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Seznam použitého zna ení

A  Plocha  [m2] 

A/V  Objemový faktor tvaru budovy  [-] 

apod. A podobn

CO2 Oxid uhli itý 

COP Topný faktor [-] 

. íslo 

DN Dimenze pr m ru 

DPH Da  z p idané hodnoty 

EPS Expandovaný polystyren 

EŠOB Energetický štítek obálky budovy 

fRsi  Teplotní faktor vnit ního povrchu  [-] 

K  Koruna eská 

m Metr 

m Metr tvere ní 

Mc Množství zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce  [kg.m-2.a-1]

n Intenzita vým ny vzduchu [h-1] 

n50 Pr vzdušnost [h-1] 

nap . Nap íklad 

PE Polyetylen 

PENB Pr kaz energetické náro nosti 

PPM Part per milion (po et ástic v jednom milionu) 

PUR Polyuretan 

PVC Polyvinylchlorid 

R Tepelný odpor konstrukce [m2.K-1.W-1] 

Rs  Odpor p i p estupu tepla [m2.K-1.W-1]

10  Pokles dotykové teploty podlahy  [°C]

SIP Structural Insulated Panel (konstruk ní izolovaný panel) 

tj. To je 

tl. Tlouš ka 

tzn. To znamená 

tzv. Takzvaný 
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U Sou initel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

Uem  Pr m rný sou initel prostupu tepla  [W.m-2.K-1]

XPS Extrudovaný polystyren 

 Sou initel místních ztrát [-] 

 Ú innost [%] 

 Teplota [°C] 

 Sou initel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1] 

 Faktor difuzního odporu [-] 

 Hustota [kg.m-3] 

 Lineární initel prostupu tepla [W.m-1.K-1] 

SN eská technická norma 

ISO International Organization for Standardization

HC High cube 

W Watt 

K  Kelvin 

mm Milimetr 

m3 Metr krychlový 

§ Paragraf 

Sb.  Sbírky 

s Sekunda 

viz Rozkazovací zp sob slovesa vid t 

cca P ibližn

TI Tepelná izolace 

max. Maximální 

min.  Minimální 

Tab. Tabulka 

Obr.  Obrázek 

kg Kilogram 

L2D Tepelná propustnost [W.m-1.K-1] 

b Délka [m] 

V  Objem [m3] 

CI Klasifika ní ukazatel [-] 

T Rozdíl teplot [K] 
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TV Teplá voda 

P Exponovaný obvod podlahy [m] 

 Tepelná ztráta  [W] 

w Rychlost [m.s-1] 

dB Decibel 

c M rná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1] 

COPyear Sezónní topný faktor [-] 

kWh KiloWatHodina 

D initel denní osv tlenosti [%] 
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1. Úvod

P edm tem diplomové práce je návrh mate ské školy v nízkoenergetickém standardu. 

Díky kvalitnímu tepelnému zaizolování objektu se však nachází blízko hranice standardu 

pasivního. Jako konstruk ní systém byly zvoleny p epravní lodní kontejnery. Objekt je složen 

z 16 t chto kontejner . Objekt je jednopodlažní obdélníkového p dorysu se sedlovou st echou 

vytvo enou d ev nými sbíjenými vazníky. Objekt je založen nad prov trávanou vzduchovou 

mezerou na betonových základových pásech. 

Diplomová práce se skládá z p ti základních ástí - stavebn  technické, stavební tepelné 

techniky, techniky prost edí staveb, studie denního osv tlení a ekonomického zhodnocení 

použitého systému nuceného v trání. Zdrojem pro vytáp ní objektu a p ípravu teplé vody je 

tepelné erpadlo zem /voda, kdy je teplo získáváno ze dvou zemních vrt  pod objektem. 

Každý rok jsou do eské republiky dovezeny stovky, ne-li tisíce t chto kontejner , 

p evážn  z ínské lidové republiky, kde se jich vyrobí v tšina z celkové produkce. Jelikož 

eská republika nemá tak velký export, jako import, tak se použité kontejnery s nákladem 

v dostate ném m ítku nevyváží a také je nerentabilní dopravovat je prázdné zp t do místa 

výroby. Z t chto d vod  jsou zde bu  použity na r zné stavební aj. sklady, anebo se 

recyklují, k emuž je ale nutná další energie. Z t chto d vod  jsem se snažil tyto p ebyte né 

výrobky využít jako stavební prvek. Krom  zmenšení zát že životního prost edí je zde také 

potenciál budoucí demontáže a p emístitelnosti staveb z kontejner , což se týká spíše mén

tepeln  izolovaných variant staveb. 
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2. Popis lodního p epravního kontejneru

Lodní p epravní kontejner je samonosná ocelová konstrukce. Pro ú ely stavební 

výstavby lze využít pouze kontejnery s ozna ením HC - v angli tin  High Cube - tedy 

v doslovném p ekladu ‘vysoká kostka‘. Pouze s t mito kontejnery lze dosáhnout alespo

minimální sv tlé výšky v budov  - tj. 2,5 až 2,6 m pro vybrané typy provoz  objekt .  

Pro ešený objekt byly použity kontejnery ISO 40‘ HC. Zde ISO znamená, 

že všechny tyto kontejnery musí mít p esn  stanovené rozm ry a 40‘ znamená délku 

kontejneru ve stopách. Vn jší rozm ry tohoto typu kontejneru jsou 12,192 m na délku, 

2,438 m na ší ku a 2,896 m na výšku. Vnit ní rozm ry jsou potom 12,032 m na délku, 

2,350 m na ší ku a 2,680 m na výšku. Tyto rozm ry neumož ují p íliš velkou variabilitu 

vnit ních dispozic, a ani modul výstavby není jednoduché dodržet.  

Jednotlivé ásti ocelového kontejneru jsou vzájemn  spojeny vodonepropustným 

svarem, provedeným pod ochrannou atmosférou. Díky tomuto svaru a velmi vysoké 

hodnot  faktoru difuzního odporu použitého materiálu, má kontejner potenciál dosáhnout 

velmi nízké hodnoty nepr vzdušnosti obálky budovy. Nosnou konstrukci tvo í vodorovné 

nosníky na každé stran  a v obou rovinách (tj. podlaha a strop) a na t ech stranách také 

svislé ohýbané ocelové plechy, které díky ohyb m p enáší ást svislého zatížení 

a sva ením s nosníky zajiš ují prostorovou tuhost. V elní stran  kontejneru je vchod 

uzavíratelný ocelovými dve mi se zámkem. P i použití ve stavb  se po ítá s jejich 

demontováním, a vzduchot snící funkci nahradí kvalitní OSB deska jako parobrzda.  

V každém rohu je ocelová ‘kostka‘. Pomocí t chto kostek je kontejner p epravován 

a osazován. St echa kontejneru je tvo ena prolamovaným plechem bez spádu. Podlaha 

kontejneru je tvo ena nosnými ocelovými U-profily, na kterých je položena d ev ná 

podlážka, která se však odstraní a nahradí se navrženou skladbou podlahy. 
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Obr. 1: P epravní lodní kontejner 

Jak již bylo e eno v úvodu, ást dovezených kontejner  je u nás použita na sklady 

nebo jsou p eposílány se zbožím i prázdné do sousedních stát , p ípadn  se vy adí 

a následn  se recyklují. Netradi ním zp sobem využití však m že být zakomponování 

kontejneru jako stavebního prvku. 

Výhodou je hlavn  skute nost, že dovezený a osazený lodní kontejner tvo í p ímo 

nosnou konstrukci a není nutno jej nijak zajiš ovat, zav trovat, a ani ošet ovat a chránit 

proti pov trnostním vliv m. Tím pádem je zde i možnost osazení kontejneru (na rozdíl 

od ostatních stavebních materiál ) za špatných pov trnostních podmínek. Každý kontejner 

je již z výroby opat en specielním antikorozním nást ikem, který odolá i extrémním 

korozivním podmínkám panujícím na mo i.  
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Obr. 2: Lodní p eprava 

Náklady na jeden kontejner mohou init od n kolika tisíc K  (kdy však bývá 

poškozena nosná nebo obalová ást kontejneru a jako takový je prvek nepoužitelný), 

p es 40 až 60 tisíc K  za starší kontejner v použitelném stavu, až po cenu 80 tisíc za nový 

kontejner. 

P i použití staršího použitelného kontejneru, získáme za n kolik desítek tisích 

samonosnou konstrukci, na kterou sta í už pouze nabalovat vrstvy sendvi ové konstrukce. 

P i vypo ítání celkové svislé plochy st n kontenejneru, která iní 84,7 m2 a uvažování 

použití staršího kontejneru za cenu 50 tisíc K  se m žeme dopo ítat k orienta ní cen

590 K /m2 svislé nosné konstrukce a navíc bonus ve form  stropu a nosné podlahy v rámci 

zmín né ástky 50 tisíc K . Nap íklad nejznám jší výrobce tzv. erveného zboží 

na eském trhu nabízí základní nosnou tvárnici tl. 300 mm v cen  873 K /m2. 
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3. Pr vodní zpráva

3.1. Identifika ní údaje

3.1.1.  Údaje o stavb

a) název stavby, 

Mate ská škola 

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ), 

Stavba bude realizována v katastrálním území m sta Sviadnov [760676]. Parcelní 

íslo 5020/21. 

3.2. Údaje o stavebníkovi 

c) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba). 

Obec Sviadnov, I  00846872, Obecní Ú ad Sviadnov, Trvalá 4125/31, 739 25 

3.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa 

sídla (právnická osoba), 

Tomáš Kubovský 

Ostrava - Hrab vka 700 30, 

Malá 38 

b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán  

v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt   

nebo eskou komorou autorizovaných inženýr  a technik inných  

ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jeho autorizace, 

Tomáš Kubovský 

Ostrava - Hrab vka 700 30, 
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Malá 38 

c) jména a p íjmení projektant  jednotlivých ástí projektové dokumentace v etn

ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou 

komorou architekt  nebo eskou komorou autorizovaných inženýr  a technik

inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad  specializací jejich 

autorizace. 

Tomáš Kubovský 

Ostrava - Hrab vka 700 30, 

Malá 38 

3.4. Seznam vstupních podklad

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla 

stavba povolena (ozna ení stavebního ú adu/jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a íslo jednací rozhodnutí nebo opat ení), 

Stavba byla povolena na základ  Stavebního povolení pod íslem jednacím 

42/2013/OSVI/SP-11 vydaného 28. 9. 2013 Stavebním ú adem sídlem ve Sviadnov

na adrese Trvalá 4125/31, 739 25 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základ  byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby, 

Dokumentace pro provád ní stavby byla vyhotovena na základ  dokumentace 

pro povolení stavby schválené 28. 9. 2013 pod íslem jednacím 42/2013/OSVI/SP-11. 

c) další podklady. 

Žádné 
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3.5. Údaje o území 

a) rozsah ešeného území, 

Je ešen stavební pozemek na parcele  5020/21 v katastrálním území m sta Sviadnov 

[760676]. Parcela o vým e 2423 m2 se nachází v zastav ném území. Parcela se 

nachází v oblasti pro ve ejnou výstavbu.  

b) údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis 1) (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.), 

Parcela se nenachází v záplavovém území, v památkové zón , rezervaci i zvlášt

chrán ném území. Parcela se nachází v zastav ném území. Parcela se nachází v oblasti 

pro ve ejnou výstavbu. 

c) údaje o odtokových pom rech, 

Odvodn ní pozemku je zajišt no jímáním deš ové vody do vsakovací jímky  

a následn  p irozeným vsakováním. Pom r zastav né plochy k ploše stavební parcely 

schopné jímat deš ovou vodu je 0,26, což spl uje limit 0,4 pro samostatn  stojící 

stavby. Podle výpo tu vsaku dle SN 75 9010 [18] (viz P íloha . 1 Návrh 

vsakovacího za ízení) je nutno provést vsakovací za ízení o reten ním objemu 

minimáln  11.6 m3. Je navržena jímka o objemu 12 m3. 

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas, 

Bylo vydáno Rozhodnutí o umíst ní stavby s íslem jednacím 23/2013/OSVI/UpV-6 

dne 13. 2. 2013. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad   

s regula ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí,  

a v p ípad  stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje  

o jejím souladu s územn  plánovací dokumentací, 

Bylo vydáno Rozhodnutí o umíst ní stavby s íslem jednacím 23/2013/OSVI/UpV-6 

dne 13. 2. 2013. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území, 

Území bude využito pro výstavbu objektu mate ské školy, což je v souladu 

s obecnými požadavky. Budou dodrženy požadavky uvedené ve Vyhlášce 

. 501/2006 Sb. [6] podle § 23 obecné požadavky na umís ování staveb na pozemcích 

a § 25 vzájemné odstupy staveb.  

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán , 

Obecní ú ad Sviadnov vydal Koordinované stanovisko pod íslem jednacím 

OŽP/760676/Km/2012 dne 12. 11. 2012, ve kterém se zám rem souhlasí. 

h) seznam výjimek a úlevových ešení, 

Stavba nepodléhá výjimkám ani úlevovým ešením. 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic, 

Nejsou známy žádné související ani podmi ující investice. 

j) seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Sousední parcely dle katastru nemovitostí: 

• Parcela . 5020/22 – vlastník: Hrubec Pavel, Horní ulice 502, 739 25, Sviadnov 

• Parcela . 5020/20 – vlastník: Nováková Helena, Horní ulice 500, 739 25, 

Sviadnov 

3.6. Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby, 

Jedná se o novostavbu. 

b) ú el užívání stavby, 

Objekt bude využíván pro pln ní funkce mate ské školy a zájmových kroužk

pro p edškolní d ti a d ti do 15 let. 
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c) trvalá nebo do asná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis 1) (kulturní památka 

apod.), 

Objekt není nutno nijak chránit podle jiných právních p edpis , nejedná se  

o kulturní památku apod. 

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

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, 

Byly dodrženy veškeré technické požadavky na stavby podle Vyhlášky 

. 268/2009 Sb. [7]. Všechny místnosti pro trvalý pobyt jsou osv tleny p irozen

okenními výpln mi otvor . V trání je ízené a je zajišt no vzduchotechnickým 

systémem. P i ne innosti vzduchotechnického systému je možno objekt vyv trat 

otev ením oken. 

Jedná se o ob anskou budovu, z toho d vodu je objekt ešen jako bezbariérový podle 

Vyhlášky . 398/2009 Sb. [10]. V objektu se nachází jedno bezbariérové WC. 

Bezbariérový p ístup do objektu je vy ešen pomocí rampy o sklonu 1:16 a délce 

8,35 m. 

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

z jiných právních p edpis 2),

Viz bod A.3 g) 

g) seznam výjimek a úlevových ešení, 

Viz bod A.3 h) 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 

plocha, po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník

apod.), 

• Zastav ná plocha objektu: 633,0 m2 

• Zastav ná plocha parkovacích stání: 147,0 m2 

• Celková zastav ná plocha: 780,0 m2 
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• Obestav ný prostor: 3045,6 m3

• Užitná plocha objektu: 426,0 m2

• Po et funk ních jednotek: jedna 

• Po et uživatel : 24 d tí, 2 u itelky, 1 uklíze ka, 1 kucha ka, celkem 28 osob 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení  

s deš ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída 

energetické náro nosti budov apod.), 

• Pitná voda: 448 m3/rok - po ítáno s 200 pracovními dny (2,24 m3/den) 

• Teplá voda: 0,28 m3/den 

• Elekt ina - maximální pot ebný p íkon: cca 300 kW 

• Objem splaškových vod - 3,67 l/s 

• Deš ová voda bude jímána do vsakovací jímky o objemu 12 m3 a následn

p irozen  vsakována. 

• Komunální odpady, plasty apod. budou minimáln  jednou denn  vynášeny 

do sb rných kontejner . Biologický odpad bude skladován v chladicím boxu 

a minimáln  jednou týdn  bude odvážen specializovanou firmou. 

• Objekt spadá do t ídy A energetické náro nosti budov. 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní  

na etapy), 

• Za átek výstavby bude po vydání stavebního povolení. 

• Dokon ení se odhaduje na rok po za átku výstavby. 

• Výstavba není len na na etapy. 

k) orienta ní náklady stavby 

• 16,14 mil. bez DPH. 

3.7. len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

Stavba není len na. 
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4. Souhrnná technická zpráva

4.1.  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Pozemek o vým e 2423 m2 se nachází v intravilánu obce, je orientován a svahován 

sm rem na jih, zatravn ný, áste n  oplocený a bez stromového porostu. Pozemek je 

ve vlastnictví stavebníka.  

b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.), 

Hydrogelogickým pr zkumem byla zjišt na hladina spodní vody v hloubce 10 m 

pod povrchem. Byla zjišt na p ítomnost Radonu s hodnocením - nízký radonový 

index. V hloubce do 12 m pod povrchem je nesoudržná zemina. 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma, 

Na pozemku se nenachází žádné stávající inženýrské sít . Na severní hranici pozemku 

se nachází rozvod pitné vody a elektrické energie. P ípojka odpadních vod je napojena 

na jižní odpadní ad. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemek se nenachází na poddolovaném ani záplavovém území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  

na odtokové pom ry v území, 

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky a nenarušuje 

odtokové pom ry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin, 

Na pozemku se nenachází žádné d eviny ani objekty ur ené k asanaci i demolici. 
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g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu  

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

V koordinovaném stanovisku magistrátu m sta Sviadnov není stanovena podmínka 

vzhledem k zákonu . 334/1992 Sb. [1] provést vyn tí z tohoto fondu.   

h) územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

Pozemek je p ímo napojen na p ilehlou komunikaci na Horní ulici. Pro ú ely objektu 

budou vybudovány nové p ípojky pitné vody, elektrické energie a kanalizace, které se 

napojí na stávající inženýrské sít . 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice. 

Neexistují žádné v cné ani asové vazby. 

4.2. Celkový popis stavby

4.2.1.Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Objekt je ur en pro ú ely mate ské školy a zájmových aktivit d tí p edškolního 

v ku a d tí do 15 let. Objekt je navržen pro 24 d tí, 2 u itelky, editelku, kucha ku 

a uklíze ku. Celkem tedy 28 osob. 

4.2.2.Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení, 

Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba se sedlovou st echou. Stavba svou 

architekturou nenarušuje charakter zástavby. 
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b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 

ešení. 

Objekt je obdélníkového p dorysu a je sestaven z ocelových lodních kontejner . 

Na objektu je vytvo ena sedlová st echa z d ev ných vazník . Obvodové st ny 

budou opat eny d ev ným izola ním panelem a prov trávanou mezerou s d ev ným 

obložením v barv  a textu e d eva. Byla zvolena st ešní plechová krytina.  

4.2.3.Celkové provozní ešení, technologie výroby 

V návaznosti na silnici na Horní ulici budou vybudovány parkovací stání 

(7 ve ejných parkovacích stání 1 bezbariérové a 1 pro zásobování). Vstup 

na pozemek z parkovací plochy a z p ilehlé ve ejné p ší komunikace bude umožn n 

po nov  vybudované zpevn né ploše. Na úrove  1.NP vede bezbariérová rampa 

a schodišt  - obojí z ocelové konstrukce. Vstup do budovy je na východní stran . 

Na západní stran  pak provozní vchod pro zásobování. 

4.2.4.Bezbariérové užívání stavby

Všechny vnit ní prostory jsou uzp sobeny pro bezbariérové užívání. Vstup 

do objektu je zajišt n pomocí bezbariérové rampy sklonu 1:16 a délce 8,35 m. Byly 

dodrženy požadavky na bezbariérové užívání podle Vyhlášky . 398/2009 Sb. [10]. 

4.2.5.Bezpe nost p i užívání stavby

Objekt je navržen v souladu s Vyhláškou . 268/2009 Sb. [7]. Objekt je možno 

využívat jen b žným zp sobem a pouze k takovým ú el m, ke kterým byl ur en 

a to k výchov  a výuce d tí p edškolního v ku a k využívání prostor 

pro mimoškolní aktivity, a pouze v tom p ípad  zajiš uje bezpe nost. 

  



                                                                                                                           Diplomová práce

4.2.6.Základní charakteristika objekt

a) stavební ešení, 

Jednopodlažní objekt se sedlovou st echou. Objekt je založen nad terénem 

s prov trávanou mezerou minimální výšky 400 mm. Obvodové st ny jsou ešeny 

s prov trávanou fasádou. 

b) konstruk ní a materiálové ešení, 

Objekt je vystaven z ocelových kontejner , které jsou oplášt ny z vn jší strany 

izola ními panely a zevnit  protipožárními a akustickými konstrukcemi. Objekt je 

založen na základových betonových pasech. Na pasech je nalepen asfaltový pás 

a p ikotven kotevní nosný izola ní prvek pro osazení kontejner . Zast ešení je 

provedeno pomocí sbíjených d ev ných vazník , na kterých jsou osazeny vaznice. 

Tato konstrukce je opat ena zav trováním z ocelových táhel a záklopem z OSB 

desek. Oplášt ní je provedeno plechovou titan - zinkovou krytinou. Tepelná izolace 

st ešního plášt  je zajišt na pomocí vrstvy foukané celulózy. P ístup na st echu 

bude zajišt n pomocí záv sných ocelových ok, kotvených do konstrukce st echy, 

do kterých se zahákne ocelový žeb ík. Vstup do objektu je ešen pomocí 

bezbariérové rampy a schodišt  vyrobené z ocelové konstrukce s protiskluznou 

povrchovou úpravou. Ocelová konstrukce bude založena na betonových patkách, 

ze kterých vystupují ocelové sloupy z uzav eného sva ovaného profilu.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Pr kaz statickým výpo tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p sobící 

v pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek z ícení stavby nebo její ásti, 

v tší stupe  nep ípustného p etvo ení, poškození jiných ástí stavby nebo 

technických za ízení anebo instalovaného vybavení v d sledku v tšího p etvo ení 

nosné konstrukce, poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in . 
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4.2.7.Základní charakteristika technických a technologických za ízení

a) technické ešení, 

Objekt bude zemním vedením napojen na distribu ní sí  nízkého nap tí p ípojkou. 

Pitnou vodou bude objekt zásoben nov  vytvo enou p ípojkou z ve ejného 

vodovodu. Likvidace splaškových vod je ešena napojením na ve ejnou kanalizaci. 

Likvidace srážkových vod je ešena svedením srážkové vody do vsakovací jímky 

o reten ním objemu 12 m3. P íprava teplé vody a vody pro vytáp ní je ešena 

pomocí tepelného erpadla a elektrických topných patron. Do budoucna se po ítá 

s možností osazení fotovoltaických panel , jejichž výroba elektrické energie 

by kryla pot ebu na provoz svítidel a provozu technologických za ízení v objektu 

(tepelné erpadlo, vzduchotechnická jednotka). 

b) vý et technických a technologických za ízení. 

Jednotlivá technická za ízení jsou zakreslena a blíže popsána v díl ích ástech 

projektové dokumentace. 

4.2.8.Požárn  bezpe nostní ešení

Objekt byl ešen v souladu s Vyhláškou . 246/2001 Sb. [11], Vyhláškou 

. 23/2008 Sb. [12] a SN 73 0802 [19], SN 73 0810 [20] a SN 73 0821 [21] 

a veškeré nároky legislativy a norem spl uje. 

4.2.9.Zásady hospoda ení energiemi

a) kritéria tepeln  technického hodnocení, 

Popsáno v díl í ásti projektové dokumentace. 

b) energetická náro nost stavby, 

Objekt spadá do kategorie A energetické náro nosti. Blíže popsáno v pr kazu 

PENB viz P íloha . 2. 
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c) posouzení využití alternativních zdroj  energií. 

Není ešeno. 

4.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí. 

Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování 

vodou, odpad  apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.). 

• Hygienická vým na vzduchu je zajišt na pomocí vzduchotechnické soustavy 

dopln né o rekuperátor tepla s ú inností 92 %. 

• Vytáp ní objektu je zajišt no tenkost nnými radiátory. Topná voda je vyráb na 

pomocí tepelného erpadla zem /voda. 

• Denní osv tlení je v plné mí e zajišt no okny. Za nep íznivých venkovních 

podmínek jsou používány úsporné zdroje sv tla. 

• Objekt je zásobován studenou pitnou vodou z vodovodního ádu o teplot

9,5°C. 

• Teplá voda bude vyráb na v objektu pomocí tepelného erpadla zem /voda 

a bivalentním zdrojem budou elektrické topné patrony. Teplá voda bude 

vyráb na pr to ným zp sobem v tepelné centrále.  

• Splaškové vody jsou svedeny nov  vybudovanou p ípojkou do stávajícího 

adu. 

• Deš ová voda je ze st echy svedena do vsakovací jímky o objemu 12 m3, 

ze které bude následn  p irozen  vsakována. 

• V okolí stavby nejsou žádné zdroje vibrací, hluku ani prachu. 

• Veškeré elektrické za ízení bude napájeno ze sít  pomocí nov  vybudované 

elektrické p ípojky. 
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4.2.11. Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží, 

P i radonovém pr zkumu byl zjišt n nízký radonový index. Objekt je založen 

nad úrovní terénu, takže zde není ohrožení pronikání radonu do objektu. 

b) ochrana p ed bludnými proudy, 

V blízkosti objektu se nenachází sít , které by se navzájem ovliv ovaly bludnými 

proudy. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou, 

V okolí se nenachází žádné zdroje technické seizmicity. 

d) ochrana p ed hlukem, 

Na severní stran  se nachází pozemní komunikace, která je zdrojem hluku. 

Dostate nou vzdáleností objektu od komunikace, plánovanou výsadbou 

neopadavých d evin a hlavn  dispozi ním ešením objektu jsou ú inky hluku 

eliminovány na minimum. V okolí se nenachází jiné zdroje hluku. 

e) protipovod ová opat ení. 

Objekt je založen nad úrovní terénu (v nejnižším míst  400 mm nad terénem), 

a nachází se na svažitém pozemku, z toho d vodu se nepo ítá s rizikem zaplavení. 

4.3. P ipojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojení na vodovodní ád bude provedeno zemní p ípojkou DN 50 na stávající 

vodovodní ád pomocí navrtávacího pásu. 

Napojení na elektrickou rozvodnou sí  bude provedeno zemní p ípojkou  

na stávající vedení elektrické energie, nacházející se na hranici pozemku. 

Napojení na splaškový ád bude provedeno pomocí KG potrubí na stávající plastové 

potrubí nacházející se na jižní stran  pozemku. 



                                                                                                                           Diplomová práce

P ípojky pitné vody a splaškového potrubí budou v prov trávané meze e izolovány 

kau ukovou izolací tl. 100 mm, která bude p ekryta geotextilií proti mechanickému 

poškození. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky. 

Napojení na vodovodní ád o dimenzi DN 75 se provede pomocí zemní p ípojky délky 

15 m o dimenzi DN 50. 

Napojení zemní p ípojky elektrické energie délky 16,5 m bude provedeno  

na stávající vedení elektrické energie, nacházející se na hranici pozemku.  

Napojení na stávající splaškovou kanalizaci DN 250 je provedeno KG potrubím 

DN 125. Pr tok splaškové vody je 3,52 l/s viz P íloha . 3: Návrh svodného 

splaškového potrubí. 

4.4. Dopravní ešení

a) popis dopravního ešení, 

V návaznosti na silnici na Horní ulici budou vybudována parkovací stání (7 ve ejných 

parkovacích stání 1 bezbariérové a 1 pro zásobování). Vstup na pozemek z parkovací 

plochy a z p ilehlé ve ejné p ší komunikace bude umožn n po nov  vybudované 

zpevn né ploše. Na úrove  1.NP vede bezbariérová rampa a schodišt  - obojí 

z ocelové konstrukce. Vstup do budovy je na východní stran . Provozní vchod 

pro zásobování je na stran  západní. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Vstup na pozemek z parkovací plochy a z p ilehlé ve ejné p ší komunikace bude 

umožn n po nov  vybudované zpevn né ploše. P ístupové chodníky budou napojeny 

na stávající p ší komunikace. 

c) doprava v klidu, 

V návaznosti na silnici na Horní ulici budou vybudovány parkovací stání (7 ve ejných 

parkovacích stání 1 bezbariérové a 1 pro zásobování). 
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d) p ší a cyklistické stezky. 

V okolí pozemku se nevyskytují. 

4.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy, 

Pomocí vykopané zeminy bude vyrovnán svah na severní stran  pozemku a vytvo ena 

zpevn ná plocha pro vytvo ení parkovacích stání.  

b) použité vegeta ní prvky, 

V rozsahu dokon ovacích prací je po ítáno se znovu zatravn ním okolí objektu. 

Na severní stran  budou vysazeny neopadavé d eviny pro odclon ní hluku z místní 

komunikace. 

c) biotechnická opat ení. 

Nejsou použita žádná biotechnická opat ení. 

4.6. Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana

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

Stavba svým provozem nebude negativn  ovliv ovat své okolí hlukem,  

ani negativn  p sobit na vodní zdroje. Odpady budou skladovány na ur ených 

plochách v kontejnerech a pravideln  odváženy. P da nebude provozem ani výstavbou 

objektu nijak kontaminována. Díky použití tepelného erpadla nebudou do ovzduší 

vypoušt ny žádné emise. 

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 nebude mít negativní vliv na p írodu a krajinu. Na ešeném pozemku se 

nenachází žádná vegetace. 



                                                                                                                           Diplomová práce

c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v území Natura 2000. 

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

Zám r nepodléhá zkoumání EIA. 

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

    ochrany podle jiných právních p edpis . 

Jsou vytvo ena ochranná pásma pro neporušení p ípojek a to v ší i 2 metry na každou 

stranu. 

4.7. Ochrana obyvatelstva

Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. 

Na objekt nejsou kladeny požadavky na ochranu obyvatelstva. 

4.8. Zásady organizace výstavby

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

Pot eba elektrické energie ani pot eba pitné vody b hem výstavby nep ekro í pot ebu 

stanovenou pro užívání objektu. P ípojky jsou tedy dosta ující. 

b) odvodn ní staveništ , 

Objekt bude vystaven na svahovitém terénu, z toho d vodu není nutno odvod ovat 

staveništ . 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Vstup na pozemek bude umožn n z p ilehlé pozemní komunikace na Horní ulici.  
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d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

B hem výstavby se nepatrn  a do asn  zvýší prašnost i hlu nost v okolí staveništ . 

Budou však provedena taková opat ení, aby došlo k minimalizaci t chto ú ink . 

Zne išt ná vozidla budou p ed odjezdem ze staveništ  o išt na. 

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

d evin, 

Staveništ  nezasahuje na okolní pozemky a nedojde ani ke kácení žádných d evin, 

proto nejsou nutná žádná opat ení. 

   

f) maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé), 

B hem výstavby bude odklon na komunikace pro p ší na prot jší stranu na p ší 

komunikaci. B hem provád ní p ípojek pitné vody a elektrické energie bude 

odklon na doprava do vzdálen jšího jízdního pruhu. Doprava bude ízena kyvadlov . 

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

likvidace, 

Odpady vzniklé b hem výstavby budou t ízeny a likvidovány dle zákona  

. 185/2001 Sb. [2] a Vyhlášky . 381/2001 Sb. [13]. Na stavb  nebude použit 

materiál, který je bez certifikace a není znám jeho zp sob likvidace. Produkce odpad

bude dosahovat b žných hodnot. Biologický odpad z provozu objektu, bude v objektu 

skladován v chladicím boxu a minimáln  dvakrát týdn  odvážen specializovanou 

firmou. Normální odpad bude t íd n v kontejnerech nacházejících se na zpevn né 

ploše na hranici pozemku. 

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

Budou hloubeny pouze rýhy malých rozm r  pro ú el vytvo ení základových pás . 

Tento výkopek bude skladován na pozemku a následn  využit pro terénní úpravy 

tj. vytvo ení zpevn né plochy pro parkovací stání.

i) ochrana životního prost edí p i výstavb , 

P i výstavb  nedojde k ohrožení životního prost edí a budou použity pouze 

certifikované materiály. 
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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, 

P i práci na staveništi budou dodrženy následující p edpisy: Zákon . 309/2006 Sb. 

[3], Na ízení vlády . 591/2006 Sb. [16] a Na ízení vlády 362/2005 Sb. [17]. 

Pracovníci budou proškoleni a vybaveni osobními ochrannými prost edky. Stavba 

bude provád na stavební firmou. P i stavb  bude požadována p ítomnost koordinátora 

bezpe nosti, pokud to bude nutné podle platné legislativy. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb, 

Výstavbou nebudou dot eny žádné bezbariérov  užívané stavby.  

l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení, 

Nejsou nutná žádná opat ení. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby,  

Nejsou známy žádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny. 

Není rozhodnuto o díl ích termínech. Po výkopových pracích se provedou základové 

konstrukce a upevn ní kotvících prvk , následn  montáž izola ního roštu, osazení 

kontejner  a izola ních st nových panel , vytvo ení st ešní konstrukce a její oplášt ní. 

Následn  se provede zafoukání celulózy do izola ního roštu a st ešní konstrukce. 

Po dokon ení hrubé stavby se zapo ne s dokon ovacími pracemi. 
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5. Dokumentace objekt  a technických a technologických 

za ízení

5.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

5.1.1. Architektonicko - stavební ást 

a) technická zpráva 

Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba obdélníkového p dorysu se sedlovou 

st echou pro ú el provozu mate ské školy a mimoškolních aktivit. Objekt je 

navržen pro 28 osob, z toho 24 d tí, jedna editelka, jedna p ípravá ka jídla a dv

u itelky. Vstup do zádve í objektu je situován na východní stran . Na západní 

stran  je pak vstup zásobovací.  

Na zádve í navazuje spojovací chodba, ze které je umožn n p ístup do dalších 

místností, jako jsou šatna pro d ti, bezbariérové WC, normální WC, úklidová 

místnost, sklady špinavého a istého prádla, technická místnost, p ípravna pokrm , 

editelna a sociální zázemí zam stnanc . Na šatnu pro d ti navazuje izolace 

(karanténa), umývárna a toalety. Dále pak denní místnost, ze které je p ístupný 

sklad lehátek, a kabinet u itelek. Celý objekt je ešen jako bezbariérový. 

Obvodové st ny budou z vn jší strany opat eny d ev ným obložením v barv

a textu e d eva. Jako st ešní krytina byl zvolen titanzinkový plech. P i pohledu 

na objekt je pak ješt  vid t zajímavé ešení oken, kdy jsou rámy zakryty tepelnou 

izolací a fasádním obložením a jde tak vid t pouze zasklení a spodní - parapetní 

ást rámu okna. Ze všech stran objektu je pak názorn  vid t založení objektu - 

betonové pásy se vzorem litého betonu - nebyl dán požadavek na pohledový beton. 

Objekt je založen na již zmín ných základových betonových pásech, na kterých 

jsou p ipevn ny kotvící izola ní prvky pro osazení ocelových kontejner , 

ze kterých je objekt vystaven. Izola ní obálku zajiš ují na st nách SIP panely 

a ve st ešní rovin  a v podlaze foukaná celulóza. Sedlová st echa je provedena 

z d ev ných vazník , na kterých jsou kotveny vaznice a vše je uzav eno záklopem 

z OSB desek. Na záklopu je položena separa ní vrstva a na ni pak provedena 

krytina z titanzinkového plechu v . všech prvk  oplechování.  
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Vstup do objektu je zajišt n pomocí kovového schodišt  a bezbariérové rampy 

sklonu 1:16. Zásobovací vstup je zajišt n pomocí kovové (již ne bezbariérové) 

rampy sklonu 1:12. Všechny venkovní prvky jsou s protiskluznou povrchovou 

úpravou - taktéž podlahy uvnit  objektu jsou protiskluzné. 

Denní osv tlení je v pobytových místnostech v plné mí e zajišt no p irozen  okny. 

V ostatních místnostech je pak navrženo um lé osv tlení s ú inností 20%. V trání 

je primárn  zajišt no nucen  vzduchotechnickým za ízením s rekuperátorem tepla. 

Je zde i možnost p irozeného v trání okenními otvory. 

5.1.2. Stavebn  konstruk ní ást 

a) technická zpráva, 

Zemní práce: 

Zem m i em budou zam eny polohy a výšky jednotlivých základových 

konstrukcí a poloha dvou zemních vrt . 

Pro zajišt ní zdroje pro tepelné erpadlo zem /voda budou provedeny dva 

vrty hloubky 95 m. Celková délka obou vrt  je 190 m. Umíst ny budou vedle 

objektu, viz výkresová dokumentace. Vrty budou provedeny specializovanou 

firmou, tak aby byla zajišt na kvalita p enosu tepelné energie. Samotný vrt musí 

být zajišt n bentonitovou sm sí a potrubí vycházející z vrtu bude chrán no proti 

mechanickému aj. poškození. 

P i hloubení základ  bude v ploše pod objektem sejmuta ornice tl 150 mm, 

skladována na mezideponii na pozemku stavebníka a následn  použita pro sadové 

a rekrea ní úpravy. 

Pro vybetonování základových pás  budou vyhloubeny rýhy tl. 900, 700 

a 500 mm, délky 20,0 m a hloubky 1000 až 1267 mm. Rýhy budou vykopány 

strojn . Do p ipravených rýh se uloží zemnící pásky a p ipraví se pro osazení 

bleskosvodu na objekt. 

Dále budou vyhloubeny rýhy pro nov  budované p ípojky pitné vody, 

elekt iny a kanalizace; patky pro založení kovových konstrukcí pro schodišt

a rampy. 
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Pro vsakovací jímku o objemu 12 m3 bude vyhloubena jáma na pozemku 

investora. Dále budou vybudovány rýhy pro svodné deš ové potrubí a pro uložení 

vsakovacího potrubí. 

Vyt žená zemina bude skladována na pozemku a následn  využita 

pro vyrovnání svahu a vybudování zpevn né plochy pro parkovací stání na severní 

stran  objektu. P ípadná nadbyte ná zemina se odveze na skládku. 

Provedení p ípojek: 

B hem provád ní severních p ípojek (tj. pitná voda a elekt ina) bude doprava 

ízena kyvadlov , a p ší komunikace bude umožn na na opa né stran  místní 

komunikace. P ípojky budou realizovány vlastníkem sítí na náklady investora.  

ásti p ípojek pitné vody a kanalizace vystupující nad úrove  terénu a také 

1 m pod úrovní terénu (tj. nezámrzná hloubka) budou opat eny tepelnou 

nenasákavou izolací tl. 100 mm. Všechny ásti p ípojek vystupujících nad terén 

budou opat eny ochrannou vrstvou z geotextiílie a nat eny ochranným odpudivým 

nát rem proti hlodavc m. 

Základy: 

Po výkopových pracích a po vybudování všech p ípojek se zahájí práce 

bednící. Bedn ní pro pásy se provede do výšky horní hrany budoucího základového 

pásu tj. 1670 až 2200 mm. Bedn ní bude d ev né a po vybetonování a vytvrdnutí 

betonu se demontuje. 

Základové pásy se budou betonovat za p íznivých klimatických podmínek 

a každý pás bude vybetonován najednou bez pracovní spáry. 

Po vytuhnutí betonu (p ed vytvrdnutím) se vym í poloha kotvících šroub

kotvících prvk  pro uložení kontejner . Otvory pro kotvící šrouby se vyvrtají 

a vložené kotvící šrouby se znovu p em í a p i nenalezení chyby se šrouby zafixují 

cementovým lepidlem nebo chemickou kotvou. 

Po zafixování kotev se na základ pod kotvící prvky uloží podložka z tvrzené 

pryže a následn  už se osadí kotvící prvky a zafixují se našroubováním matic. 
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Osazení izola ních blok  a p epravních lodních kontejner : 

Po vytvrdnutí betonu a odbedn ní základ  se v míst  uložení izola ních blok

nataví asfaltové pásy. Na n  budou ru n  nebo pomocí autoje ábu osazeny d ev né 

již vyrobené a dovezené izola ní bloky.  

Po zatvrdnutí kotev v základu se osadí kotvící prvky a zafixují se 

našroubováním matic. Pomocí autoje ábu se provede pokládka lodních kontejner

na kotvící prvky. P ed uložením kontejneru se na kotvící prvek ješt  osadí tvrzená 

pryžová podložka pro p erušení tepelného mostu. 

Po kontrole správnosti osazení se spolu vždy dva kontejnery sp áhnou 

svorníky. Tímto je zajišt na prostorová tuhost konstrukce a z jednotlivých 

kontejner  se stává nosný celek. 

Samotné lodní kontejnery jsou p ed dovezením na staveništ  opískovány 

a nalakovány proti korozi. D ev ná podlážka je demontována. 

Použité výpln  stavebních otvor : 

Okna použitá v objektu jsou ur ena pro montáž v pasivním dom . Použité 

okenní prvky jsou dvojího typu a to okna otvíravá (open) a s pevným zasklením 

(fix). Oba typy jsou osazeny již z výroby do izola ních SIP panel  a jejich rámy 

jsou p ekryty použitým tepelným izolantem - p novým polystyrenem. Výjimkou 

jsou izola ní okna pro horní osv tlení (sv tlíky), která jsou namontována na míst . 

Montáž je provedena na nosné kompozitní prvky a rámy okna jsou op t 

p eizolovány izola ním materiálem, v tomto p ípad  PUR p nou. 

Okna dosahují hodnot sou initele p estupu tepla U od 0,58 do 0,70 W.m-2.K-1

Dve e jsou ur eny pro montáž v pasivním dom  a dosahují hodnoty 

sou initele prostupu tepla U = 0,67 W.m-2.K-1. 

Úprava kontejner  a zajišt ní nosnosti ocelové konstrukce: 

V osazených kontejnerech budou vy ezány celá pole kovové st ny kontejneru 

v místnostech, kde je vyžadována v tší dispozi ní volnost. Z d vodu dodržení 

mechanické odolnosti a stability budou v místech chyb jících st n (týká se denní 

místnosti d tí) nava eny nosné ocelové profily - vytvo ení pr vlaku. Dále budou 

v místech s chyb jícími st nami osazeny nosné sloupy z uzav ených ocelových 

profil . Tyto sloupy vedou mezi podlahovými nosníky kontejneru až na úrove
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kotvících prvk , ke kterým se pomocí elní desky ukotví (mezi kotevní prvek 

a sloup se op t vloží tvrzená pryžová podložka pro p erušení tepelného mostu). 

Dále se ve st nách vy ežou otvory pro okna a dve e. Otvory, které nevedou 

p es celou výšku st ny, se mohou vy ezat už p ed dovezením na staveništ . Otvory, 

které vedou p es celou výšku st ny, se mohou ezat až po usazení kontejneru 

na místo ur ení z d vodu možného rizika deformace kontejneru b hem p epravy 

a jiných výrazných dynamických ráz . B hem p ípadné p epravy kontejner

s vy ezanými st nami je doporu eno provést do asnou prostorovou výztuhu 

pomocí spojených diagonálních táhel ukotvených za ocelová oka uvnit  kontejneru 

(ocelová oka jsou nava ena již z výroby). Tato oka, se po osazení kontejneru 

odstraní. B hem vy ezávání otvor  je velmi d ležité dbát na bezpe nost a správnost 

provedení. P ed samotným ezáním je vhodné od ezávaný kus st ny jednostrann

ukotvit pomocí do asných táhel pro zabrán ní p ípadného pádu plátu kovu 

na pracovníka. Odstran né pláty budou odvezeny do sb rného dvora. 

Kontejner je celý složen z ocelových plech  a nosník , které mají velmi 

vysokou hodnotu faktoru difuzního odporu a tím pádem má velmi vysoký potenciál 

dosahovat nízkých hodnot nepr vzdušnosti. Díky tomu již není t eba ešit žádné 

parot sné folie ani vrstvy, krom vytvo ení vzduchot sné podlahy a n kterých st n 

z kvalitních OSB desek. Podmínkou je však kontrola a ut sn ní všech perforací 

a spoj  mezi kontejnery parot snou páskou a tmelem. 

Montáž obvodových izola ních blok : 

Obvodové izola ní bloky jsou prefabrikované výrobky tzv. SIP panely 

(structural insulated panel). Je to izola ní sendvi ový panel z polystyrenu, 

ke kterému jsou p ilepeny z každé strany OSB desky. Tyto bloky jsou již z výroby 

osazeny výpln mi stavebních otvor  v etn  parapet  a stínících prvk . Okna 

i dve e jsou v panelu ukotveny do p edsazeného OSB kastlíku, který vynáší zatížení 

do vnit ní OSB desky SIP panelu. Výpln  stavebních otvor  jsou na OSB kastlík 

(parobrzdu) napojeny vzduchot sn , tzn. pomocí vzduchot snících pásek a tmel . 

Rámy oken a dve í jsou ve výrob  p eizolovány EPS, tím je eliminován tepelný 

most a dosaženo menších tepelných ztrát. 

Dalším d ležitým prvkem v SIP panelu jsou kotevní prvky. Tyto prvky 

(v Obr. ozna eny jako . 4) jsou osazeny již ve výrob  p ed slepením OSB s EPS. 
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Obr. 3: Kotevní prvek izola ního panelu 

Pomocí t chto prvk  se zabezpe í SIP panel proti pohybu, zp sobeném 

nap . sáním v tru. ást hmotnosti SIP panelu je p enášena p es d ev nou roznášecí 

desku do betonového pásu. 

Na prefabrikovaném panelu SIP jsou ješt  dále p isponkovány svislé d ev né 

lat , jako p íprava pro následné p išroubování fasádního d ev ného obložení. 

Mezi la  a OSB desku je ješt  vložena v trot sná folie, v etn  p esah  na spoje 

panel . Pozor - p esah folie nesmí být od íznut, došlo by ke znehodnocení výrobku. 

Sponky jsou nast eleny skrz d ev nou la , folii a skrz OSB desku a p esahy sponek 

zahnuty proti vysmeknutí z OSB desky. Tato operace je op t provedena ješt

p ed slepením OSB desky s EPS.  

P i p ivezení na staveništ  je nutno chránit panely proti pov trnostním 

podmínkám v . ochrany proti UV zá ení z d vodu degradace EPS. Pokud po p ejetí 

rukou po EPS z stane na dlani žluto - bílý prášek, je EPS degradovaný a SIP panel 

pak nevhodný pro zabudování.  

P ed samotnou montáží musí být provedeno vym ení a vyvrtání otvor

ve st n  kontejneru pro kotvy. Otvory se provrtávají vždy ve vn jší kovové vln , 

tzn. vln , která je blíže exteriéru. Montáž se provádí autoje ábem pomocí popruh . 
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SIP panel se p iblíží ke st n  kontejneru, pracovníci za sou asného navigování 

obsluhy je ábu zajistí správnou polohu kotev v i otvor m a celý panel nasunou na 

st nu kontejneru. Na prostr enou kotvu se nasadí kovová podložka a spoj se zajistí 

maticí. Pod kovovou podložku je nutno vytla it housenku vzduchot snícího tmelu 

pro zajišt ní vzduchot snosti.  

Obr. 4: Vzduchot snící sada - tmel a páska 

Vždy po namontování dvou sousedních panel  se spojí p esahující v trot sné 

folie. 

Po montáži panel  s okny je nutno zajistit vzduchot sné napojení. To se 

provede napojením OSB desek na kovovou st nu pomocí vzduchot snících pásek 

a tmelu. Kovová st na nesmí být mastná a musí být zbavena prachu a ne istot. 

P i vytvá ení roh  je nutno OSB desku na jednom z panel  se íznout 

pro eliminaci tepelného mostu. 

Po osazení v tší plochy panel  je možno zapo ít s p ivrtáváním fasádního 

d ev ného obkladu samovrtnými nerezovými šrouby. 

Provedení st ešní konstrukce a zateplení podst eší: 

St ešní konstrukce se skládá z pozednic, sbíjených vazník , zav trování, 

záklopu a klempí ských výrobk . 

Na kontejner se osadí a p ikotví pozednice 180/180 mm. Na ni se nazna í 

poloha vazník . V míst , kde bude vazník procházet SIP panelem, se v panelu 

vy eže otvor odpovídajícího rozm ru. Vazníky se budou osazovat pomocí popruh

na místo ur ení autoje ábem. Po osazení prvního vazníku se tento vazník p ikotví 

k pozednicím a prozatímn  zav truje. Následuje osazení vedlejšího vazníku. Tyto 
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dva vazníky se zav trují a m že být odstran no prozatímní zav trování prvního 

vazníku. Další vazníky se montují stejn  jako druhý.  

Následuje osazení vodorovných vaznic 100/160 mm. Tyto se p ikotví k již 

osazeným vazník m. Dále je nutno provést vým ny okolo sv tlík  a jejich osazení. 

Po provedení nosné konstrukce se položí záklop z OSB desek. Na tento 

podklad se provede položení mikroventila ní vrstvy z asfaltových pás . St echu 

bude ješt  nutno tepeln  zaizolovat zafoukáním celulózy do podst eší na stropní 

prolamovaný plech kontejneru, proto je pot eba nechat ve st eše n kolik otvor

pro prostr ení foukací hadice. etnost otvor  je t eba konzultovat s konkrétní 

firmou podle maximální délky foukací hadice. 

Provedení tepelného zaizolování vyfoukáním celulózou bude provedeno 

specializovanou firmou. Ta zajistí vyfoukání na objemovou hmotnost 

38 až 50 kg.m-3 p i nást iku s vodou - tzn. že musí být použit stroj s p imícháva em 

vody. Mokrý nást ik je lepší pro snazší dosažení požadované objemové hmotnosti. 

Ta je d ležitá pro minimální sedání izolantu a tím menší zmenšování tepeln  - 

izola ní vrstvy. Sedání je kolem cca 10 %, proto je nutno nafoukat do konstrukce 

10 % navíc. Volné foukání (oproti foukání do dutiny) bylo zvoleno kv li p ípadné 

možnosti doufoukat v budoucnu další vrstvu izolantu a eliminaci zbyte né vrstvy 

záklopu. 

Obr. 5: Foukání celulózy 

Po zafoukání se zad lají otvory pro prostr ení foukací hadice a m že se 

položit plechová krytina v . oplechování a osazení h ebenových a okapních prvk . 
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Provedení prostup  potrubí TZB 

Do objektu je nutno dovést potrubí pro pitou vodu, kanalizaci, potrubí 

od zemního vrtu tepelného erpadla zem /voda, nasávací a výdechové potrubí 

pro vzduchotechniku a kabeláž elekt iny. Všechna tato vedení budou do objektu 

zapojena skrz podlahovou konstrukci, tzn., budou vedena mezi podlahovými 

nosníky. 

Veškeré prostupující potrubí bude zaizolováno parot snou kau ukovou 

tepelnou izolací v etn  p esahu na vnit ní stranu. U vzduchotechnického potrubí je 

provedeno zaizolování kau ukovou izolací až po vzduchotechnickou jednotku. 

Po provedení podlahy (viz následující odstavec) se kolem potrubí ut sní spáry 

vzduchot snícími páskami a tmely. 

Provedení podlahy: 

Stavba nyní vypadá tak, že je zaizolována ve st nách i v podst eší. Zbývá 

tedy ješt  tepeln  zaizolovat podlahu. Ješt  p ed položením kontejner  byly 

kladeny izola ní bloky - d ev né konstrukce, které se nyní vyfoukají celulózou. Zde 

již musí být objemová hmotnost 40 až 60 kg.m-3 protože do konstrukce podlahy 

už se po položení skladby podlahy nedostaneme a je tedy nutno zamezit sedání 

materiálu a tím i zmenšení tlouš ky tepelné izolace.  

P ed samotným vyfoukáním je nutno vytvo it dutinu pro vyfoukání. Ta se 

vytvo í pokládkou OSB desek tl. 25 mm. Pro foukání se vytvo í foukací otvory, 

op t podle konzultace s provád cí firmou foukané izolace. Po vyfoukání se zajistí 

vzduchot sná rovina spojením OSB desky (parobrzda) a st ny kontejneru 

vzduchot snou páskou a tmelem. Nutno zmínit, že OSB desky musí být na okrajích 

p edem profilovány pro p esn jší a precizn jší lepení pásek.  Po úsp šn

provedeném blowerdoor testu (viz další odstavec), se p es OSB desky natáhne 

PE folie a na ni se pak k ížem oproti první vrstv  položí druhá vrstva OSB desek. 

Takto vznikne podklad pro vnit ní d lící svislé konstrukce a podlahu. 

Blowerdoor:  

Obálka budovy už je provedena a p edtím, než bude vše zakryto vnit ními 

konstrukcemi, je t eba zkontrolovat vzduchot snost/pr vzdušnost budovy. 

Pro zjišt ní pr vzdušnosti bude proveden blowerdoor test.
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Pro tento objekt byl stanoven limit pro hodnotu pr vzdušnosti n50 = 0,4 h-1. 

Tzn., že p i v trákem vytvo eném p etlaku nebo podtlaku bude s venkovním 

prost edím vym n no maximáln  0,4 násobek objemu vnit ního vzduchu 

za hodinu.

V této fázi - tzn., nezakrytých konstrukcí, bude použita metoda "B". Ta slouží 

ke zjišt ní t snosti obálky budov ve fázi, kdy je vzduchot sná vrstva p ístupná a je 

možno ji b hem testu opravovat - tj. hledat otvory, trhliny apod., které se b hem 

testu ut sní. B hem testu musí být veškeré technologické prostupy obálkou budovy 

ut sn ny nap . nafukovacími balónky, zátkami, prozatímními vzduchot snícími 

páskami apod. Dále je d ležité, aby byly dokonale uzav eny všechny výpln

stavebních otvor . Plachta s v trákem blowerdoorového za ízení se osadí (ne jako 

tomu bylo d íve do vstupních dve í - ty totiž asto byly místem, kudy procházel 

vzduch a m ení bylo zkresleno) do n kterého z oken. Po zajišt ní všech net sností 

a dosažení hodnoty n50 maximáln  0,4 h-1, je možno pokra ovat se stavebními 

prácemi.

Po dokon ení všech stavebních prací je vhodné ješt  jednou provést 

blowerdoor test - tentokrát metodou "A". Tato metoda m ení je certifika ní, kdy 

v dokon ené budov  zm íme pr vzdušnost za uzav ení technologických za ízení 

jejich vlastními prost edky (zalití vodních uzáv r , uzav ení klapek 

vzduchotechniky apod.). P i ponechání otev ených potrubí, bychom nedosáhli 

požadovaných hodnot. Metodou “A“ je v tšinou dosaženo lepších výsledk

z d vodu p ipevn ní dalších vrstev sendvi ové konstrukce. 

Budování vnit ních d lících a obalových konstrukcí 

Vnit ní d lící a obalové konstrukce se provedou podle výkresové 

dokumentace. Konstrukce jsou složeny z hliníkových sádrokartoná ských CU 

a CW profil , Wolf tri desek [39] a sádrovláknitých desek. Tyto p í ky jsou 

vypln ny akustickou minerální izolací. Skladby konstrukcí viz P íloha . 6.  

Dále se provedou otvory pro prostupy vzduchotechnického a teplovodního 

vedení. 

P ed zakrytím p í ek sádrovláknitými deskami se provede instalace 

vodovodních potrubí pro studenou pitnou vodu a pro teplou vodu, jejíž rozvody 

budou izolovány minimáln  40 mm tepelné izolace. 



                                                                                                                           Diplomová práce

Po zakrytí p í ek se provede výmalba celého objektu. Volba barev použitých 

v interiéru je na volb  investora, obecn  je doporu eno použití teplých a ne p íliš 

ostrých barev. 

Dále se na hrubou podlahu z OSB desek položí akustická izolace tl. 20 mm, 

do níž se provedou vý ezy pro vedení potrubí topné vody podle výkresové 

dokumentace. Na vrstvu akustické izolace se položí dv  k ížem kladené vrstvy 

OSB desek tl. 12,5 mm, ímž je provedena roznášecí vrstva podlahy. Nakonec se 

položí vrstva XPS tl. 3 mm a finální podlahová vrstva z PVC lina a v denní 

místnosti d tí korková podlaha. Skladba podlahy viz P íloha . 5. 

Osazení technologií a provedení rozvod  technologií 

Vzduchotechnická jednotka bude osazena v parapetní poloze v technické 

místnosti podle výkresové dokumentace. Na jednotku se napojí jednotlivá 

vzduchotechnická potrubí. Potrubí p ivád jící venkovní vzduch a potrubí 

odvád jící použitý vzduch zp t do venkovního prost edí budou po namontování 

izolovány parot snou kau ukovou izolací tl. min. 100 mm. Vnit ní rozvody 

nebudou izolovány. Systém bude blíže popsán v kapitole 8.2 Návrh nuceného 

v trání. 

Tepelné erpadlo zem  - voda bude instalováno spole n  s tepelnou 

centrálou. Po osazení za ízení v technické místnosti se provede propojení 

s primárním a sekundárním okruhem. Dále je nutno osadit radiátory teplovodního 

vytáp ní. Systém bude blíže popsán v kapitole 8.1 Návrh vytáp ní. 

b) statické posouzení, 

Není sou ástí této dokumentace. 

c) plán kontroly spolehlivosti konstrukce. 

Není sou ástí této dokumentace. 

5.1.3. Požárn  bezpe nostní ešení 

a) technická zpráva, 

Není sou ástí této dokumentace. 
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5.1.4. Technika prost edí staveb 

a) technická zpráva, 

Sou ást samostatné dokumentace. 

b) seznam stroj  a za ízení technické specifikace. 

Sou ást samostatné dokumentace. 

5.2. Dokumentace technických a technologických za ízení 

a. technická zpráva 

Sou ást samostatné dokumentace. 

b. seznam stroj  a za ízení technické specifikace 

Sou ást samostatné dokumentace. 
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6. Stavební tepelná technika

6.1. Stanovení tepeln  technických požadavk  na stavební konstrukce 

a budovu

Dle závazné normy SN 73 0540-2 [22], je nutno posuzovat stavební konstrukce na: 

• Sou initel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] 

• Teplotní faktor vnit ního povrchu fRsi [-] 

• Lineární  [W.m-1.K-1] a bodový initel prostupu tepla  [W.K-1] 

• Pokles dotykové teploty podlahy 10 [°C] 

• Množství zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce Mc [kg.m-2.a-1]

• Nejvyšší denní vnit ní teplota vzduchu v místnosti v letním období ai,max [°C] 

• Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem [W.m-2.K-1] 

6.1.1.Sou initel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] 

• Popis problematiky 

Tento základní tepeln  technický požadavek udává množství tepelného toku, které 

se ší í z prost edí o vyšší teplot  do prost edí o nižší teplot  p es 1 m2 konstrukce 

p i teplotním rozdílu 1 K. Výpo et byl proveden v programu TEPLO 2011 [41] 

a ov en v programu THERM 7.3 [40]. Výstup z programu TEPLO [41] viz P íloha 

. 4. a výstupy z programu THERM [40] viz P íloha . 11. 

• Požadavky 

U  UN     (1)

kde:  U - vypo tená hodnota sou initele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

UN - požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

• Okrajové podmínky 

• Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 

• Návrhová teplota vnit ního vzduchu ai = 20,0 °C 

• Odpory p i p estupu tepla na vnit ní stran : 



                                                                                                                           Diplomová práce

o St na Rsi = 0,13 m2.K.W-1

o St echa Rsi = 0,1 m2.K.W-1

o Podlaha Rsi = 0,17 m2.K.W-1

• Odpory p i p estupu tepla na vn jší stran : 

o St na (prov trávaná mezera) Rse = 0,13 m2.K.W-1

o St echa (prov trávaný prostor) Rse = 0,1 m2.K.W-1

o Podlaha Rse = 0,04 m2.K.W-1

• Hodnocené konstrukce 

Hodnocené jsou nepr svitné ochlazované konstrukce a výpln  stavebních otvor . 

Skladby ochlazovaných nepr svitných konstrukcí viz P íloha . 5. Seznam výplní 

otvor  a výpo et jejich hodnot sou initel  prostupu tepla viz P íloha . 10.  

• Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými normativními 

Tab. 1: Porovnání požadavk  na sou initel prostupu tepla 

  

Skladby 
Požadované 

UN

Vypo ítané 

U 
Spln no 

L01 - Podlaha 0,24 0,10 ANO 

L02 - St echa 0,24 0,08 ANO 

L03 - Obvodová st na 0,30 0,11 ANO 

O01 - Okno - fix 1,50 0,59 ANO 

O02 - Okno - open 1,50 0,68 ANO 

O03 - Okno - open 1,50 0,70 ANO 

O04 - Okno - open 1,50 0,70 ANO 

O05 - Okno - fix 1,50 0,64 ANO 

O06 - Okno - fix 1,50 0,58 ANO 

O07 - Okno - open 1,50 0,62 ANO 

Sv tlík 107 - fix 1,40 0,61 ANO 

Sv tlík 113 - fix 1,40 0,61 ANO 

Dve e - D 1,7 0,67 ANO 
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• Grafické výsledky z programu THERM [40] 

o Teplotní pole - Obvodová st na 

Obr. 6: Teplotní pole - Obvodová st na 

o Teplotní pole - Podlaha 

Obr. 7: Teplotní pole - Podlaha 

o Teplotní pole - Izolovaný strop 

Obr. 8: Teplotní pole - izolovaný strop 
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6.1.2.Teplotní faktor vnit ního povrchu - fRsi [-] 

• Popis problematiky 

Pomocí této bezrozm rné veli iny se hodnotí nejnižší vnit ní povrchová teplota 

konstrukce. Spln ním požadavku se zabrání vzniku povrchové kondenzace 

a p ípadn  i riziku r stu plísní. Výpo et byl proveden v programu TEPLO 2011 

[41] a THERM 7.3 [40]. Celkový výstup z programu TEPLO [41] viz P íloha . 4. 

a z programu THERM [40] viz P íloha . 11. 

• Požadavky 

fRsi  fRsi,N      (2) 

kde:  fRsi - vypo tená hodnota teplotního faktoru vnit ního povrchu [-] 

fRsi,N - normou požadovaná hodnota teplotního faktoru vnit ního 

povrchu [-] 

• Okrajové podmínky 

•Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 

•Návrhová teplota vnit ního vzduchu ai = 22,0 °C (na stran  bezpe né) 

• Si - nejnižší teplota vnit ního povrchu - získaná z výpo tu v programu 

THERM 7.3 [40]. Výsledky nejnižších povrchových teplot u jednotlivých vazeb 

viz P íloha . 11. 

•Odpory p i p estupu tepla na vnit ní stran : 

o St na Rsi = 0,25 m2.K.W-1

o St echa Rsi = 0,25 m2.K.W-1

o Podlaha Rsi = 0,25 m2.K.W-1

•Odpory p i p estupu tepla na vn jší stran : 

o St na (prov trávaná mezera) Rse = 0,13 m2.K.W-1

o St echa (prov trávaný prostor) Rse = 0,1 m2.K.W-1

o Podlaha Rse = 0,04 m2.K.W-1
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• Výpo et 

Výpo et se provádí na základ  vzorce: 

fRSi = ( Si - e) / ( ai - e)  (3)

• Hodnocené konstrukce 

Hodnocené jsou nepr svitné ochlazované konstrukce viz P íloha . 5 a dále detaily 

vazeb jednotlivých konstrukcí viz P íloha . 12. Jsou to napojení st na/st na, 

st na/podlaha, st na/st echa. 

• Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými normativními 

Tab. 2: Porovnání požadavk  na teplotní faktor vnit ního povrchu 

• Grafické výstupy 

o Obvodová st na 

Obr. 9: Nejnižší povrchová teplota - Obvodová st na 

  

Skladby/vazby 
Požadované 

fRsi,N [-] 

Vypo tená 

Si [°C] 

Vypo tené 

fRsi [-] 
Spln no

L01 - Podlaha 0,804 19,1 0.922 ANO 

L02 - Izolovaný strop 0,804 19,2 0,924 ANO 

L03 - Obvodová st na 0,804 18,2 0,897 ANO 

Napojení st na/st na 0,804 18,5 0,905 ANO 

Napojení st na/podlaha 0,804 18,1 0,895 ANO 

Napojení st na/st echa 0,804 16,9 0,862 ANO 
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o Podlaha 

Obr. 10: Nejnižší povrchová teplota - Podlaha 

o Izolovaný strop 

Obr. 11: Nejnižší povrchová teplota - Izolovaný strop 
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o Napojení st na/st na

Obr. 12: Nejnižší povrchová teplota - Napojení st na/st na 

o Napojení st na/podlaha

Obr. 13: Nejnižší povrchová teplota - Napojení st na/podlaha 
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o Napojení st na/izolovaný strop

Obr. 14: Nejnižší povrchová teplota - Napojení st na/izolovaný strop 

6.1.3.Lineární initel prostupu tepla -  [W.m-1.K-1] 

• Popis problematiky 

Tato veli ina vyjad uje navýšení tepelného toku v míst  tepelné vazby mezi 

konstrukcemi. Vyjad uje množství tepla ve W, které projde p i teplotním rozdílu 

1 K jednotkovou délkou vazby. Velikost hodnoty závisí na materiálu konstrukcí 

a zm nou geometrie detailu. Výpo et byl proveden v programu THERM 7.3 [40]. 

Celkový výstup z programu THERM [40] viz P íloha . 11. 

• Požadavky 

k k,N      (4) 

kde:  k - vypo tená hodnota lineárního initele prostupu tepla [W.m-1.K-1] 

k,N - požadovaná hodnota lineárního initele prostupu tepla  

[W.m-1.K-1] 

• Okrajové podmínky 

•Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 
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•Návrhová teplota vnit ního vzduchu ai = 20,0 °C 

• Výpo et 

 = L2D - U1 * b1 - U2 * b2 (5) 

kde: L2D - tepelná propustnost detailu [W.m-1.K-1] 

U1 - sou initel prostupu tepla jedné z konstrukcí

b1 - délka vnit ní strany detailu jedné z konstrukcí

U2 - sou initel prostupu tepla druhé z konstrukcí

b2 - délka vnit ní strany detailu druhé z konstrukcí

L2D = U-factor * length (6) 

kde: 

U-factor [W.m-2.K-1] i length [m] jsou výstupy výpo tu z programu 

THERM 7.3 [40].

• Hodnocené konstrukce 

Hodnocené jsou detaily vazeb jednotlivých konstrukcí, viz P íloha . 12. Jsou to 

napojení st na/st na, st na/podlaha, st na/st echa. 

• Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými normativními 

Tab. 3: Porovnání požadavk  na lineární initel prostupu tepla 

  

Vazby 
Požadované 

k,N

Vypo tené 

k

Spln no

Napojení st na/st na 0,20 -0,072 ANO 

Napojení st na/podlaha 0,20 -0,109 ANO 

Napojení st na/strop 0,20 -0,094 ANO 
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• Grafické výstupy 

o Napojení st na/st na 

Obr. 15: U-factor - Napojení st na/st na 

o Napojení st na/podlaha 

Obr. 16: U-factor - Napojení st na/podlaha 
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o Napojení st na/strop 

Obr. 17: U-factor - Napojení st na/strop 

6.1.4.Hodnota poklesu dotykové teploty podlahy - 10 [°C] 

• Popis problematiky 

Poklesem dotykové teploty se posuzuje míra zchlazení povrchu mírn  chrán ného 

lidského t la p i styku se studen jším povrchem konstrukce - podlahy. Pokles 

dotykové teploty je nezbytný pro zabezpe ení tepelné pohody. Výpo et byl 

proveden v programu TEPLO 2011 [41]. Celkový výstup z programu TEPLO [41] 

viz P íloha . 4. 

• Požadavky 

10 10,N      (7)

kde:  10 - vypo tená hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

10,N - požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C] 

• Okrajové podmínky 

• Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 

• Návrhová teplota vnit ního vzduchu ai = 20,0 °C 
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• Hodnocené konstrukce 

Hodnocenou konstrukcí je nepr svitná ochlazovaná konstrukce - podlaha viz 

P íloha . 5. 

• Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými normativními 

Tab. 4: Porovnání požadavk  na pokles dotykové teploty podlahy 

6.1.5.Množství zkondenzované vodní páry uvnit  konstrukce - Mc [kg.m-2.a-1] 

a ro ní bilance kondenzace a vypa ování vodní páry uvnit  konstrukce 

• Popis problematiky 

Tato veli ina vyjad uje množství vodní páry prostupující konstrukcí, které by 

mohlo uvnit  konstrukce zkondenzovat a zp sobit konstruk ní i hygienické 

problémy. Udává, kolik kg zkondenzované vodní páry se b hem modelového roku 

utvo í v 1 m2 posuzované konstrukce. Bilance posuzuje, zda se dané množství 

zkondenzované vodní páry dokáže v pr b hu modelového roku vypa it. Výpo et 

byl proveden v programu TEPLO 2011 [41]. Celkový výstup z programu TEPLO 

[41] viz P íloha . 4. 

• Požadavky 

Mc  Mc,N      (8) 

kde:  Mc - vypo tená hodnota množství zkondenzované vodní páry uvnit

konstrukce [kg.m-2.a-1] 

Mc,N - normou dovolená maximální hodnota množství zkondenzované 

vodní páry uvnit  konstrukce, která se zvolí jako nižší z hodnot: 

o 0,1 kg. m-2.a-1 nebo  

o 3 % plošné hmotnosti materiálu, ve kterém dochází ke kondenzaci, 

je-li jeho objemová hmotnost vyšší než 100 kg.m-3, pro materiál 

Skladby 
Požadované 

10,N

Vypo tené 

10

Spln no

L01 - Podlaha 3,80 2,49 ANO 
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s objemovou hmotností menší nebo rovnou 100 kg.m-3, se použije 

6 % jeho plošné hmotnosti 

Mc < Mev      (9) 

kde:  Mc - vypo tená hodnota množství zkondenzované vodní páry uvnit

konstrukce [kg.m-2.a-1] 

Mc,ev - množství vypa itelné vodní páry uvnit  konstrukce [kg.m-2.a-1]  

• Okrajové podmínky 

•Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 

•Návrhová teplota vnit ního vzduchu ai = 20,0 °C 

•Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu e = 84,0 % 

•Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu i = 55,0 % 

• Hodnocené konstrukce 

Hodnocené jsou nepr svitné ochlazované konstrukce, viz P íloha . 5. V p ípad , 

že v konstrukci nedochází ke kondenzaci, automaticky jsou spln ny oba 

požadavky. 

• Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými normativními 

Tab. 5: Posouzení požadavk  na ší ení vlhkosti konstrukcemi 

Skladby 
Kondenzuje 

vlhkost 
Spln no

L01 - Podlaha NE ANO 

L02 - St echa NE ANO 

L03 - Obvodová st na NE ANO 
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6.1.6.Posouzení letní stability 

• Popis problematiky 

P i hodnocení letní stability posuzujeme nejvyšší denní vnit ní teplotu vzduchu 

v místnosti v letním období ai,max [°C]. Dodržením požadavku zabra ujeme 

p eh ívání místností v letním období. Výpo et byl proveden v programu 

SIMULACE 2011 [42]. Celkový výstup z programu SIMULACE 2011 [42] viz 

P íloha . 8. 

• Požadavky 

ai,max ai,max,N     (10) 

kde:  ai,max - vypo tená hodnota nejvyšší denní vnit ní teploty vzduchu 

v místnosti v letním období [°C] 

ai,max,N - normou požadovaná hodnota nejvyšší denní vnit ní teploty 

vzduchu v místnosti v letním období [°C] 

• Okrajové podmínky 

•Maximální denní návrhová venkovní teplota e = 30,0 °C 

•Doba maxima v 15.00 hod. 

•Vnit ní zdroje tepla = 0 W 

•Použito no ní p edv tráním (tj. p edchlazení) objektu 

•Hodnocený den: 21. srpen 

•Zem pisná ší ka: 52 ° 

•Sou initel p estupu tepla sáláním v hodnocené místnosti – 5,5 W.m-2.K-1

•Sou initel p estupu tepla proud ním v hodnocené místnosti – 2,5 W.m-2.K-1

•Stínící prvky:  

o Vn jší konstrukce - p esah st echy 1,91 m 

o Aktivní stín ní - vn jší žaluzie 

• Hodnocená místnost 

Hodnocenou kritickou místností je denní místnost d tí. Tato místnost má nejvíc 

prosklené plochy orientované na jih a jihovýchod v pom ru s podlahovou plochou 
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místnosti. Vyhodnocení bylo provedeno podle SN 73 0540-2 [22] a Vyhlášky 

. 78/2013 Sb. [14] 

• Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými normativními 

Tab. 6: Porovnání požadavk  na letní stabilitu místnosti 

Obr. 18: Pr b hy teplot v místnosti a venkovním prost edí b hem letního období 

6.1.7.Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem [W.m-2.K-1]  

• Popis problematiky 

Tato tepeln  technická veli ina udává pr m rnou hodnotu sou initele prostupu 

tepla všech ochlazovaných konstrukcí. Požadavek na pr m rný sou initel prostupu 

tepla je dán v SN 73 0540-2 [22] a dále je nutné jej splnit jako jeden z ukazatel

Místnost 
Limitní 

ai,max,N

Výpo tová metoda Vypo tené 

ai,max

Spln no

Denní 

místnost d tí 
27,0 

RC model 26,64 ANO 

Metoda tepelné jímavosti 25,84 ANO 
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energetické náro nosti dle Vyhlášky . 78/2013 Sb. [14]. Výpo et byl proveden 

v programu ENERGETIKA [46]. Celkový výstup z programu viz P íloha . 9. 

• Požadavky 

Uem  Uem,N      (11)

kde:  Uem - vypo tená hodnota sou initele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

Uem,N - normou požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla  

[W.m-2.K-1] 

• Okrajové podmínky 

•Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 

•Návrhová teplota vnit ního vzduchu ai = 20,0 °C 

• Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými normativními 

Tab. 7: Porovnání požadavku na pr m rný sou initel prostupu tepla 

6.1.8.Energetický štítek obálky budovy - EŠOB 

• Popis problematiky 

Tento dokument, který vychází z SN 73 0540-2 [22], se skládá ze dvou ástí - 

grafického zobrazení a z protokolu. Obsahuje informaci o pr m rném sou initeli 

prostupu tepla, pom ru A/V [m2.m-3], klasifika ním ukazateli CI, pomocí kterého 

se následn  obálka budovy za le uje do n které ze 7 možných energetických t íd 

(A až G). Výpo et byl proveden v programu ENERGIE []. Celkový výstup 

z programu viz P íloha . 9. 

• Vstupní hodnoty 

Objem budovy V = 1 964,5 m3

Požadovaný 

Uem,N,20

Doporu ený

Uem,N,20

Vypo tený 

Uem

Spln no

0,48 0,36 0,13 ANO 
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Celková plocha obálky budovy A = 1362,6 m2

Objemový faktor tvaru budovy A/V = 0,69 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac = 505,5 m2 

Požadovaná hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla  

Uem,n,20 = 0,48 W.m-2.K-1

• Výsledky 

Celková m rná tepelná ztráta prostupem tepla HT = 204,18 W.K-1

Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem = 0,13 W.m-2.K-1

Klasifika ní ukazatel CI = 0,13/0,48 = 0,26 => Energetická t ída A - Velmi 

úsporná.  

Obr. 19: Zat íd ní obálky budovy 
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6.2. Stanovení ukazatel  energetické náro nosti budovy

6.2.1.Ukazatele energetické náro nosti 

P i stanovování energetické náro nosti objektu se ídíme Zákonem 

. 406/2000 Sb. [4]. K tomuto zákonu p ísluší provád cí Vyhláška . 78/2013 Sb. 

[14]. Výstupním dokumentem hodnocení energetické náro nosti budovy je Pr kaz 

energetické náro nosti budovy - PENB, jehož povinnost zpracování, náležitosti 

a vzhled grafického výstupu jsou p edepsány ve Vyhlášce . 78/2013 Sb. [14] 

Ukazatele energetické náro nosti budovy jsou: 

a) celková primární energie za rok, 

b) neobnovitelná primární energie za rok, 

c) celková dodaná energie za rok, 

d) díl í dodané energie pro technické systémy vytáp ní, chlazení, v trání, 

úpravu vlhkosti vzduchu, p ípravu teplé vody a osv tlení za rok, 

f) pr m rný sou initel prostupu tepla, 

g) sou initele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, 

h) ú innost technických systém .

Tyto ukazatele musí spl ovat normové požadavky, které jsou vypo teny 

z tzv. referen ní budovy. Referen ní budova je fiktivní výpo tov  definovaná 

budova téhož druhu, která má stejný tvar a velikost v . ploch pro výpln  otvor , 

stejnou orientaci na sv tové strany, stín ní okolní p ekážkami, stejné dispozice, 

stejnou lokalitou umíst ní a návrhové podmínky z této lokality plynoucí. Rozdílné 

jsou však referen ní hodnoty vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických 

systém  budovy. 
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6.2.2.Pr kaz energetické náro nosti - PENB 

Pr kaz energetické náro nosti budovy byl zpracován v programu 

ENERGETIKA [46] podle Vyhlášky . 78/2013 Sb.[14]. Výsledný protokol a 

grafická ást viz P íloha . 2.  

• Vstupy

o Základní údaje 

• Identifika ní údaje budovy, investora, provozovatele, zpracovatele pr kazu. 

• Vn jší návrhová teplota e = -15,0 °C

• P evažující vnit ní návrhová teplota im = 20,0 °C

• Ú el zpracování - Nová budova

• Po et zón - jedna

o Základní popis zóny 

• Profil užívání - Budova pro vzd lání 

• Podlahová plocha z vn jších rozm r  = 505,23 m2

• istá podlahová plocha = 426,00 m2

• Objem zóny z vn jších rozm r  = 1964,49 m3

• Lehká konstrukce => nízká akumula ní schopnost

• Zóna je pln ízen  v trána

• Zóna není strojn  chlazena

• Do výpo tu byly zapo teny solární zisky, vnit ní zisky od osob, um lého 

osv tlení a elektrických za ízení.

• Nepr vzdušnost obálky budovy n50 = 0,4 h-1 - tato hodnota byla zvolena 

z d vodu kvalitní parot sné vrstvy v podání ocelového plechu kontejneru 

a dalších kvalitních ešení napojení parot sných vrstev.

o Vn jší obalové konstrukce 

• Zde byly dosazeny základní parametry ochlazovaných konstrukcí, jako jsou: 

sou initel prostupu tepla p íslušné konstrukce, velikost plochy p íslušné 

konstrukce, u oken pak navíc: emisivita plochy, orientace v i sv tovým 

stranám, sklon a initel propustnosti slune ního zá ení zasklením.
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• Dále zde byla definována velikost p irážky na tepelné vazby 

Uem = 0,0 W.m-2.K-1. Tato hodnota byla definována z d vodu vypo ítání 

lineárních initel  prostupu tepla, které vycházejí v záporných hodnotách 

(viz kapitola 7.1.3). V programu ENERGETIKA [46] zatím bohužel nelze 

zohlednit hodnoty lineárních initel  prostupu tepla.  

o Stanovení pot eby TV - teplé (užitkové) vody 

• Po et osob = 28 (24 d tí, 4 dosp lé osoby)

• Po et provozních dní v roce (po ítáno bez víkend ) = 251 dní

• Provozní doba - od 6.00 do 18.00, tj. 12 hodin.

• Teplota studené pitné vody = 9,5 °C

• Výstupní teplota teplé vody = 55 °C 

• Denní pot eba teplé vody = 0,848 m3 - výpo et viz kapitola 8.1.3

o Tepelné zdroje 

• Tepelné erpadlo zem /voda EcoPart 410 od firmy REGULUS [29] viz 

P íloha . 16.  P i teplotní charakteristice B0/W35 °C je topný faktor 

COP = 4,60 (hodnoty p evzaty z technické charakteristiky výrobce), tepelný 

výkon zdroje 10,0 kW, p íkon pohonu 2,17 kW a sezónní topný faktor 

pro vytáp ní je COPyear = 4,32. a pro p ípravu teplé vody je COPyear = 3,04

• Tepelná centrála EcoZenith od firmy REGULUS [29] viz P íloha . 16. 

Maximální výkon elektrického oh evu je 15 kW. Výkon lze stup ovat 

po 300 W.  

o Vzduchotechnika 

• Jednotka DUPLEX FLEXI 1600 od firmy ATREA [28]. Dokumentace viz 

P íloha . 7. 

• Ú innost zp tného získávání tepla (rekuperace) = 92% 

• P ed vzduchotechnickou jednotkou je použit p edeh ev vzduchu 

pro eliminování zámrzu vým níku tepla. Za jednotkou je pak oh íva

vzduchu, který zabezpe uje minimální výstupní teplotu 18 °C. Chladi

vzduchu není nainstalován, dá se však p ípadn  dodate n  nainstalovat 

a napojit na tepelné erpadlo. 
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• initel násobku množství odvád ného vzduchu = 1,0 tzn. je zvolen 

rovnotlaký systém. 

o Oh ev teplé vody 

• Zvolen pr to ný oh ev p ímo tepelným erpadlem nebo tepelnou centrálou 

• Objem vým níku tepelné centrály je = 5,7 litr . 

o Um lé osv tlení 

• Instalovaný p íkon svítidel = 21,3 kW. 

• Osv tlení ízeno manuáln . 

• Zvolena zá ivková svítidla s ú inností = 20 %. 

• V objektu instalováno nouzové osv tlení. 

o Chlazení a vlh ení nebylo ešeno 

• Výsledky a výstupy

•Celková dodaná energie: 53,4 kWh.m-2.rok -1 => Energetická t ída A

•Neobnovitelná primární energie: 101 kWh.m-2.rok -1 => Energetická t ída A

•M rná pot eba tepla na vytáp ní: 19,6 kWh.m-2.rok -1 => Nízkoenergetický 

standard. Kv li absenci možnosti zadání do výpo tu hodnoty lineárních initel

prostupu tepla v programu ENERGETIKA [46] je objekt kategorizován jak 

Nízkoenergetický. V p ípad  zapo ítání záporných hodnot lineárních initel

prostupu tepla, by se m rná pot eba tepla na vytáp ní (podle mého názoru) dostala 

pod 15 kWh.m-2.rok -1, což by znamenalo za azení do kategorie Pasivní d m. 

•Energetické ukazatele: 

o Obálka budovy a vytáp ní je v kategorii A 

o V trání, teplá voda a osv tlení jsou v kategorii C 

o Chlazení a vlh ení není v objektu ešeno 
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Obr. 20: Zat íd ní podle celkové dodané a podle neobnovitelné primární energie 

Obr. 21: Ukazatele energetické náro nosti budovy 
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7 Technika prost edí staveb

7.1  Návrh vytáp ní

7.1.1 Popis použitého topného systému

Objekt bude vytáp n pomocí nízkoteplotního systému radiátory. Topná voda 

o teplotním spádu 40/30 °C bude vyráb na pomocí tepelného erpadla zem /voda. 

erpadlo bude napojeno na dva zemní vrty s geotermální vertikální sondou. Vrty 

p jdou do hloubky 95 m.  

Tepelné erpadlo je navrženo na 80 % krytí ztráty objektu. Je to z toho 

d vodu, že rychlou návratnost investice do tohoto sytému dosáhneme, když bude 

tepelné erpadlo v provozu na sv j jmenovitý výkon po co nejdelší dobu. 

P i nižších teplotách bude proto použit bivalentní zdroj - topné elektrické patrony. 

Ty budou zajiš ovat doh ev topné a teplé vody po n kolik málo dní v roce, po které 

klesne teplota k návrhové teplot  kolem -15°C. Tímto ešením se zabrání astému 

spínání kompresoru a prodlužuje se tak jeho životnost. Také se použitím menšího 

tepelného erpadla zmenší vstupní investice a tím i návratnost investic. Pomocí 

zvoleného systému bude zárove  vyráb na teplá voda o teplot  55 °C. 

7.1.2 Tepelná ztráta objektu

Tepelná ztráta objektu byla vypo tena pomocí výpo etního programu 

ZTRÁTY 2011 [43]. Ztráty byly vypo teny metodou výpo tu po jednotlivých 

místnostech a obálkovou metodou pro kontrolu vypo tených dat. Protokoly 

o výpo tu viz P íloha . 15.  

• Ztráty - Vstupní data

o Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 

o Pr m rná ro ní teplota vzduchu em = 8,3 °C 

o Plocha podlahy (z vn jších rozm r ) A = 505,53 m2

o Exponovaný obvod podlahy P = 90,46 m 

o Obestav ný prostor (z vn jších rozm r ) V = 1964,49 m3
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o Ú innost rekuperace tepla  = 82 % (hodnota ponížená o 10 procentních bod

oproti udávané ú innosti výrobcem) 

o Definování jednotlivých místností - jejich velikost a obvod podlahové plochy, 

objem vzduchu v místnosti, definování sou initel  prostupu tepla okolních 

obalových konstrukcí a jejich velikostí a definování množství vym ovaného 

vzduchu, v etn  jeho vlastností. U obálkové metody se pak celý objekt definoval 

jako jedna místnost 

• Ztráty - Výsledky

o Výpo et obálkovou metodou 

Tepelná ztráta v tráním V = 1,170 kW - tj. 18,2 % z celkové ztráty 

Tepelná ztráta prostupem P = 5,262 kW - tj. 81,8 % z celkové ztráty 

Celková tepelná ztráta  = 6,432 kW

o Výpo et metodou po místnostech 

Tepelná ztráta v tráním V = 1,378 kW - tj. 21,0 % z celkové ztráty 

Tepelná ztráta prostupem P = 5,189 kW - tj. 79,0 % z celkové ztráty 

Celková tepelná ztráta  = 6,567 kW

o Rozdíl mezi vypo tenými ztrátami je 0,135 kW což je odchylka 2 %. 

o Za výslednou hodnotu se považuje horší vypo tená hodnota:  = 6,567 kW. 

7.1.3 Pot eba tepla pro p ípravu teplé vody

Pot eba teplé vody pro objekt byla spo tena podle SN 06 0320 [23]. 

• Denní pot eba teplé vody pro: 

o mytí podlahy + úklid - Vu:  

nu - po et m rných ploch (100 m2) 

Vd - objem dávky 

Vu = nu * Vd = 4,26 * 0,025 = 0,064 m3 (platí pro 55 °C) 

o mytí nádobí - Vj:  

nj - po et osob 

Vd - objem dávky 
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njídel - po et jídel b hem dne 

Vj,p = nj * Vd = 28 * 0,001 = 0,028 m3 (na jedno jídlo) 

Vj = Vj,p * njídel = 0,028 * 2 = 0,056 m3 (na dv  jídla - zahrnuty dv

sva iny a jeden ob d) 

o mytí osob 

nd - po et dávek 

U3 - návrhový objemový pr tok 

td - doba dávky 

pd - sou initel prodloužení doby dávky 

Vd - objem dávky 

ni - po et uživatel

Vd = (nd * U3 * td * pd) = 12 * 0,14 * 0,014 * 1,0 +  

+ 1,179 * 0,23 * 0,058 * 1,0) = 0,024 + 0,002 = 0,026 

Vo = ni * Vd = 28 * 0,026 = 0,728 m3  

• Celková denní pot eba teplé vody: 

V2P = Vu + Vj + Vo = 0,064 + 0,056 + 0,728 = 0,848 m3 / den

• Celková denní pot eba tepla pro oh ev teplé vody: 

o Q2T - teoretické teplo odebrané ze zdroje 

o Q2Z - teplo ztracené p i oh evu a distribuci 

o c - m rná tepelná kapacita vody 

o 2 - požadovaná teplota teplé vody 

o 1 - teplota oh ívané studené pitné vody 

o Q2P - denní množství tepla pro oh átí teplé vody 

o Výpo et denního množství tepla pro oh átí teplé vody 

Q2T = c * 1000 * V2P * ( 2 - 1) = 1,163 * 1000 * 0,848 * (55 - 9,5) = 

44,87 kWh

Q2Z = Q2T * z = 44,87 * 0,2 = 8,97 kWh

Q2P = Q2T + Q2Z = 44,87 + 8,97 = 53,84 kWh

• Nutný výkon zdroje pro oh ev teplé vody: 

o Q2P - denní množství tepla pro oh átí teplé vody 

o tprovozu - doba provozu objektu 
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o Výpo et nutného výkonu zdroje pro oh ev teplé vody 

QTV = Q2P / tprovozu = 53,84 / 12 = 4,49 kW

7.1.4 Návrh zdroje

•Tepelná ztráta objektu p i návrhových podmínkách je 6,6 kW. 

•Pro oh ev teplé vody je pot eba zdroje o výkonu 4,49 kW.  

•Celkový nutný výkon je tedy 11,09 kW. 

•Zdroj se navrhne na 80 % pokrytí pot eby, zbytek obstará bivalentní zdroj - 

elektrická topná patrona. 80 % z 11,09 kW je 8,872 kW.  

•Pro zajišt ní požadovaného výkonu bylo vybráno tepelné erpadlo EcoPart 410 od 

firmy REGULUS [29] viz P íloha . 16, s výkonem 9,3 kW p i teplotní 

charakteristice B0/W55. 

•Doh ev za nep íznivých venkovních teplot bude zajišt n v tepelné centrále 

EcoZenith od firmy REGULUS [29] viz P íloha . 16. 

7.1.5 Návrh délky a po tu zemních vrt

•Výkon tepelného erpadla je 9,3 kW. 

•Pr m rná bezpe ná hodnota pro návrh hloubky vrtu je vydatnost vrtu 50 W/m. 

Reálná hodnota by m la být ve skute nosti v tší. 

•9,3 / (1000 * 50) = 186 m hluboký vrt.  

• Jelikož se vrty nad 150 m hloubky cena za jeden metr neúm rn  zvedá, bude vrt 

rozd len na dva o délkách 95 m.  

•Celková délka obou vrt  je 190 m. 
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7.1.6 Použitá technologie

Pro vytáp ní a oh ev teplé vody bude použito tepelné erpadlo zem /voda 

Ecopart 410 od firmy REGULUS [29] viz P íloha . 16. Tepelné erpadlo bude 

umíst no v technické místnosti podle výkresové dokumentace. P i teplotní 

charakteristice B0W55 je topný faktor COP = 2,98, výkon 9,3 kW a p íkon 

3,12 kW a p i teplotní charakteristice B0W35 je topný faktor COP = 4,60, výkon 

10,0 kW a p íkon 2,17 kW. Za ízení používá vodu ze dvou vrt  hloubky 90 m. 

Po ítá se s výt žností 50 W/m.  

Sou ástí systému je dále tepelná centrála EcoZenith od firmy REGULUS [29] 

viz P íloha . 16. Jedná se o kompaktní jednotku s akumula ní nádrží 223 litr

topné vody a s integrovanou p ípravou teplé vody v trubkovém m d ném 

vým níku. Tepelná centrála dále obsahuje elektrické topné t leso o maximálním 

výkonu 15 kW, používané jako bivalentní zdroj k tepelnému erpadlu, bivalentní 

sm šovací ty cestný ventil s pohonem a inteligentní regulátor. Tepelná centrála je 

napojena na tepelné erpadlo pomocí izolovaného m d ného potrubí. Z tepelné 

centrály je pak provedeno napojení na otopnou soustavu a rozvody teplé vody. 

7.1.7 Otopná t lesa

Z d vodu malé sv tlé výšky a z toho i vycházející malé výšky skladby 

podlahy použitého konstruk ního systému (lodních kontejner ) nebylo možno 

použití podlahového vodního vytáp ní. Pro vytáp ní všech vytáp ných místností 

byla zvolena desková otopná t lesa - radiátory Radik Klasik od firmy KORADO 

[30], které umož uje levé i pravé p ipojení. Pro vytáp ní byl zvolen teplotní spád 

40/30 °C. Pro optimální využití tepelného erpadla by bylo vhodné použití topné 

teploty do 35 °C, ale za takto nízké teploty by již nemusely radiátory v p echodném 

období p edávat dostatek tepelné energie okolnímu prost edí z d vodu malého 

teplotního spádu mezi radiátorem a vnit ním vzduchem. 

V objektu byly navrženy radiátory typu 10 (ší ka 47 mm) a 22 (ší ka 

100 mm). 
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Obr. 22: Otopná t lesa 

Radiátory jsou podle místností r zných velikostí. V denní místnosti d tí jsou 

použita t lesa o výšce 200 mm, v ostatních místnostech pak o výšce 600 a 900 mm.  

Rozmíst ní a tabulka jednotlivých radiátor  viz výkresová dokumentace. 

7.1.8 Rozvody otopné soustavy

Dimenze rozvod  byly vypo teny na základ  výkonu každého t lesa, a z toho 

vypo teného hmotnostního pr toku. Návrh dimenzí byl proveden podle metody 

ekonomické m rné ztráty. Pro otopnou soustavu byly navrženy dimenze DN 10, 15 

a 20. Schéma rozvodu otopné soustavy viz výkresová dokumentace. 
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Tab. 8: Návrhová tabulka pro rozvody otopné soustavy 

Tab. 9: Výpis použitých v azených odpor

T1 [°C] T2 [°C]

40 30

P enášený Hmotnostní Délka w R Σξ R . l Z R . l + Z

výkon pr tok úseku 
l

[m/s] [Pa/m] [-] [kPa] [kPa] [kPa]

[W] [kg/h] [m]

8 410 35,3 4,2 10 0,08 12,3 4,0 0,05 0,01 0,07

8' 410 35,3 4,2 10 0,08 12,3 4,2 0,05 0,01 0,07

7 820 70,5 3,4 10 0,16 35,2 0,2 0,12 0,00 0,12

7' 820 70,5 3,4 10 0,16 35,2 0,2 0,12 0,00 0,12
6 1039 89,3 4,8 10 0,21 71,5 0,2 0,34 0,00 0,35
6' 1039 89,3 4,8 10 0,21 71,5 0,2 0,34 0,00 0,35
5 1449 124,6 2,4 10 0,29 152,8 2,2 0,37 0,09 0,46
5' 1449 124,6 2,4 10 0,29 152,8 0,3 0,37 0,01 0,38
4 2372 204,0 1,8 15 0,28 102,0 1,7 0,18 0,07 0,25
4' 2372 204,0 1,8 15 0,28 102,0 0,2 0,18 0,01 0,19
3 3232 277,9 0,6 15 0,38 179,9 0,2 0,11 0,01 0,12
3' 3232 277,9 0,6 15 0,38 179,9 0,2 0,11 0,01 0,12
2 3405 292,8 8,8 15 0,40 198,3 2,2 1,74 0,18 1,92
2' 3405 292,8 8,8 15 0,40 198,3 1,5 1,74 0,12 1,87
1 6744 579,9 1,0 20 0,80 161,5 3,5 0,16 1,11 1,27
1' 6744 579,9 1,0 20 0,80 161,5 0,1 0,16 0,03 0,19

7,85

Teplotní spád:
10

Z projektu Návrh z tabulky Výpo et
Úsek DN

Σ(R . l + Z)

t  [°C]

Úsek
8 2*Koleno 4
8' 2*Koleno + T - pr chod 4,2
7 T-pr chod 0,2
7' T-pr chod 0,2
6 T-pr chod 0,2
6' T-pr chod 0,2
5 T-pr chod + koleno 2,2
5' T-pr chod + redukce 10/15 0,3
4 T-pr chod + redukce 15/10 1,7
4' T-pr chod 0,2
3 T-pr chod 0,2
3' T-pr chod 0,2
2 T-pr chod + koleno 2,2
2' K ížení pravoúhlé,odbo ka - spojení 1,5
1 Redukce 20/15 + k ížení pravoúhlé,odbo ka - rozd lení 3,5
1' Reduce 15/20 0,1

Výpis prvk
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7.2 Návrh nuceného v trání

7.2.1 Popis použitého v tracího systému

V trání objektu je ešeno jako nucené rovnotlaké, tzn. množství p ivedeného 

vzduchu, se rovná množství odvedenému. Vzduchotechnickým systémem se 

zabezpe uje p ístup erstvého vzduchu do všech místností s trvalým pobytem osob. 

Ústí odtahových potrubí jsou pak umíst ny v místech se vznikem zne išt ní 

a pach . Systém v trání je zvolen jako kaskádový. 

7.2.2 Vysv tlení kaskádového systému v trání

Tento systém v trání spo ívá v myšlence, nevym ovat v objektu zbyte n

velké množství vzduchu. Jednodušeji lze tento zp sob v trání popsat na malém 

rodinném dom  s jedním obývacím pokojem spojeným s kuchyní, dv ma ložnicemi 

a ostatním zázemím pro ty lennou rodinu (záchod, koupelna). Pro každého lena 

domácnosti je nutno dodat min. 25,0 m3.h-1 tedy dohromady 100,0 m3.h-1.  

Podle klasické metody (tedy p ivádím do každé místnosti a odvádím z každé 

místnosti), se p ivede 2 x 25,0 m3.h-1 do jedné ložnice a 2 x 25,0 m3.h-1 do druhé. 

Dále 4 x 25,0 m3.h-1 do obývacího pokoje s kuchyní. To dává dohromady  

200 m3.h-1, což je dvojnásobné množství nutné dávky erstvého vzduchu, než je 

opravdu pot eba, což znamená dvojnásobné množství vym n ného vzduchu 

s venkovním návrhov  chladným prost edím a tím pádem i dvojnásobné 

energetické ztráty v tráním. 

Podle metody kaskádové se dovede nejprve 2 x 25,0 m3.h-1 do každé z ložnic 

(tj. dohromady pot ebných 100,0 m3.h-1). Na konci obývacího pokoje s kuchyní je 

pak umíst n odtah, ke kterému proudí on ch 100,0 m3.h-1 z ložnic. ty i obyvatelé 

objektu pak erstvý vzduch spot ebují tam, kde se zrovna nachází - v p ípad , 

že jsou všichni v obývacím pokoji, není nikdo, kdo by spot eboval erstvý vzduch 

v ložnicích a tak se nezne išt ný vzduch dostane až na místo spot eby, tedy 

do obývacího pokoje. 
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7.2.3 Okrajové podmínky

• Návrhová venkovní teplota e = -15,0 °C 

• Návrhová teplota vnit ního vzduchu ai = 20,0 °C 

7.2.4 V trané místnosti a kapacity

Intenzita vým ny vzduchu celého objektu n = 0,86 h-1. Celkové v trané 

množství vzduchu je 950 m3.h-1. 

Tab. 10: Výpis v traných místností 
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7.2.5 Rozvody

Mate ská škola vystavená z lodních p epravních kontejner  má sv tlou výšku 

2,582 m, proto již není možno prostor dále snižovat použitím vzduchovod

ukrytých ve stropním podhledu. Veškeré rozvody p ívodního i odtahové vzduchu 

jsou proto p iznané - tj. viditelné. Vnit ní potrubí nebude tepeln  izolované. 

V navrhovaném objektu bylo pro p ívodní i odtahové vzduchotechnické 

potrubí zvoleno potrubí SPIRO - potrubí z pozinkového plechu se spirálov

vinutými švy. 

Obr. 23: Potrubí SPIRO 

Toto potrubí bylo oproti systému SONO (ohebné hliníkové potrubí) zvoleno, 

kv li jeho istitelnosti, hez ímu designu, a menším tlakovým ztrátám, které nutí 

ventilátory vzduchotechnické jednotky k vyšším otá kám a tím i k vyšší spot eb

elektrické energie a kratší životnosti. P i použití SONO je pak p i nesprávné 

manipulaci s materiálem a neodborné instalaci riziko znepr chodn ní rozvodu a tím 

i nefunk nosti vzduchotechnického systému. SPIRO je oproti SONO naopak dražší, 

a netlumí tak dob e hluk, což je ovšem vynahrazeno návrhem optimálních rychlostí 

dopravovaného vzduchu a použitím akustických tlumi  délek 1000 a 600 mm. 

Rozvody z potrubí SPIRO jsou navrženy v dimenzích 315, 280, 250, 180, 

160, 125, 100 a 80 mm.  
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Obr. 24: Potrubí SONO 

Jediná místnost, kde není použito potrubí SPIRO, je Denní místnost d tí. Zde 

jsou použity p ívodní tkaninové polyesterové rozvody firmy P ÍHODA [38] viz 

P íloha . 14. Jedná se o pevný materiál vyrobený z nekone ných vláken, díky 

emuž je dosaženo tém  nulového úletu áste ek z materiálu b hem provozu. 

Dosahují za azení v t íd  B-s1,d0, což znamená neší ení ohn , minimální vývin 

dýmu a nep ítomnost ho ících kapek. Co se tý e p ípadného išt ní t chto rozvod , 

dají se jednoduše demontovat a vyprat v pra ce na 40°C. 

Obr. 25: Tkaninové potrubí 

Potrubní prvky je p ed instalací nutno správn  skladovat, tzn., skladovat 

uzav ené zátkou, nebo obalené folií, tak aby se dovnit  nedostal prach a potrubí 

nebylo zne išt né ješt  p ed zapo etím provozu. Také je nutno po kat s vytažením 

zátek (folií) z vyústek v již nainstalovaném potrubí a prvním spušt ním jednotky, 

než budou dokon eny všechny prašné procesy. Tkaninové potrubí se nainstaluje 

až po dokon ení veškerých prašných inností. 

P ívodní i odtahové venkovní potrubí bude z potrubí SPIRO dimenze 

315 mm a vedeno bude v prov trávané meze e pod objektem. P ívodní potrubí 
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bude vyvedeno na severní stranu a odtahové potrubí bude vyvedeno na stranu jižní. 

Odtahové potrubí bude vybaveno tlumi em hluku délky 1000 mm. P ívodní potrubí 

bude osazeno sí kou proti vniknutí šk dc . 

Návrh dimenzí potrubí v hlavní v tvi:

Tab. 11: Návrh dimenzí vzduchotechnického potrubí 

7.2.6 Protihluková opat ení

Pro zamezení hlu nosti proudícího vzduchu v potrubí byly zvoleny optimální 

rychlosti proud ní vzduchu tj. kolem 3 až 4 m.s-1. 

Na p ívodní potrubí vzduchu ústící od jednotky do denní místnosti je napojen 

akustický tlumi  délky 1000 mm. Na p ívodním potrubí ústícím do editelny není 

tlumi  osazen z d vodu dostate né délky potrubí. Dále jsou použity tlumi e 

na odtahovém potrubí jako p eslechové a to mezi jednotlivými místnostmi se 
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záchody. Tlumi  hluku délky 1000 mm bude také nainstalován na venkovní 

odvodné v tvi. 

Co se tý e zdroje hluku z jednotky, byla zám rn  použita v tší jednotka, která 

pojede na menší výkon a tím pádem bude minimálním zdrojem hluku. 

7.2.7 Distribu ní elementy

Pro p ívod erstvého v tracího vzduchu do místnosti editelny byl použit 

talí ový ventil. Tento ventil bude použit také pro odtah z izolace (karantény) 

a sociálního zázemí personálu. Pro odtah z šatny, umývárny a záchod  d tí, dále 

z bezbariérového a klasického záchodu a z p ípravny jídel budou použity dvou adé 

vyústky. V p ípravn  jídel bude použita cirkula ní digesto  s uhlíkovými filtry 

a lapa em mastnot. 

Obr. 26: Talí ový ventil 

Obr. 27: Dvou adá vyústka 

7.2.8 V trací jednotka

Dostate nou vým nu vzduchu a minimální tepelné ztráty v tráním bude 

zajiš ovat v trací jednotka DUPLEX 1600 FLEXI od firmy ATREA [28] viz 

P íloha . 7. Jedná se o kompaktní jednotku s protiproudým rekupera ním 
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vým níkem s ú inností 92 % (pro výpo ty se po ítá s hodnotou o 10 procentních 

bod  nižší, tedy 82%). Limitní pr tok pro optimální b h jednotky je 1500 m3.h-1. 

Základní navržený pr tok vzduchu je 950 m3.h-1, ímž je dosaženo výhodného 

pracovního bodu hluboko pod limitní k ivkou výkonové charakteristiky. 

Jednotka o délce 2020 mm, výšce 1270 mm a ší ce 490 mm je umíst na 

uvnit  budovy v technické místnosti v parapetní poloze. Hmotnost jednotky je 

187 kg. Jednotka obsahuje EC ventilátory, to jsou ventilátory s prom nným 

výkonem, které zajiš ují prom nný pr tok vzduchu podle aktuální pot eby. 

P ipojovací hrdla jsou pr m ru 315 mm. Ve spodní ásti jednotky je hrdlo pr m ru 

21 mm na odvod kondenzátu. Ten je nutné napojit na vnit ní kanaliza ní rozvod 

nejlépe pomocí sifonu. 

V za ízení je také možné využít by - passu p i v trání vzduchu bez použití 

rekupera ního vým níku. 

Jednotka obsahuje kazetové filtry na zachytávání ne istot z procházejícího 

vzduchu. Na p ívodu je filtrace F7 a na odvodu F5. Sou ástí jsou i manostaty 

pro indikaci zanesení filtr , díky emuž je obsluha upozorn na na nutnou vým nu 

zne išt ných filtr . Vým na filtr  a jiná obsluha za ízení je umožn na otev ením 

elních dví ek jednotky. 

Jednotka je dopln na o p edeh íva  p ívodního vzduchu. Ten zamezuje 

v chladných m sících zamrzání vým níku. P i absenci p edeh íva e a zamrznutí 

vým níku je zamezeno proud ní vzduchu a je nutno nechat vým ník odmrazit, 

což snižuje ú innost vým níku a komfort ve vnit ním prost edí. Návrhová teplota 

na vstupu do p edeh íva e je -15 °C, ze kterých se oh eje na -10 °C. Topný výkon 

oh íva e je 1,7 kW.  

Teplota p ivád ného vzduchu do místností je spo ítána podle venkovní 

a vnit ní teploty a podle ú innosti rekuperace. Nejnižší možná p ivád ná venkovní 

teplota e =  - 10°C (p i nižších teplotách se automaticky spíná p edeh ev vzduchu), 

vnit ní pr m rná návrhová teplota i = 20 °C a ú innost systému rekuperace 

 = 82 % (výrobcem udávaná ú innost vým níku je 92 %, ale pro výpo et se 
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uvažuje se zhoršenou hodnotou ú innosti). Teplota vzduchu vycházející z jednotky 

se vypo ítá takto: 

e + ( i - e) *  = -10 + (20 - (-10) * 0,82 = 14,6 °C 

Za jednotkou je oh íva  vzduchu, který doh eje vzduch na minimální teplotu 

18 °C, která je p ivád na do místností. 

Jednotka bude ovládána na základ idel CO2 umíst nými v denní místnosti 

d tí a v editeln . Dále budou na ovládací systém napojeny vypína e sv tel 

na záchodech, v umývárn , šatn  pro d ti a v sociálním za ízení pro personál 

a na zapínání digesto e v p ípravn  jídel. 

7.2.9 Tepelná ztráta v tráním

Tepelná ztráta v tráním je díky vysoké ú innosti rekupera ního vým níku 

92% (do výpo tu byla použita hodnota o 10 procentních bod  nižší - tj. 82%) velmi 

malá - dosahuje hodnoty 1,378 kW p i návrhové venkovní teplot  -15 °C. Tepelná 

ztráta v tráním byla vypo tena v programu ZTRÁTY 2011 [43] viz P íloha . 15. 

7.3 Ekonomické zhodnocení použití nuceného v trání

7.3.1 Co je p edm tem ešení

V ešeném objektu mate ské školy byl navržen systém nuceného v trání. 

Tento vzduchotechnický systém zahrnuje použití rekupera ního vým níku 

ve vzduchotechnické jednotce od firmy ATREA [28].  

Úkolem je porovnat náklady na pokrytí tepelných ztrát v tráním p i použití 

systému nuceného v trání a tepelných ztrát spojených se stejnou vým nou vzduchu, 

avšak p irozeným v tráním okenními otvory. 
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7.3.2 Vstupní podklady

Pro výpo et tepelných ztrát v tráním byla použita klimatická data z eského 

hydrometeorologického ústavu v Ostrav  Porub . Tyto údaje jsou z roku 2001 

a v tabulkovém souboru jsou se azeny od 1. 1. do 31.12. Teplotní údaje byly 

m eny v hodinovém rozestupu, což p idává na p esnosti výpo tu. Pro výpo et byly 

vylou eny teploty nad 20°C v etn . Od této teploty již neprobíhá tepelný tok 

z interiéru do exteriéru. 

Výpo et byl proveden jako hodinový a jako takový obsahuje 8775 ádk

výpo tu. Z tohoto d vodu nebyly tyto všechny hodnoty zahrnuty do textu 

diplomové práce ani do p ílohy. V p ípad  zájmu bude k nahlédnutí na p iloženém 

CD - disku.  

Dále byly použity z projektu známé parametry objektu v . intenzity vým ny 

vzduchu. Nedílnou sou ástí pro výpo et byla použitá vzduchotechnická jednotka 

a její ú innost rekupera ního vým níku a dále její cenová kalkulace od výrobce - 

firmy ATREA[28]. Co se tý e po izovacích náklad , byla vzata v potaz cenová 

kalkulace tkaninového potrubí P ÍHODA [38] a odhad ceny potrubí SPIRO. Dále 

do výpo tu vstoupily náklady na provoz zdroje tepla pro pokrytí tepelných ztrát 

v tráním, které byly p evzaty z webových stránek TZB-INFO.CZ [31].  

7.3.3 Výpo et tepelných ztrát v tráním - výpo et pot eby tepla pro pokrytí ztrát 

objektu v tráním.

• Vstupní údaje

o Objemový pr tok v tracího vzduchu V = 950 m3.h-1 (hodnota získána z po tu 

osob a dávky na osobu).

o Objem vzduchu uvnit  objektu Vi = 1088 m3.

o Intenzita vým ny vzduchu v celé budov n = 0,87 h-1.

o Objemová hmotnost vzduchu  = 1,2 kg.m-3 (zanedbána odlišnost hodnot 

p i r zných teplotách).

o M rná tepelná kapacita vzduchu c = 1010 J.kg-1.K-1 (zanedbána odlišnost 

hodnot p i r zných teplotách). 
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o Ú innost rekupera ního vým níku  = 82% (výrobcem udávaná ú innost je 

92%, která však byla pro bezpe nost výpo tu snížena o deset procentních 

bod ). 

o Vnit ní návrhová teplota vzduchu ai = 20 °C (pr m rná návrhová teplota 

v rámci celého objektu). 

o Venkovní teplota vzduchu e - hodnoty od -17,1 °C (dne 25. 12. v 8.00) 

po 31,5 °C (dne 19. 8. v 15.00). Pro výpo et byly vylou eny teploty 

nad návrhovou teplotu venkovního prost edí e = 20°C v etn . Od této teploty 

již neprobíhá tepelný tok z interiéru do exteriéru.  

• Tepelné ztráty v tráním - výpo et pot eby tepla pro pokrytí ztrát objektu 

v tráním - s rekuperací tepla

o NV = V * c / 3600 *  * ( ai - ( e +  / 100 * ( ai - e)) = [W]

o Pomocí tohoto vzorce byly vypo teny ztráty [W] tj. (p i vynásobení p sobení 

teploty po dobu jedné hodiny) hodinové pot eby tepelné energie pro pokrytí 

ztrát objektu v tráním [Wh] pro každou hodinu v roce.  

o Sou tem všech hodinových hodnot byla zjišt na hodnota tepelné ztráty: 

NV = 5 870,6 kWh

• Tepelné ztráty v tráním - výpo et pot eby tepla pro pokrytí ztrát objektu 

v tráním - bez rekuperace tepla

o PV = V * n * c / 3600 *  * ( ai - e)

o Pomocí tohoto vzorce byly vypo teny ztráty [W] tj. (p i vynásobení p sobení 

teploty po dobu jedné hodiny) hodinové pot eby tepelné energie pro pokrytí 

ztrát objektu v tráním [Wh] pro každou hodinu v roce.  

o Sou tem všech hodinových hodnot byla zjišt na hodnota tepelné ztráty: 

PV = 32 477,1 kWh
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• Porovnání hodnot

o Vzájemným ode tením hodnot byla zjišt na úspora tepelné energie varianty 

s použitím rekupera ního vým níku oproti p irozenému v trání okny. 

o Úspora = 32 477,1 - 5 870,6 = 26 606,5 kWh

7.3.4 Náklady na po ízení a instalaci vzduchotechnického za ízení a rozvod

• Cena použité vzduchotechnické jednotky DUPLEX 1600 FLEXI od firmy ATREA 

[28] v . p íslušenství je 176 320 K bez DPH, viz P íloha . 7. 

• Cena za 2 x idlo CO2 je 10 000 K  bez DPH 

• Cena za montáž jednotky a vzduchotechnického kovového potrubí v . vyústek 

a spojovacích prvk  a v . dopravy je odhadnuta na 70 000 K  bez DPH. 

• Cena za tkaninové rozvody vzduchu od firmy P ÍHODA [38] v . instalace 

10 519 K  bez DPH, viz P íloha . 14. 

• Celková cena vzduchotechnického systému je 266 839 K  bez DPH.  

To je 322 875 K  s DPH. 

7.3.5 Náklady na pokrytí tepelných energetických ztrát objekt

• Varianta s použitím tepelného erpadla zem /voda

o Ve výpo tu je použito tepelné erpadlo o sezónním topném faktoru 

COPyear = 4,0.

o Cena za kWh elektrické energie p i nízkém tarifu 2,4 K  / kWh s DPH - p i 

použití sazby D 56d - Dvoutarifová sazba pro vytáp ní s tepelným erpadlem 

uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním ízením doby platnosti 

nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Cena byla p evzata z internetových stránek 

TZB-INFO [31]. 

o Ro ní náklady na pokrytí ztrát tepelné energie v tráním se vypo tou pod lením 

tepelné energie pro pokrytí ztrát v tráním a sezónním topným faktorem COP 

(z ehož se získá množství pot ebné dodané elektrické energie v kWh) 
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a následn  vynásobením cenou jedné kWh elektrické energie. Výpo et byl 

proveden pro dv  varianty:

a. Náklady na vytáp ní p i použití rekuperace tepla:

o Pot ebné množství elektrické energie: 

5 870,6 / 4,0 = 1 467,5 kWh

o Ro ní náklady na pokrytí tepelných energetických ztrát v tráním: 

1 467,5 * 2,4 = 3 522,0 K

b. Náklady na vytáp ní bez použití rekuperace tepla:

o Pot ebné množství elektrické energie: 

 32 477,1 / 4,0 = 8 119,3 kWh

o Ro ní náklady na pokrytí tepelných energetických ztrát v tráním: 

 8 119,3 * 2,4 = 19 486,3 K

• Varianta s použitím plynového kondenza ního kotle

o Uvažovaná ú innost 100 % - p evzato z internetových stránek TZB - INFO 

[31]. Jedná se o teoretickou ú innost p epo tenou z topného faktoru.

o Cena za kWh paliva (p epo tená) 1,3 K  / kWh. Cena byla p evzata 

z internetových stránek TZB-INFO [31] a je s DPH. 

o Ro ní náklady na pokrytí ztrát tepelné energie v tráním se vypo tou 

vynásobením tepelné energie pro pokrytí ztrát v tráním s cenou jedné kWh 

paliva. Výpo et byl proveden pro dv  varianty:

a. Náklady na vytáp ní p i použití rekuperace tepla:

o Ro ní náklady na pokrytí tepelných energetických ztrát v tráním: 

5 870,6 * 1,3 = 7 631,0 K

b. Náklady na vytáp ní bez použití rekuperace tepla:

o Ro ní náklady na pokrytí tepelných energetických ztrát v tráním: 

32 477,1 * 1,3 = 42 220,1 K
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• Varianta s použitím klasického plynového kotle

o Uvažovaná ú innost 85% - p evzato z internetových stránek TZB - INFO [31].

o Cena za kWh paliva (p epo tená) 1,3 K  / kWh. Cena byla p evzata 

z internetových stránek TZB-INFO [31] a je s DPH. 

o Ro ní náklady na pokrytí ztrát tepelné energie v tráním se vypo tou 

vynásobením tepelné energie pro pokrytí ztrát v tráním s cenou jedné kWh 

vyrobeného tepla a pod lením ú inností kotle. Výpo et byl proveden pro dv

varianty:

a. Náklady na vytáp ní p i použití rekuperace tepla:

o Ro ní náklady na pokrytí tepelných energetických ztrát v tráním: 

5 870,6 * 1,3 / 0,85 = 8 977,7 K

b. Náklady na vytáp ní bez použití rekuperace tepla:

o Ro ní náklady na pokrytí tepelných energetických ztrát v tráním: 

32 477,1 * 1,3 / 0,85 = 49 670,7 K

7.3.6 Ro ní náklady na pokrytí tepelných ztrát v tráním a návratnost použití 

vzduchotechnického systému s rekuperací tepla

Úspora provozních náklad  je dána rozdílem provozních náklad  varianty 

s rekuperací tepla a bez rekuperace. 

Návratnost použitého vzduchotechnického systému je dána podílem 

po izovacích náklad  systému a ro ních úspor provozních náklad . 
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Tepelné erpadlo Kondenza ní kotel Klasický kotel 

Provozní náklady 

p i použití 

rekuperace tepla 

3 522,0 K  7 631,0 8 977,7 

Provozní náklady 

bez použití 

rekuperace tepla 

19 486,3 K  42 220,1 49 670,7 

Úspora provozních 

náklad  p i použití 

rekuperace tepla 

15 964,3 K  34 589,1 40 693,0 

Návratnost 

použitého 

vzduchotechnického 

systému 

20,2 let 9,3 let 7,9 let 

Tab. 12: Porovnání návratnosti použitého vzduchotechnického systému 

7.3.7 Vyhodnocení dosažených výsledk  a záv r

Z dosažených výsledk  bylo zjišt no, že co se tý e energie pot ebné 

na pokrytí tepelných ztrát v tráním, tak mnohem lépe vychází varianta s použitím 

rekuperace tepla - úspora 26 607 kWh ro n . Ze zdroj  pro pokrytí tepelných ztrát 

v tráním vychází provozn  nejlépe použité tepelné erpadlo zem /voda - ro ní 

náklady na pokrytí tepelných ztrát v tráním jsou 3 500 K . Následuje kondenza ní 

a klasický plynový kotel 

Návratnost použití vzduchotechnického systému vychází nejlépe p i použití 

klasického plynového kotle - 7,9 let. Takto krátká návratnost investice oproti jiným 

zdroj m je dána menší ú inností zdroje, jeho v tšími provozními náklady, z toho 

plynoucí v tší rozdíl provozních náklad  mezi dv ma variantami v trání a tím 

pádem v tší úspo e mezi dv ma ešenými variantami v trání. 

P i výpo tu nebyly zohledn ny pomocné energie na provoz zdroj

a vzduchotechnické jednotky v . náklad  na údržbu. Další odchylkou by mohly být 
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také rozdíly v množství vým ny vzduchu, kdy se p i v trání okenními otvory 

hlavn  v zimním období z d vodu velmi nízkých teplot v trá nedostate n , ímž 

mohou být ztráty v tráním mnohem menší, než bylo v této práci vypo teno. 

P i použití kombinace vzduchotechnického systému s tepelným erpadlem je 

návratnost investice do v trací jednotky nad hranicí životnosti. Ta je sice výrobcem 

udávaná 30 let (p i správném návrhu, provozu a údržb  celého systému), 

ale reáln jší je doba kolem 15 let. Vypo tená návratnost však byla cca 20 let.  

Na základ  t chto zjišt ní bych již kombinaci t chto dvou alternativních 

systému zárove  (tzn. rekuperace a tepelné erpadlo) znovu nepoužil. 

Obecn  však dle mého názoru ízené v trání s rekuperací tepla, nap í  nejisté 

návratnosti investice, pat í do každého prostoru, kde chceme zaru it zdravé 

prost edí pro lidský organismus, hlavn  pak do školních budov a zejména do budov 

p edškolního vzd lání.  

Z dosavadních pr zkum  a m ení totiž jasn  plyne, že se ve školních 

za ízeních nedostate n  v trá a hodnoty PPM (Part per milion - obsah CO2 ve 

vzduchu), které jsou legislativn  ve vnit ním prostoru omezeny na hodnotu 1500 

PPM, se permanentn  p evyšují. V takovémto prost edí s „vydýchaným“ vzduchem 

pak vzniká pocit únavy a markantn  se snižuje koncentrace osob, ímž je snížena 

schopnost vnímat a u it se a to až o 20 % (podle zp tných vazeb kantor

a srovnávacích test  p ed a po instalaci vzduchotechniky). Navíc se zvýšenou 

koncentrací CO2 souvisí i obsah dalších nep íznivých látek, jako jsou nap íklad 

formaldehydy, uvol ované ze stavebních materiál  a nábytku a v neposlední ad  je 

v nedostate n  v trané místnosti také v tší pravd podobnost nákazy od nemocné 

osoby nacházející se v této místnosti. 

  



                                                                                                                           Diplomová práce

8 Denní osv tlení

Obr. 28: Denní osv tlení - severní pohled 

8.1 Problematika

Požadavek na zajišt ní vyhovujícího denního osv tlení je dán ve Vyhlášce 

. 268/2009 Sb. [7] a ve Vyhlášce . 410/2005 Sb. [9], které se pak odkazují 

na p íslušnou normu. Norma pro denní osv tlení je SN 73 0580-1 [24]. Pro ešený 

objekt byla použita ást 3 této normy - Denní osv tlení škol [25]. Celkový výstup 

z programu WDLS [45] viz P íloha . 13. 

8.2 Požadavky

Vyhovující denní osv tlení dle SN 73 0580-3 [25] se navrhuje v místnostech 

s trvalým pobytem. Vypo tené hodnoty musí být rovny nebo v tší než normové 

hodnoty. 

Požadavky normy na: 

• initel denní osv tlenosti minimální - Dmin[%]  

• initel denní osv tlenosti pr m rný - Dm [%] - Pr m rné hodnoty initele denní 

osv tlenosti Dm musí být spln ny pouze u vnit ních prostor :  

o s horním denním osv tlením - týká se místnosti 113 - P ípravna jídel 
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o s kombinovaným denním osv tlením, u kterých je podíl horního osv tlení 

na pr m rné hodnot initele denní osv tlenosti Dm roven nejmén  jedné 

polovin , což se ešeného objektu netýká. 

• Rovnom rnost denního osv tlení [-]  

8.3 Spole ná vstupní data 

• Odraznosti povrch : 

o Tmavý terén - 0,2 

o Strop - 0,7 

o St ny - 0,5  

o Podlaha - 0,3 

o Soustavy p ekážek - 0,5 

o Zast ešení - 0,5 

o Osv tlovací otvory - 0,7 

• initel zne išt ní - 0,7 

• Srovnávací rovina - v Denní místnosti d tí ve výšce 450 mm, v ostatních místnostech 

850 mm nad podlahou 

• Sv tlá výška místností 2,582 m 

8.4 Postup výpo tu

• Definování budovy - sou adnice a rozm ry 

• Definování místností - sou adnice v rámci budovy a rozm ry místnosti, odraznosti 

ploch, initel zne išt ní 

• Definování bo ních a horních osv tlovacích otvor  - umíst ní a velikost, po et skel, 

koeficient prostupu 1. skla, koeficient konstrukce otvoru, koeficient regula ních 

za ízení, koeficient konstrukce budovy, odraznost osv tlovacího otvoru 

• Definování místa zrakového úkolu - vytvo ení sít  posuzovacích bod  tzn. definování 

po átku, výšky a rozte e posuzovacích bod . 

• Definování soustav p ekážek - jakékoliv prvky stojící ve sm ru toku sv tla 
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• Nastavení a provedení výpo tu - výstupem je grafické znázorn ní pr b hu izofot 

(izofota = spojnice bod  se stejným initelem denní osv tlenosti) a protokol 

s rekapitulací zadání a výslednými hodnotami initel  denní osv tlenosti 

a rovnom rnosti. 

8.5 Hodnocené místnosti

• Místnost . 104 - Izolace (karanténa) 

o rozm ry 3,568 x 2,112 m 

o jedno bo ní okno o rozm rech 1,678 x 1,650 m (parapet 0,850 m) orientované 

na východ 

o srovnávací rovina ve výšce 0,850 mm 

• Místnost . 107 - Denní místnost d tí 

o rozm ry 16,109 x 9,426 m 

o jedno bo ní okno o rozm rech 2,578 x 2,050 m (parapet 0,450 m) orientované 

na jih 

o t i bo ní okna o rozm rech 3,378 x 2,050 (parapet 0,450 m) m orientovaná na jih 

o t i bo ní okna o rozm rech 1,878 x 2,050 (parapet 0,450 m) m orientovaná 

na východ 

o jeden sv tlík o p dorysných rozm rech 1,2 x 2,0 m 

o nachází se zde p t nosných sloup

o srovnávací rovina ve výšce 0,450 mm 
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Obr. 29: Denní osv tlení - denní místnost d tí 

• Místnost . 108 - Kabinet u itelek 

o rozm ry 3,879 x 2,162 m 

o jedno bo ní okno o rozm rech 1,168 x 1,650 m (parapet 0,850 m) orientované 

na jih 

o srovnávací rovina ve výšce 0,850 mm 

• Místnost . 109 - editelna 

o rozm ry 3,908 x 2,162 m 

o jedno bo ní okno o rozm rech 1,168 x 1,650 m (parapet 0,850 m) orientované 

na jih a druhé na západ 

o srovnávací rovina ve výšce 0,850 mm 

• Místnost . 113 - P ípravna jídel 

o rozm ry 5,099 x 2,112 m 

o jeden sv tlík o p dorysných rozm rech 2,5 x 1,0 m  

o srovnávací rovina ve výšce 0,850 mm 
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8.6 Porovnání vypo tených hodnot s požadovanými

Místnost
Požadované Vypo tené 

Spln no
Dmin Dm Rovnom rnost Dmin Dm Rovnom rnost

104 1,5 - 0,2 2,3 - 0,405 ANO 

107 1,5 - 0,2 2,0 - 0,215 ANO

108 1,5 - 0,2 1,7 - 0,568 ANO

109 1,5 - 0,2 4,5 - 0,761 ANO

113 1,5 5 - 4,9 5,1 - ANO

Tab. 13: Porovnání požadavk  na denní osv tlení 

8.7 Vyhodnocení

Všechny hodnocené místnosti vyhov ly ve všech normou stanovených 

požadovaných hodnotách denního osv tlení. 
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9 Záv r

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro objekt mate ské 

školy v nízkoenergetickém standardu. V rámci této práce bylo také vypracováno stavebn

technické ešení, stavební tepelná technika, technika prost edí staveb, studie denního 

osv tlení a ekonomické zhodnocení použití systému nuceného v trání. 

Byly vypo teny všechny vlastnosti budovy z oblasti stavební tepelné techniky. 

Stanovila se celková energetická náro nost budovy a vytvo il se pr kaz PENB. Pro zajišt ní 

vnit ní pohody se navrhl systém nuceného v trání budovy a dále zdroj pro krytí tepelných 

ztrát objektu a pro výroby teplé vody.  

Projektová dokumentace objektu mate ské školy byla zpracována dle platných 

legislativních a normových požadavk . Byl kladen d raz na bezpe ný a uživatelsky 

nenáro ný provoz objektu v etn  všech technologií. Technologické systémy jsou na za átku 

provozu nastaveny a v p ípad  nulového výskytu nežádoucích jev  jsou následn  systémy 

provozovány bez zásahu uživatele do prvního výskytu n jaké vady i chybového hlášení. 

Zadáním bylo navržení objektu z lodních p epravních ocelových kontejner , což bylo 

spln no. Použití lodních kontejner  jako stavebního prvku bylo velmi zajímavým a také 

náro ným tématem pro diplomovou práci. Hlavní nevýhodou použití kontejneru jsou jeho 

rozm ry. Minimální vnit ní sv tlá výška nedovoluje použití podhled  a není možno provést 

v tší sv tlou výšku místnosti než 2,6 m. Dále je zde p dorysný rozm r kontejneru, který 

nedovoluje p íliš velkou volnost tvorby dispozic. Tím, že nosnou funkci kontejneru sdílí 

i svislý plech, je problém p i jeho odstran ní s p enesením svislých sil. Je nutno použít 

pr vlaku po celé délce kontejneru a v jednom poli vyjmutého plechu i minimáln  jednoho 

sloupu.  

Velkou výhodou kontejneru je jeho p emístitelnost, která se však týká spíše mén

tepeln  izolovaných variant použití. Zajímavým faktorem pro volbou tohoto systému je také 

minimální cena konstrukce oproti konven ním technologiím pro realizaci hrubé stavby. Další 

zajímavou výhodou je fakt, že po dovezení a osazení kontejneru na místo se nemusíme obávat 
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degradace pov trnostními vlivy, jako je b žné u zd ných, d ev ných a jiných konven ních 

materiál . 

Použití kontejneru jako p emístitelné stavby pro ú el mate ské školy by mohlo být 

výhodným ešením r zné porodnosti v rámci jednotlivých m st v pr b hu asu. asto se 

stává, že mají školky napln nou kapacitu a další zájemce musí odmítat a za pár let naopak 

musí propoušt t personál, protože je d tí v kraji málo. P emístitelné školky by tento problém 

pln  eliminovaly. 

Z mého hlediska je však použití konkrétn  lodního kontejneru v kvalitním energetickém 

standardu nevhodné. Navíc zmín né technické problémy znemož ují vytvo it d tem 

dostate n  velký prostor pro hraní, aniž by se v n m objevily nosné sloupy. Sloupy se sice 

obalují m kkým materiálem proti zran ní d tí, ale optimální ešení to není. 

Nicmén  lodní kontejnery by mohly mít, stejn  jako v západních zemích, 

ve stavebnictví budoucnost zejména v oblasti výstavby rodinných dom  a rekrea ních chat, 

p ípadn  jiných menších objekt . 
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10 Seznamy

10.1 Seznam použitých pramen

Legislativní p edpisy: 

[1] Zákon . 334/1992 Sb. o ochran  zem d lského p dního fondu, v platném 

zn ní. 

[2] Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech, v platném zn ní. 

[3] Zákon . 309/2006 Sb. o ochran  zdraví p i práci, v platném zn ní. 

[4] Zákon . 406/2000 Sb. o hospoda ení energií, v platném zn ní. 

[5] Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (Stavební 

zákon), v platném zn ní. 

[6] Vyhláška . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 

v platném zn ní. 

[7] Vyhláška . 268/2009 Sb. o požadavcích na stavby, v platném zn ní. 

[8] Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném zn ní. 

[9] Vyhláška . 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

za ízení a provozoven pro výchovu a vzd lávání d tí a mladistvých, 

v platném zn ní. 

[10] Vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, v platném zn ní. 

[11] Vyhláška . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe nosti a 

výkonu státního požárního dozoru, v platném zn ní. 

[12] Vyhláška . 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

v platném zn ní. 

[13] Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpad  a seznam 

nebezpe ných odpad , v platném zn ní. 

[14] Vyhláška . 78/2013 Sb. o energetické náro nosti budov, v platném zn ní. 

[15] Na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými vlivy 

hluku a vibrací, v platném zn ní. 

[16] Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích, v platném zn ní. 
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[17] Na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do 

hloubky, v platném zn ní. 

eské státní normy: 

[18] SN 75 9010 - Vsakovací za ízení srážkových vod. 

[19] SN 73 0802 - Požární bezpe nost staveb – Nevýrobní objekty. 

[20] SN 73 0810 - Požární bezpe nost staveb – Spole ná ustanovení. 

[21] SN 73 0821 - Požární bezpe nost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí. 

[22] SN 73 0540 - ást 2: Požadavky 

[23] SN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - P íprava teplé vody - 

Navrhování a projektování. 

[24] SN 73 0580 - Denní osv tlení budov - ást 1:  Základní požadavky.  

[25] SN 73 0580 - Denní osv tlení budov - ást 3:  Denní osv tlení škol.  

[26] SN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobk  - Požadavky. 

Internetové zdroje: 

[27] GLYNWED s.r.o. 

Dostupné z < http://www.glynwed.cz/>. 

[28] ATREA s.r.o. 

Dostupné z < http://www.atrea.cz/>. 

[29] REGULUS s.r.o. 

Dostupné z < http://www.regulus.cz/>. 

[30] KORADO a.s. 

Dostupné z < http://www.korado.cz/>. 

[31] TZB - INFO 

Dostupné z < http://www.tzb-info.cz/>. 

[32] SLAVONA s.r.o. 

Dostupné z < http://www.slavona.cz/>. 
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[33] KATEDRA TECHNICKÝCH ZA ÍZENÍ BUDOV – VUT - PRAHA 

Dostupné z < http://tzb.fsv.cvut.cz/>. 

[34] TECHNIKA PROST EDÍ QPRO 

Dostupné z <http://www.qpro.cz/>. 

[35] CONTAINEX CONTAINER-HANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.

Dostupné z <http://www.containex.cz/cs/produkty/skladovy-Kontejner/ 

prepravni-kontejner>. 

[36] ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. 

Dostupné z <http://www.elektrodesign.cz/>. 

[37] PASSIVE HOUSE INSTITUT 

Dostupné z <http://www.passiv.de/en/index.php>. 

[38] P ÍHODA s.r.o. 

Dostupné z < http://www.prihoda.com/cs>. 

[39] CIUR a.s. 

Dostupné z < http://www.akustickaizolace.cz/wolf-desky>. 

Použité výpo tové programy: 

[40] THERM 7.3: Regents of  the University of California

[41] TEPLO 2011: Svoboda, Z 

[42] SIMULACE 2011: Svoboda, Z 

[43] ZTRÁTY 2011: Svoboda, Z 

[44] ATREA DUPLEX 7.60: Atrea s.r.o. 

[45] WDLS 4.1: ASTRA MS Software s.r.o 

[46] ENERGETIKA: Deksoft 

10.2 Seznam výkres

Výkres . 01 – Výkres 1. NP (1:50) 

Výkres . 02 – Výkres základových konstrukcí (1:50) 

Výkres . 03 – Výkres skladby izola ního roštu (1:50) 
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Výkres . 04 – Výkres nosné konstrukce st ešního plášt  - vazníky (1:50) 

Výkres . 05 – P í ný ez - A1 (1:50) 

Výkres . 06 – Podélný ez – A2 (1:50) 

Výkres . 07 – Situa ní výkres (1:200) 

Výkres . 08 – Pohledy - jižní a severní (1:50) 

Výkres . 09 – Pohledy - západní a východní (1:50) 

Výkres . 10 – Výkres vzduchotechnické soustavy (1:50) 

Výkres . 11 - Výkres otopné soustavy (1:50) 

10.3 Seznam p íloh

P íloha . 1: Návrh vsakovacího za ízení 

P íloha . 2: Pr kaz energetické náro nosti - PENB 

P íloha . 3: Návrh svodného splaškového potrubí  

P íloha . 4: Výstupy z programu TEPLO 2011 [41] 

P íloha . 5: Skladby nepr svitných ochlazovaných konstrukcí 

P íloha . 6: Skladby vnit ních d lících a obalových konstrukcí 

P íloha . 7: Výstup z programu ATREA DUPLEX 7.6 [28] 

P íloha . 8: Výstup z programu SIMULACE 2011 [42] 

P íloha . 9: Energetický štítek obálky budovy - EŠOB 

P íloha . 10: Výpo etní tabulka sou initel  prostupu oken 

P íloha . 11: Výstupy z programu THERM 7.3 [40] 

P íloha . 12: Detaily tepelných vazeb 

P íloha . 13: Výstupy z programu WDLS [45] 

P íloha . 14: Dokumentace tkaninového rozvodu vzduchu 

P íloha . 15: Výstupy z programu ZTRÁTY 2011 [43] 

P íloha . 16: Technická dokumentace zdroj  tepla 

10.4 Seznam tabulek

Tab. 1: Porovnání požadavk  na sou initel prostupu tepla 

Tab. 2: Porovnání požadavk  na teplotní faktor vnit ního povrchu 
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Tab. 3: Porovnání požadavk  na lineární initel prostupu tepla 

Tab. 4: Porovnání požadavk  na pokles dotykové teploty podlahy  

Tab. 5: Posouzení požadavk  na ší ení vlhkosti konstrukcemi 

Tab. 6: Porovnání požadavk  na letní stabilitu místnosti 

Tab. 7: Porovnání požadavku na pr m rný sou initel prostupu tepla 

Tab. 8: Návrhová tabulka pro rozvody otopné soustavy 

Tab. 9: Výpis použitých v azených odpor

Tab. 10: Výpis v traných místností 

Tab. 11: Návrh dimenzí vzduchotechnického potrubí 

Tab. 12: Porovnání návratnosti použitého vzduchotechnického systému 

Tab. 13: Porovnání požadavk  na denní osv tlení 

10.5 Seznam použitých obrázk

Obr. 1: P epravní lodní kontejner 

Obr. 2: Lodní p eprava 

Obr. 3: Kotevní prvek izola ního panelu 

Obr. 4:SIP panel 

Obr. 5: Vzduchot snící sada - tmel a páska 

Obr. 6: Foukání celulózy 

Obr. 7: Teplotní pole - Obvodová st na 

Obr. 8: Teplotní pole - Podlaha 

Obr. 9: Teplotní pole - Izolovaný strop 

Obr. 10: Nejnižší povrchová teplota - Obvodová st na 

Obr. 11: Nejnižší povrchová teplota - Podlaha 

Obr. 12: Nejnižší povrchová teplota - Izolovaný strop 

Obr. 13: Nejnižší povrchová teplota - Napojení st na/st na 

Obr. 14: Nejnižší povrchová teplota - Napojení st na/podlaha 

Obr. 15: Nejnižší povrchová teplota - Napojení st na/izolovaný strop 

Obr. 16: U-factor - Napojení st na/st na 

Obr. 17: U-factor - Napojení st na/podlaha 

Obr. 18: U-factor - Napojení st na/strop 
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Obr. 19: Pr b hy teplot v místnosti a venkovním prost edí b hem letního období 

Obr. 20: Zat ízení obálky budovy 

Obr. 21: Zat íd ní podle celkové dodané a podle neobnovitelné primární energie 

Obr. 22: Ukazatele energetické náro nosti budovy 

Obr. 23: Otopná t lesa 

Obr. 24: Potrubí SPIRO 

Obr. 25: Potrubí SONO 

Obr. 26: Tkaninové potrubí 

Obr. 27: Talí ový ventil 

Obr. 27: Dvou adá vyústka 

Obr. 28: Denní osv tlení - severní pohled 

Obr. 29: Denní osv tlení - denní místnost d tí 
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