ípad nastává u soustav v 

nízkých budovách s rozsáhlou horizontální potrubní sítí, kde je ú inný tlak daný výškou a 

rozdílem hustot, zanedbatelný. Rozdíl mezi nuceným a p irozeným ob hem soustavy je, že 

dispozi ní tlak daného okruhu (v tve) u p irozeného ob hu je p edem ur en výškou radiátor  

vzhledem k nulovému bodu. U nuceného ob hu se dispozi ní tlak (dopravní tlak erpadla) 

musí ur it výpo tem. 

Pokud nainstalujeme do soustavy ob hové erpadlo s velkým dopravním tlakem, 

dosáhneme tím v tších rychlostí proud ní a menších pr m r  potrubí a tím i menší investi ní 

náklady. P i instalaci ob hového erpadla s nižším dopravním tlakem m žeme zvolit v tší 

pr m r potrubí p i menších rychlostech proud ní v potrubí. Investi ní náklady budou v tší, 

ale provozní náklady ob hového erpadla budou menší. P i návrhu ob hového erpadla se 

zam ujeme na volbu ekonomické rychlosti proud ní vody v potrubí nebo na ekonomickou 

m rnou tlakovou ztrátu v potrubí a tím se dostaneme k ekonomickému a optimálnímu 

pr m ru potrubí otopné soustavy. Pokud se bude jednat o nást ešní kotelnu, tj. ochlazovací 

místa budou pod zdrojem tepla, bude se ú inný tlak místo p i ítat, tak ode ítat [4]. 

P i navrhování erpadla s nastavitelnými stupni otá ek je rozhodující maximální 

výkonová k ivka. Na ní pracuje erpadlo s maximální ú inností. U elektronicky ízených 

erpadel by m l vrchol charakteristiky být blízko napo ítaného pracovního bodu. Jako vrchol 

výkonové charakteristiky erpadla lze ozna it p echod z regulované do neregulované oblasti 

charakteristiky. P i sníženém výkonu kvantitativn  regulovaných soustav pot ebujeme menší 
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dopravované množství k zajišt ní dopravy tepla ke spot ebi i. Jmenovitý výkon erpadla 

s konstantními otá kami zajiš uje stále stejné množství dodávky teplonosné látky a tím nám 

vzniká p ebytek tlaku. U regulovaných erpadel dochází k elektronické zm n  otá ek na 

požadovanou úrove , tím se redukuje p ebyte ný dopravní tlak erpadla a hluk, který se 

vyskytuje u TRV.  Dopravní tlak erpadla klesá a tím se spot eba energie sníží.  

 

 

2.4.1 Regulace elektronicky ízených erpadel 

 

Regulace zm nou otá ek 

 

P i lineárn  rostoucím dopravním množství a otá kách se dopravní výška erpadla 

m ní kvadraticky. Tato skute nost umož uje již p i relativn  malé zm n  otá ek pokrýt další 

pracovní oblast erpadla. Výhody regulace zm nou otá ek je redukování p ebytku tlaku a 

hydraulické odezvy. Další výhody erpadla s frekven ním m ni em je jeho tiché spušt ní a 

malé proudové zatížení. 

 

Regulace na konstantní dopravní tlak ( pc) 

 

V sou asné dob  jsou erpadla regulována podle tlakové diference. Tento zp sob 

regulace erpadel je zvlášt  vhodný do soustav, kde se provádí místní regulace 

termostatickými radiátorovými ventily (TRV). Pokud TRV zavírají, zmenšuje se pr tok 

soustavou a zvyšuje se dopravní tlak erpadla. Cílem je tedy regulovat tlakovou diferenci tak, 

aby dopravní tlak erpadla z stal konstantní. Tím se redukuje hlu nost a spot eba elektrické 

energie. Takto regulované erpadlo spolu s regulátory tlakové diference, regulátory pr toku 

nebo p epoušt cími ventily usnadní vyvážení soustavy p i použití TRV. 

 

Regulace na variabilní dopravní tlak ( pv) 

 

P i této regulaci klesá s rostoucí tlakovou ztrátou soustavy (uzavírání TRV) nejen 

pr tok, ale i dopravní tlak erpadla. Pracovní bod se pohybuje po k ivce, která je velmi 

podobná charakteristice soustavy. Tato regulace erpadla nabízí op t úsporu energie a 

odstran ní potíží s hlukem v soustav . U výškových budov m že docházet k nedostate nému 

zásobení otopné soustavy teplonosnou látkou. 



66 
 

Regulace podle teploty ( pt) 

 

Je to regulace, kdy m níme dopravní tlak v závislosti na teplot . Teplota teplonosné 

látky je snímána p ímo v erpadle, což znamená, že je regulace realizována bez dodate ných 

teplotních sníma . erpadlo se instaluje do toho potrubí, ve kterém snímáme teplotu 

teplonosné látky. Tato regulace je vhodná pro použití u kondenza ních kotl . erpadlo 

instalujeme ve vratném potrubí ke kotli a regulujeme pr tok na optimální teplotu vratné v tve. 

Zm nou pr toku umožníme ádné vychlazení vratného potrubí [4]. 

 

Dle výpo t  bylo zvoleno erpadlo Wilo-Stratos PICO 25/1-6 ízené elektronicky na 

variabilní dopravní tlak s vysokou ú inností a indexem energetické ú innosti (EEI): <=0,20. 

Bezúdržbové mokrob žné ob hové erpadlo s p ipojením na závit, synchronním motorem, 

odolným v i zablokování dle technologie ECM (až 90% úspora energie ve srovnání s 

neregulovaným erpadlem) a integrovanou elektronickou regulací výkonu k plynulé regulaci 

rozdílu tlaku. Použitelné pro všechna topná a klimatiza ní za ízení (+2 až +110°C). Regula ní  

režim volitelný dle použití p i topení radiátory/podlahovém vytáp ní. Sériov  se dodává s 

p edvolitelnými zp soby regulace k optimálnímu p izp sobení zatížení dp-c (diferen ní tlak 

konstantní), dp-v (diferen ní tlak variabilní) a kombinovatelné s regula ní funkcí Dynamic 

Adapt.  

 

Funkce Dynamic Adapt: 

 

• Automatický útlumový režim 

• Integrovaná ochrana motoru 

• Provozní indikace a indikace poruchy (s chybovými kódy) 

• LC displej s p esnou navigací menu 

• Indikace aktuální spot eby ve Wattech 

• Indikace kumulované spot eby v kilowatthodinách 

• Funkce Reset k vynulování elektrom ru nebo na nastavení z výroby 

• Minimální spot eba jen 3 W 

• Kompaktní konstrukce 

• Funkce automatického odblokování 

• Vysoký rozb hový moment 
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• Automatické odv trávání prostoru rotoru 

• Sériov  tepelná izolace 

 

Sk í  erpadla je vyrobena z šedé litiny, ob žné kolo z polypropylenu, h ídel z 

ušlechtilé oceli, na které jsou uhlíková kluzná ložiska. 

Posouzení dostate ného výkonu erpadla bylo provedeno výpo tem a následn  byla 

erpadla vybrána pomocí návrhového programu WILO Select [67] dodaného výrobcem. 

Vstupními parametry pro výpo et byly celkové ztráty soustavy p epo tené na výtla nou 

(dopravní) výšku a celkový hmotnostní pr tok soustavou.  

 

Výpo et a návrh erpadla jsou sou ástí p ílohy . 8. 

 

 

2.5 T ícestný sm šovací ventil se servopohonem 

 

Výb r odpovídající dimenze ventilu 

 

Pro dimenzování je rozhodující jmenovitý pr tok, který vyjad uje Kvs hodnota, která 

udává objemový pr tok armaturou v m3.h-1 p i tlakové ztrát  na armatu e 100 kPa. Tato 

hodnota je ur ena tvarem škrtícího systému a velikostí pr to né plochy mezi kuželkou a 

sedlem ventilu. Jmenovitý pr tok je v tšinou shodný pro p ímou i bo ní v tev ventilu. 

Každé dimenzi ventilu odpovídá jedna nebo více hodnot pr toku. Optimální tlaková 

ztráta ventilu je mezi 3-15 kPa. V p ípad  ode tu z grafu je doporu eno, aby v p ípad , kdy 

úse ka sm ující mezi dv  hodnoty Kvs byla použita ta s vyšší hodnotou. 

Dalším d ležitým p edpokladem je t snost ventilu v uzav ené poloze. Net snost m že 

závažn  ovlivnit nejen kvalitu regulace, ale i znemožnit dosažení požadované teploty otopné 

vody nebo vést k p etáp ní. Požadované teploty je dosaženo smícháním ásti vratné vody s 

topnou. 

V praxi se ustálilo zapojení s trojcestným sm šovacím ventilem i klapkou. Zde se 

sm šuje p ívodní topná voda s chladn jší vodou ze zpáte ky a tak vlastn  kvalitativn  

regulujeme p ívodní vodu do spot ebitelského okruhu. Natá ení klapky i zdvih sm šovacího 

ventilu se uskute uje ve v tšin  p ípad  elektronicky ízeným signálem na servopohon 

sm šovacího ventilu. 



68 
 

Pro topný okruh UT 1 (v tev A) byl navržen t ícestný sm šovací ventil ESBE ady 

VRG 130, DN 25, Kvs 6,3 m3.h-1. Tlaková ztráta ventilu pv 8 kPa. Pro topný okruh UT 2 

(v tev B) byl navržen t ícestný sm šovací ventil ESBE ady VRG 130, DN 20, Kvs 4 m3.h-1. 

Tlaková ztráta ventilu pv 5 kPa.  

 

Výpo et a návrh t ícestného sm šovacího ventilu je sou ástí p ílohy . 12. 

 

Servopohony - ada ARA 600 proporcionální 

 

Slouží pro ovládání 2 - cestných a 3 - cestných ventil  se jmenovitým zdvihem 5,5 

mm pro regulaci horké a studené vody ve vytáp cích, v tracích a klimatiza ních systémech. 

P i nastavování ventilu s motorovým pohonem chceme, aby reagoval rychle a p esn . M l by 

mít minimální prodlevu a vysokou p esnost od úpln  zav ené až do úpln  otev ené polohy.  

Servopohony ady ARA 600 jsou ur eny k motorizování oto ných sm šovacích 

ventil  dimenzí DN 15-50. ada ARA 6X9 je ovládána pomocí proporcionálního signálu a 

jsou ur eny pro sm šovací aplikace. Servopohony mají opera ní úhel 90° a ventil m že být v 

p ípad  pot eby jednoduše ovládán manuáln , díky vytahovacímu knoflíku na elní stran  

servopohonu. Navíc k proporcionálnímu ídicímu signálu m že být k ízení použit i 3 -  

bodový ídicí signál. 

 

Varianty 

 

Servopohony ady ARA 6X9 budou dodány s napájením 24 V se 1,5 metrovým 

p ípojným kabelem. Servopohony ady ARA 659 mohou být nastaveny na as b hu 60 a 120 

sekund a servopohony ady ARA 639 mohou být nastaveny na as b hu 15, 30 p ípadn  60 

sekund. Servopohon ARA639 má také p ídavné vybavení proporcionálního analogového 

výstupního signálu pro monitorovací za ízení.  

 

 

2.6 Otopná soustava 

 

Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková protiproudá [1], [2], [3], s nuceným 

ob hem vody a horizontálním rozvodem s osmi stoupacími vedeními o konstruk ní výšce 

4,10 m. Otopná soustava je rozd lena na dv  ekvitermn  ízené sm šovací v tve a jednu 
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neregulovatelnou v tev pro oh ev teplé vody v nep ímotopném zásobníku o objemu 160 litr . 

Sklon horizontálního potrubí bude 0,3 % sm rem ke zdroji tepla, aby bylo možné otopnou 

soustavu vypustit anebo odvzdušnit p es radiátory. Pln ní otopné soustavy bude provedeno 

pitnou vodou z vodovodní p ípojky objektu elektronicky p es úpravnu vody, která je sou ástí 

p edávací stanice. Vypoušt ní otopné soustavy bude provedeno p es vypoušt cí kohouty, 

které jsou umíst ny na potrubí v místnosti íslo 1.04 a také p es vypoušt cí kohouty umíst né 

na otopných t lesech s bo ním p ipojením. Teplotní spád otopné soustavy bude 70°C - 55°C.    

 

 

2.7 Otopná t lesa 

 

V celém objektu jsou instalována desková otopná t lesa RADIK typ VK s pravým i 

levým spodním p ipojením a stavební výškou od 400 - 600 mm v provedení typ 11, 20 a 21. 

V prostoru šatny, m. . 1.08 v 1.NP bude použito otopné t leso KORALUX Linear Max o 

rozm rech 1220 x 600 mm. V prostoru zádve í - m. . 1.05, skladu - m. . 1.06, dílny - m. . 

1.07, sprchy - m. . 1.09 a schodišt  - m. . 1.16 v 1.NP budou instalována otopná t lesa 

RADIK Klasik p íslušných rozm r . Výrobcem uvedených t les je firma KORADO, a.s [47]. 

Otopná t lesa typu VK se spodním p ipojením již obsahují ventilovou vložku HEIMEIER 

VHV 6 [62], která umož uje p ednastavení hmotnostního pr toku teplonosné látky otopným 

t lesem v 6 stupních. T lesa VK budou p ipojena na rozvody potrubí pomocí p ímého nebo 

rohového H-šroubení HEIMEIER Vekolux, které umož uje napoušt ní a vypoušt ní 

teplonosné látky z otopného t lesa za plného provozu soustavy, p ípadn  úplné uzav ení 

otopného t lesa a jeho vým nu. Otopné t leso KORALUX bude p ipojeno armaturou 

HEIMEIER Multilux s integrovaným termostatickým ventilem. Veškeré regula ní armatury 

budou nastaveny na pot ebné hodnoty na základ  hydraulického výpo tu, který je sou ástí 

p ílohy . 7 a dále jsou tyto hodnoty uvedeny ve výkresové dokumentaci TZB, výkresy . 

UT.01, UT.02 a UT.03 [13]. P ipojovací závit ventilové vložky je M 30 x 1,5. Na ventilové 

vložky otopných t les VK, KLASIK a na p ipojovací armaturu u t lesa KORALUX budou 

nainstalovány termostatické hlavice HEIMEIER VDX pro regulaci teploty vzduchu v 

místnosti. Umíst ní otopných t les je patrné z výkresové dokumentace. Otopná t lesa jsou 

opat ena finální úpravou již od výrobce.  

 

Bližší specifikace a návrh radiátor  jsou sou ástí p ílohy . 6.  
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2.8 Armatury 

 

Otopná t lesa budou osazena termostatickými ventily a regula ními šroubeními 

s vypoušt ním zna ky HEIMEIER. T lesa v kancelá ích, p ednáškových sálech a 

konferen ních místnostech budou osazena termostatickými hlavicemi s aretací, t lesa ve 

spole ných prostorech pak hlavicemi s ochranou proti odcizení a neoprávn né manipulaci. 

P ed zahájením topné zkoušky musí být termostatické ventily nastaveny na požadovanou 

hodnotu, která je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

P i výpo tech hydraulického statického vyrovnání k jednotlivým uzl m (otopným 

t les m) potrubní sít , máme k dispozici tlakové ztráty jednotlivých okruh  a otopných t les i 

s integrovaným ventilem, které jsou uvedeny v tabulce v p íloze . 7. Tyto ztráty m žeme 

ode íst podle pr toku z grafu nebo vypo íst z Kvs nebo Kv hodnot. Kvs hodnota uvád ná 

v tabulce p ísluší ventilu bez osazené termostatické hlavice. Kv hodnota pak p ísluší ventilu s 

osazenou termostatickou hlavicí. Pro zajišt ní místní regulace se budu dále zabývat Kv 

hodnotou.  

P íklad výpo tu tlakové ztráty ventilu pro nejnep ízniv jší okruh OT 1. Tlaková ztráta 

okruhu OT 1 iní 19 215 Pa. Pr tok t lesem OT 1 je ~ 39 kg.h-1. Pro zcela otev ený ventil - 

stupe  p ednastavení . 6 ur íme výpo tem p es Kv hodnotu tlakovou ztrátu ventilu. Pro 

výpo et uvažujeme hodnotu Kv,max 0,730, kterou dosadíme do vzorce: 

 

pv,OT1 = po * (V/kv,max)
2 

pv,OT1 = 100 * (0,039/0,73)2 

pv,OT1 = 0,285 kPa 

 

pv tlaková ztráta ventilu [kPa] 

po tlakový rozdíl 100 kPa 

V  objemové pr to né množství [m3.h-1] 

 

Tlaková ztráta ventilu OT 1 iní 285 Pa, celková tlaková ztráta okruhu OT 1 bude tedy 

19215 + 285 = 19 500 Pa. Pokud známe tlakovou ztrátu otopného t lesa s ventilem OT 1 a 

známe i tlakové ztráty a pr to ná množství dalších okruh  (viz tabulka - p íloha . 7) m žeme 

ur it výpo tem stupe  p ednastavení pomocí kv hodnot. 

Ur ení Kv hodnoty a stupn  p ednastavení pro otopné t leso OT 2. Tlaková ztráta 

okruhu OT 2 iní 17 486 Pa. Pr tok t lesem OT 2 je ~ 55 kg.h-1.  Pot ebujeme na ventilu 
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otopného t lesa OT 2 vytvo it tlakovou ztrátu 2 015 Pa a tedy dorovnat tlakový rozdíl mezi 

okruhy OT 1 a OT 2. 

 

kv = V * ( po/ pv,OT2)
0,5 

kv = 0,055 * (100/ 2,015)0,5 

kv = 0,387 m3/h 

 

Ur ená kv hodnota odpovídá v tabulce stupni p ednastavení . 4. Celková tlaková 

ztráta okruhu OT 2 bude tedy 19 500 Pa. Takto m žeme s výpo tem postupovat u všech 

zbývajících otopných t les soustavy nebo stupe  p ednastavení ventilové vložky m žeme 

ur it ode tem z grafu. 

 

Výpo et a návrh TRV je sou ástí p ílohy . 6. 

 

 

2.9 Rozvodné potrubí 

 

Rozvodné potrubí bude provedeno z m d ných lisovaných trubek WIELAND 

CUPROTHERM [48], dimenze dle výkresové dokumentace . UT. 01, UT. 02, UT. 03. 

Rozvodné potrubí z deskového vým níku do kombinovaného rozd lova e a výstupní potrubí 

z kombinovaného rozd lova e do výšky 2 m bude provedeno jako ocelové, bezešvé, erné. 

Horizontální rozvodné potrubí v m. . 1.04, m. . 1.05, m. . 1.06, m. . 1.07, m. . 1.08, m. . 

1.09 bude vedeno pod stropem v sádrokartonovém podhledu. V ostatních místnostech bude 

potrubí vedeno v instala ní lišt  podél zdi, pop . v podlaze - m. . 1.01, m. . 1.12 a m. . 

1.13. Svislá potrubí budou vedena v instala ních lištách podél zdi a také v instala ním 

prostoru spole n  s vnit ní kanalizací - m. . 1.09. Potrubí je nutno umístit na konzoly a 

záv sy tak, aby se jejich tíha a dilata ní síly nep enášely na erpadla a armatury. Veškeré 

potrubí je nutno vést ve spádu 0,3 % pro odvzdušn ní a vypoušt ní. Nejvyšší místa opat it 

automatickými odvzduš ovacími ventily, nejnižší vypoušt cími kulovými kohouty. Konzoly, 

záv sy, pevné body a další prvky pro uchycení potrubí je nutno uchytit na nosné ásti 

stavební konstrukce.  

 Vypušt ní celého systému bude možné p es vypoušt cí kohouty instalované na 

potrubí v m. . 1.04 - vým níková stanice v 1.NP. V míst , kde prochází potrubí stavební 

konstrukcí, bude nutno umístit toto potrubí do chráni ky, nap . z ocelové trubky, která musí 
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mít v tší jmenovitou sv tlost, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu. Dilatace je umožn na 

v ohybech a záv sech potrubí.  

 

Maximální vzdálenost uložení podp r m d ného potrubí podle DIN 1988, ást 2. 

 

da 12......................................... 1,25 m 

da 15......................................... 1,25 m 

da 18......................................... 1,50 m 

da 22......................................... 2,00 m 

da 28......................................... 2,25 m 

da 35......................................... 2,75 m 

da 42......................................... 3,00 m 

da 54......................................... 3,50 m 

da 64......................................... 4,00 m 

 

da vn jší pr m r [mm]        

 

 

2.10 Izolace potrubí 

 

Veškeré potrubí bude opat eno tepelnou izolací ROCKWOOL FLEXOROCK [49].  

Potrubí uložené v podlaze s vn jším pr m rem potrubí do 15 mm bude opat eno izolací 

v tlouš ce minimáln  10 mm. U potrubí s vn jším pr m rem v tším jak 15 mm bude tlouš ka 

izolace minimáln  15 mm. Potrubí vedené v instala ních lištách podél zdi nebo v instala ním 

prostoru s vn jším pr m rem do 20 mm bude opat eno izolací v tlouš ce minimáln  25 mm. 

U potrubí s vn jším pr m rem v tším jak 20 mm bude tlouš ka izolace minimáln  30 mm. 

Potrubní rozvody vedené podlahou budou opat eny pouze polovi ní tlouš kou izolace oproti 

výpo tovým hodnotám.  

 

Výpo et tlouš ky tepelné izolace potrubí je uveden v p íloze . 10. 
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3. P íprava teplé vody 

 

 P íprava teplé vody bude probíhat ve stacionárním nep ímotopném zásobníku teplé 

vody BRILON HR 160 o objemu 160 l. Topná v tev bez sm šování, dimenze 35 x 1,5 mm 

slouží pro p ívod neregulované topné vody do nep ímotopného zásobníku teplé vody. 

Sou ástí topné v tve je elektronické ob hové erpadlo WILO STRATOS PICO 25/1-4. 

Zapojení okruhu p ípravy teplé vody je patrné z výkresu . UT.06. Vzhledem k umíst ní 

zásobníku teplé vody a odb rného místa teplé vody není uvažováno s okruhem cirkulace teplé 

vody. Oh ev teplé vody bude regulován spínáním nabíjecího erpadla zásobníkového oh íva e 

na konstantní výstupní teplotu teplé vody 60 °C. Termická dezinfekce bude umožn na 

zvýšením teploty obsluhou. P enastavitelnost teplot je umožn na na ovládacím panelu 

regulátoru. 

Z uvedených výpo t  a charakteru odb r  TV a druhu provozu navrhuji stacionární 

nep ímotopný zásobník teplé vody BRILON HR 160 o objemu 160 l.  

 

Technické parametry jsou uvedeny v p íloze . 17. 

 

 

3.1 Pot eba tepla pro oh ev teplé vody 

 

Celková pot eba teplé vody za den [12]: 

 

Druh provozu Po et osob Dávka vody [ l/den ] Spot eba vody [ l/den ] 

Kancelá e 32 15 480,0 

 Úklidová plocha [ m2 ] Dávka vody [ l/100 m2 ]  

Úklid 867 20 173,4 

Celkem 653,4 

 

 

 

Pot eba tepla na oh ev vody za den: 
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 = 43,534 kWh.den-1 

 

Pot eba tepla na oh ev vody za rok: 

 

  

= 14 311 kWh.rok-1 

 

 

QTUV,den   Pot eba tepla na oh ev teplé vody   [kWh.den-1]  

z    P irážky na tepelné ztráty p i p íprav  teplé vody [-] 

    M rná hmotnost vody      [kg.m-3] 

V2p    Denní spot eba teplé vody      [m3] 

t1       Teplota studené vody     [°C] 

t2    Teplota teplé vody     [°C] 

   M rná tepelná kapacita    [kWh.m-3K-1] 

tsvl       Teplota studené vody  v lét     [°C] 

tsvz       Teplota studené vody  v zim     [°C] 

 

 

K ivka odb ru tepla: 

 
 

.den
-1 

 

Ztráty tepla vedením v potrubí: 

 
-1 

 

K ivka dodávky tepla: 

 
-1
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Stanovení odb ru a k ivky tepla: 

 

a) od 0 - 5 hodin 0 %, to p edstavuje  

b) od 5 - 9 hodin 25 %, to p edstavuje  

c) od 9 - 19 hodin 70%, to p edstavuje  

d) od 19 - 22 hodin 5%, to p edstavuje  

e) od 22 - 24 hodin 0 %, to p edstavuje  

 

Objem zásobníku: 

 

Nutná zásoba tepla: 

 

  

 

 

Výkon zdroje: 
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Celková pr m rná denní pot eba teplé vody iní  0,700 m3 a pr m rná denní pot eba 

energie na její p ípravu iní 43,534 kWh. Požadovaný minimální objem zásobníkového 

oh íva e je 0,160 m3. 

 

Pot ebná teplosm nná plocha (70/55 °C) 

 

 

 

 

Pro daný teplotní spád, výstupní teplotu teplé vody 60 °C a vypo tený špi kový 

návrhový výkon pro oh ev teplé vody 9 kW budeme pot ebovat teplosm nnou plochu o 

velikosti 0,968 m2. Pro nižší výstupní teplotu teplé vody p i daných návrhových parametrech 

bude pot eba menší teplosm nné plochy. 

Pokud budeme chtít vypo íst objem zásobníku pro soub žný oh ev, tzn., že využijeme 

vypo tený špi kový návrhový výkon pro oh ev TV, pak pro dobu oh evu  = 15 minut a 

spínací diferenci  = 10 K bude velikost zásobníku: 

  

 

 

Pro dobu oh evu  = 10 minut a spínací diferenci  = 10 K bude velikost zásobníku: 

 

 

 

    jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [W] 

   objem zásobníku TV [m3] 

   doba oh evu TV p i teplotním rozdílu pro doh ev TV [s] 

    hustota vody p i st ední teplot  zásobníku [kg/m3] 

c   m rná tepelná kapacita vody p i st ední teplot  zásobníku [J.kg-1 K-1] 

   spínací diference pro doh ev TV (5-10 K) [K] 

   korek ní faktor odb ru tepla ze zásobníku TV [-]. 
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Pokud je vypo tená hodnota doby doh evu TV menší než 10 minut pro lehké stavby 

(resp. 20 minut pro st edn  t žké a t žké stavby) je výkon zdroje pro navržený objem 

zásobníku TV dostate ný. V tšina nep ímo oh ívaných zásobník  má integrovaný spirální 

vým ník tepla z hladkých trubek. U vým ník  tepla je z hlediska dosahovaného tepelného 

výkonu rozhodující teplosm nná plocha vým níku a st ední rozdíl teplot. S ohledem na 

použitý jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla Q je nutné ov it, zda vým ník tepla v 

navrženém zásobníku TV je schopen tento tepelný výkon p edat do zásobníku TV. Výrobci 

zásobník  teplé vody v tšinou udávají, tzv. jmenovitý tepelný výkon topné spirály vztahující 

se k ur ité teplot  topné vody a pr toku nabíjecím erpadlem. 

Pro max. využití výkonu topné spirály m žeme výkon zdroje p epo ítat p es st ední 

rozdíl teplotních spád  a velikosti teplosm nné plochy. U navrženého zásobníku TV je plocha 

spirály 1,4 m2. Následn  zjistíme max. možný výkon zdroje tepla, který bude topná spirála 

schopna p edat. 

 

 

Vypo tený max. výkon 13 kW, který je schopna topná spirála p enést, zkrátí dobu 

oh evu zásobníku o objemu 160 litr  na 8 minut a 18 sekund. Uvedený výkon bude zahrnut 

do návrhu p ípojné hodnoty zdroje. 

Podrobný výpo et pot eby tepla na oh ev teplé vody a výpo et velikosti zásobníku je 

doložen v p íloze . 15. 
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4. Požadavky na ostatní profese

4.1  Stavební práce 

Zhotovit prostupy p es st ny a stropy dle výkresové dokumentace stavební ásti. Po 

dokon ení instalací budou všechny prostupy a otvory dozd ny, dobetonovány a za išt ny. V 

místnosti . 1.04 zajistit zarovnání podlahové konstrukce a vybudování soklu výšky 100 mm 

pro montáž za ízení vým níkové stanice, expanzní nádobu a úpravnu vody pro dopoušt ní 

systému. Spole n  s profesi ZTI z ídit havarijní jímku pro ešení havarijního stavu zaplavení. 

Koordinace postupu prací v rámci návaznosti ostatních profesí. 

4.2 Elektroinstalace 

Profese elektro zajistí silové p ipojení všech hlavních za ízení vým níkové stanice a 

otopné soustavy. Ob hová erpadla, servopohony t ícestných ventil , havarijní uzáv r 

regula ního ventilu, regula ní ventil, teplotní a tlakové sníma e, ekvitermní regulátory a 

ostatní menší za ízení budou p ipojena prost ednictvím rozvad e MaR. Profese elektro dále 

zajistí elektrické zásuvky na 230 V-16 A, na každé stran  kotelny pro možnost napojení 

spot ebi , úpravny vody a dalších za ízení o minimálním výkonu 2000 W. Dále profese 

elektro zajistí osv tlení p edávací stanice podle SN EN 12464-1 a souvisejících norem. 

Navržená svítidla budou zá ivková s lineárními zá ivkami. Svítidla budou umíst na na strop  

a budou v prostoru situována nad technologií p edávací stanice.  

Jišt ní jednotlivých okruh  provést dle výpo tu proudové zát že. Pro napojení idla 

venkovní teploty je nutné instalovat kabelové vedení od zdroje tepla na fasádu objektu. P i 

elektrickém p ipojováni za ízení musí být dodržena d sledná koordinace s profesí MaR. 

Silnoproudé rozvody a spojovací vedení pro MaR je navrženo celoplastovými kabely CYKY 

a kabely pro automatizaci JYTY, uloženými voln  v pozinkovaných kabelových žlabech, 

pevných a ohebných trubkách PVC nebo v lištách PVC. Rozvody budou provedeny v souladu 

s SN 33 2000-5-52 ed.2. Rozvad  MaR bude umíst n na st n  v blízkosti p edávací 

stanice. 
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Elektroinstalace za ízení musí být opat ena bezpe nostním vypínáním, kterým se v 

p ípad  nutnosti odpojí p ívod elektrické energie. Bezpe nostní vypínáni se umístí 

bezprost edn  u vstupních dve í do prostoru p edávací stanice. 

4.3 Zdravotechnika 

Zajistit v m. . 1.04 p ívod studené pitné vody pro automatickou úpravnu vody k 

dopl ování vody do otopného systému, dále zajistit volný vývod studené vody s kulovým 

kohoutem s možností p ipojení na hadici. Zajistit v m. . 1.11 p ívod studené pitné vody a 

napojení studené a teplé vody na nep ímotopný zásobník teplé vody. Oh ev zásobníku bude 

zajišt n topnou vodou. Systém cirkulace není navržen. Nachystat v m. . 1.04 napojení do 

jímky pro úkapy od pojistného ventilu a pro úpravnu vody do otopného systému.  

4.4 Plynoinstalace 

V tomto projektu není ešeno. 

4.5 VZT 

V tomto projektu není ešeno. 

4.6 M ení a regulace 

V objektu bude instalován systém ízení a regulace. Systém bude osazen centrálním 

regulátorem, na který budou napojeny sm šovací okruhy vytáp ní, okruh p ípravy teplé vody 

a ekvitermní regulátory. Nad azená regulace zajistí diagnostiku poruch, p edevším erpadel, 

tlak v systému, teplota ve vým níkové stanici, p ekro ení nejvyšší pracovní teploty otopné 

vody, výpadek elektrické energie, zaplavení prostoru, p ekro ení asového limitu dopl ování 

vody do otopné soustavy. Signalizace chod-porucha bude na sk íni rozvad e centrálního 
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systému MaR. Z hlediska MaR bude zajišt no odstavení zdroje tepla z provozu a signalizaci 

poruchy p i vzniku t chto poruchových stav : 

• výpadek elektrické energie

• p ekro eni hodnot nejvyššího nebo nejnižšího pracovního p etlaku v soustav

• p ekro eni nejvyšší pracovní teploty oh ívané vody

• p ekro eni teploty v prostoru stanice nad 40 °C

• p ekro ení limitu pro automatické dopl ování vodou

Poruchy budou vázány na uvedení do provozu ru ním zásahem. Elektroinstalace 

za ízení musí být opat ena bezpe nostním vypínáním, kterým se v p ípad  nutnosti dá 

odstavit p ívod elektrické energie. Bezpe nostní vypínání se umístí bezprost edn  u vstupních 

dve í do prostoru stanice bu  zevnit , nebo zven í. Zadání projektu eší p enášení informací o 

chodu jednotlivých za ízení a poruchových stav  pomoci GSM modulu na mobil správce 

objektu. 

4.6.1  Technický popis okruh  MaR 

Regulace teploty topné vody primárního okruhu pro ÚT a pro oh ev TV na konstantní 

hodnotu je navržena pomocí dvoucestného regula ního ventilu HU 211 HLC s elektrickým 

servopohonem s havarijní funkcí. Venkovní idlo ekvitermní regulace je umíst né na severní 

stran  na výložníku ve výšce cca 3,0 m, v nedosažitelné vzdálenosti.  

Okruhy otopné soustavy budou ekvitermn  ízeny, jejich nastavení a ovládání bude pomocí 

ovládacího panelu umíst nému na rozvad i MaR v m. . 1.04. Na regulátor budou napojeny 

servopohony t ícestných sm šovacích ventil . Servopohon bude ovládán proporcionáln  

v plynulé rozsahu 0-10 VDC se zp tnou vazbou na idlo teploty v p ívodním a zp tném 

potrubí. V regulátoru budou p ednastaveny ekvitermní k ivky, podle kterých se m ní teplota 

otopné vody v závislosti na venkovní teplot . Na p ívodním a zp tném potrubí budou 

umíst ny idla teploty, podle kterých bude sm šována voda v t ícestném sm šovacím ventilu. 

Sm šovací okruhy budou vybaveny erpadly s frekven ním m ni em. erpadla jsou opat ena 

protimrazovou ochranou a ochranou proti p eh átí. Ve vytáp cích okruzích UT 1 a UT 2 jsou  
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nainstalovány regulátory diferen ního tlaku STAP. STAP je regulátor tlakové diference, který 

udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chrán ný okruh a tím ve spolupráci s elektronicky 

ízeným erpadlem zajistí stabilní tlakové podmínky pro regula ní a sm šovací ventily a 

budou vyrovnávat tlakové zm ny v okruhu zp sobené otevíráním a zavíráním 

termostatických radiátorových ventil . Tím se také omezí riziko vzniku hluku. Usnad uje 

také vyvažování jednotlivých okruh .  

ídící a regula ní parametry okruhu bude možné sledovat a následn  upravovat na 

ovládacím panelu regulátoru. Panel bude vybaven poruchovou signalizací. Na centrální 

regulátor bude napojen také primární okruh, konkrétn  regulátor pr to ného množství se 

servopohonem. 

4.7 Požadavky na m ení energií 

Na p ívodu studené vody bude osazen standardní vodom r pro m ení spot eby 

studené vody. Kalorimetrické m ení odebraného tepla bude ešeno umíst ním m idla do 

vratného potrubí primárního okruhu na vým níkové stanici.  

Umíst ní dalších kalorimetrických m idel na jednotlivých v tvích úst edního 

vytáp ní a oh evu teplé vody není uvažováno. 

5. Montáž a uvedení do provozu

5.1 Vým níková stanice 

P ed uvedením do provozu provést revizi elektroinstalace, kontrolu zapojení a 

odzkoušení instalovaných zabezpe ovacích za ízení (pojistné ventily, expanzní nádoba) dle 

SN 060830 [32]. U za ízení pro automatické dopl ování vody bude se ízena bezpe nostní 

funkce podle objemu soustavy. O zkoušce bude sepsán písemný zápis.  

P ed uvedením do provozu musí být vým níková stanice odzkoušena a schválena. 

Instalaci a uvedení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací, osv d ením a 

oprávn ním k innosti odpovídajícího rozsahu. 
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5.2 Otopná soustava 

Po dokon ení montáže provést zkoušku t snosti otopné soustavy dle SN 06 0310 

[13], zejména l. 134, písmeno b, (otevírací p etlak pojistného ventilu). Funk ní zkoušky 

budou pro jednotlivá za ízení provedeny samostatn  dle dokumentace dodavatele jednotlivých 

za ízení. Na veškerá elektrická za ízení a elektroinstalaci musí být vyhotovena revizní zpráva. 

5.3 Topná zkouška 

Záv re nou zkouškou bude topná zkouška dle SN 060310, l. 138, 140, 141, 143, p i 

které se provede i zkouška dilata ní (viz SN 06 0310, l. 137). Dilata ní zkouška se bude 

provád t p ed zazd ním drážek, zabetonováním podlahy a provedením tepelných izolací. 

Teprve po provedené tlakové zkoušce je možno provád t tepelné izolace potrubí. Zkouška se 

provede oh evem vody v soustav  na nejvyšší provozní teplotu a zp tným ochlazením v etn  

proplachu soustavy a to dvakrát po sob . P i zkoušce nesmí být zjišt n únik vody ani jiné 

závady. Sou ástí zkoušky bude nastavení regula ních ventil  otopných t les dle výkresové 

dokumentace ásti TZB tak, aby nedocházelo k nerovnom rnému oh ívání radiátor . Projeví 

li se p i zkoušce závady, je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán 

protokol. 

5.4 ešení z hlediska bezpe nosti práce a technického za ízení 

Vým níková stanice je navržena s automatickou regulací, obsluha se omezuje na 

ob asnou kontrolní innost a nutné opravy. Podlahy jsou provedeny dle p íslušných SN tak, 

aby se na nich nezdržovala voda. Vým níková stanice není svým charakterem stálým 

pracovišt m. 

Jedná se o objektovou stanici, dispozi ní umíst ní umož uje denní osv tlení. Strojní 

za ízení vým níkové stanice je navrženo tak, aby hlavní komunika ní cesty byly v minimální 

ší ce 1200 mm, podružné pak v minimální ší ce 600 mm. Za provozu nesmí být zúženy nebo 

zastav ny. Dále jsou zajišt ny prostory pro obsluhu, údržbu a opravy za ízení a bezpe né 

p ístupy k za ízení. Veškeré za ízení musí být ozna eno orienta ními štítky s udáním 

jmenovitých tlak  a teplot dle SN 13 3007 [34]. Hlavní armatury musí být ozna eny štítky 
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dle SN 13 3005 [35]. Veškeré armatury jsou dostupné z podlahy. Sva ování potrubí smí 

provád t pouze svá e i s p íslušnou kvalifikací. 

Hladina hluku ve vým níkové stanici nesmí p ekro it hodnoty dle SN 73 0531 [36]. 

Za ízení vým níkové stanice a za ízení uvnit  objektu je možné p edat do užívání jen po 

provedení p edepsaných zkoušek, kontrol a revizí. Zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a 

revizí je sou ástí technické dokumentace, kterou zpracovává dodavatel technologie, dle 

vyhlášky . 91/93 Sb.  V souladu s § 10, vyhlášky . 91/93 Sb. je provozovatel vým níkové 

stanice povinen vydat,,Provozní ád“. Tento ád musí být v prostoru stanice viditeln  

vyv šen! 

6. ZÁV R

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti p edepsané vyhláškou . 62/2013 Sb., o 

dokumentaci staveb. P i zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny uvedené 

normy a sm rnice [4-12]. 

Výsledkem diplomové práce je projekt stavební ásti administrativní budovy. Stavba 

je navržena v konstruk ním systému POROTHERM, ve kterém jsou minimalizovány tepelné 

mosty a systém umož uje rychlou a p esnou výstavbu. Tvar budovy je jednoduchý, 

obdélníkový s p ehlednou dispozicí místností. Objekt je zast ešen vazníkovou st echou se 

sklonem 15o .  

Administrativní budova bude vytáp na pomocí vým níkové stanice o výkonu 50 kW. 

Otopnou soustavu budou tvo it ocelové deskové radiátory s termostatickými ventily. Oh ev 

teplé vody bude probíhat v zásobníku o objemu 160 l a bude zajišt n p es topnou spirálu 

otopnou vodou z kombinovaného rozd lova e.  
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[23] SN EN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

[24] SN EN 73 6052 - Odstavné a parkovací plochy 

[25] NV .361/2007 Sb. - Podmínky ochrany zdraví p i práci 

[26]  Zákon . 309/2006 Sb. - Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

[27]  NV .591/2007 Sb. - Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci na staveništích 

[28]  NV .272/2011 Sb. - Ochrana zdraví p ed hlukem a vibracemi 

[29] Zákon . 100/2001 Sb. - Posuzování vlivu na životní prost edí 

[30]     NV .101/2005 Sb. - Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí  

[31] NV .378/2001 Sb. - Bezpe ný provoz a používání stroj  

[32] SN 06 0830 - Zabezpe ovací za ízení pro ÚT 

[33] SN 73 6005 - Prostorové uspo ádání sítí 

[34] SN 13 3007 - Štítky armatur 

[35] SN 13 3005 - Zna ení armatur 

[36] SN 73 0531 - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí  

[37] SN 38 3350 - Zásobování teplem 

[38] SN EN 1434-1 - M idla tepla, 2008 

[39] Vyhláška . 398/2009 Sb. - Zabezpe ení bezbariérového užívání staveb 
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P íloha .4 Energetický štítek obálky budovy 

P íloha .5 Návrh a technické parametry zdroje tepla 

P íloha .6 Návrh otopných t les a ventilové vložky 

P íloha .7 Dimenze potrubí, tlakové ztráty, nastavení TRV 

P íloha .8 Návrh a výpo et ob hových erpadel 

P íloha .9 Návrh a výpo et tlakové expanzní nádoby 

P íloha .10 Návrh a výpo et tepelné izolace potrubí 

P íloha .11 Návrh a výpo et pojistného ventilu 

P íloha .12     Návrh a výpo et sm šovacího ventilu 

P íloha .13 Návrh filtru mechanických ne istot 

P íloha .14 Návrh a výpo et kombinovaného rozd lova e 

P íloha .15 Výpo et pot eby tepla na vytáp ní a oh ev TV 

P íloha .16 Návrh a výpo et pot eby teplé vody 

P íloha .17 Návrh a výpo et zásobníku TV 

P íloha .18 Skladby podlahových konstrukcí 

P íloha .19 Návrh vyvažovacích ventil  a RDT 

P íloha .20 Výpis armatur 
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9. SEZNAM VÝKRES  

 

Výkres .:  Název výkresu:      M ítko: 

 

1.01   Koordina ní situace      1:200 

1.02   Výkres základ        1:50 

1.03   P dorys 1.NP       1:50 

1.04   P dorys 2.NP       1:50 

1.05   Skladba stropu      1:50 

1.06   Svislý ez A-A‘      1:50 

1.07   P dorys st echy      1:100 

1.08   Pohledy J, S       1:100 

1.09   Pohledy V, Z       1:100 

1.10   Výkres schodišt       1:50 

UT.01   P dorys 1.NP – vytáp ní     1:50 

UT.02   P dorys 2.NP – vytáp ní     1:50 

UT.03   Rozvinutý ez 1 – vytáp ní     1:50 

UT.04   Rozvinutý ez 2 – vytáp ní     1:50 

UT.05   Dispozice PS       1:50 

UT.06    Schéma zapojení soustavy     ------ 

UT.07   Svislý ez A-A‘- PS      1:30 
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