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Seznam použitého označení 

Označení Vysvětlení Jednotka 

DN  Vnitřní průměr potrubí [mm] 

NN Nízké napětí [-] 

H1 Podchodná výška schodiště [mm] 

H2 Průchodná výška schodiště [mm] 

QA Jmenovitý průtok [l/s] 

Qa Množství vzduchu [l/s] 

Qc Trvalý průtok [l/s] 

QD Výpočtový průtok provozní vody [l/s] 

Qd Průměrná denní potřeba vody [m
3
/den] 

Qd,max Maximální denní potřeba vody [m
3
/den] 

Qh,max Maximální hodinová potřeba vody [m
3
/hod] 

U Součinitel prostupu tepla [W/(m
2·K)] 

Uem Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/(m
2·K)] 

Un Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m
2·K)] 

R Tepelný odpor [(m
2
K)/W]  

RSi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m
2
K)/W]  

RSe Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m
2
K)/W]  

RT Odpor konstrukce při prostupu tepla [(m
2
K)/W]  

d Tloušťka vrstvy v konstrukci [m] 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 

HT Měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

A Plocha obálky budovy zakomponovaná do výpočtu   [m
2
] 

Mc Množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce za rok [kg/m
2
.a] 

Mc,N Normové množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce za rok [kg/m
2
.a] 

Mev Vypařitelné množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce za rok [kg/m
2
.a] 

fRsi Kritický teplotní faktor [-] 

fRsi,N Požadovaná hodnoty nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

fRsi,c Kritický teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai Teplota na vnitřní straně hodnocené konstrukce [°C] 

θe Teplota na vnější straně hodnocené konstrukce [°C] 
θSi Vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

Ψ Lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi   [W/mK] 

ΨN Požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla   [W/mK] 

L
2D

 Lineární tepelná propustnost posuzovaného detailu [W/mK] 

Uj Součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/m
2
K] 

lj Délka posuzovaného tepelného mostu či vazby [m] 

Δθ10  Pokles dotykové teploty podlahy [ºC] 
Δθ10,N Požadovaný pokles dotykové teploty podlahy [ºC] 
Tai,max Vypočtená hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu [ºC] 

Tai,max,N Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu [ºC] 
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Označení Vysvětlení Jednotka 

R´w vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

R´wp nejnižší přípustná hodnota vážená stavební neprůzvučnosti [dB] 

L´w vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového 
zvuku 

[dB] 

L´wp nejvyšší možná přípustná vážena stavební normalizovaná hladina 
akustického tlaku kročejového zvuku 

[dB] 

b Šířka schodišťového stupně [mm] 

h Výška schodišťového stupně [mm] 

n Počet obyvatel v domácnosti [-] 

ni  Počet výtokových armatur stejného druhu [-] 

ns Počet schodišťových stupňů [-] 

pminFl Minimální požadovaný hydrodynamický přetlak [kPa] 

pdis Dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí [kPa]  

qv Denní potřeba vody na 1 obyvatele [m
3
/den] 

v Průtočná rychlost [m/s] 

α Sklon schodišťového ramene [°] 

ΔpRF Tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí [kPa]  

∆pe Tlaková ztráta způsobena výškovým rozdílem [kPa]  

∆pWM Tlaková ztráta vodoměru [kPa] 

∆pAp Tlakové ztráty napojených zařízení [kPa] 

ξ Součinitel místního odporu [-] 
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1. Úvod 

 Diplomová práce se zabývá projektem novostavby rekreačního a sportovního 

střediska. Jedná se o třípodlažní objekt s prostory jak pro rekreaci a sport, tak pro ubytování. 

Stavba je převážně se stěnovým nosným systémem. Stropy a střecha jsou z prefabrikovaných 

panelů. Střecha je plochá, jednoplášťová. Objekt se nachází v obci Česká Skalice. 

 Dalším zaměřením diplomové práce je vytápění s využitím alternativních zdrojů 

energie. Jako alternativní zdroj energie je použito tepelné čerpadlo země - voda. Způsob 

předání tepla bude pomoci teplovodní otopné soustavy, konvektory a otopnými tělesy. 

 Samotná diplomová práce bude členěna na textovou a výkresovou část. Textová část 

bude obsahovat dokumentaci pro provádění staveb podle přílohy č. 6 z vyhlášky č. 499/2006 

Sb.,o dokumentaci staveb [3], která byla aktualizována vyhláškou č. 62/2013 Sb.. Další 

textovou částí budou přílohy. Ty budou obsahovat výpočty, grafy a tabulky použité k 

posouzení a návrhů schodiště, tepelně technických vlastností konstrukcí a nakonec skladby 

konstrukcí. Výkresová část se zas bude skládat z stavebních výkresů budovy a výkresů 

technických zařízení budovy. 

 Rozsah diplomové práce je vyhotoven dle směrnice děkana fakulty - č. 7/2015 Zásady 

pro vypracování diplomové, bakalářské práce. 
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2. Technická zpráva 

A. Průvodní zpráva 

A. 1. Identifikační údaje 

A. 1. 1. Údaje o stavbě 

 Název stavby:  - Novostavba rekreačního a sportovního střediska 

 Místo stavby:   - Ulice T. G. Masaryka 

    - Obec Česká Skalice 

    - Kraj Královohradecký 

    - Katastrální území Česká Skalice 

    - Parcelní číslo 145/3 

 

A. 1. 2. Údaje o stavebníkovi 

 Firma:  Havrmoravia s.r.o. 

 Adresa/sídlo: Havířov - Šumbark, Destinové 3, 736 01 

 IČO:  456 874 3265 

 Telefon:  773 658 985 

 E-mail:  Havrmoravia@seznam.cz 

 

A. 1. 3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Jméno:  Tomáš  Brychcy 

 Adresa:  Havířov - Šumbark, Pujmanové 3, 736 01 

 IČ:  145 648 1632 

 Telefon:  458 785 214 

 E-mail:  Tom@seznam.cz 
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A. 2. Seznam vstupních podkladů 

 Zadání diplomové práce 

 Údaje z katastru nemovitostí a vodohospodářského úřadu Česká Skalice. 

 

A. 3. Údaje o území 

 Rozsah řešeného území: Parcela s číslem 145/3 na ulice T. G. Masaryka v obci Česká 

Skalice je pozemek nedávno určen jako stavební parcela. Spadá pod katastrální území Česká 

Skalice.  

 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: Stavba není nijak omezena 

ochrannými pásmy.  

 Údaje o odtokových poměrech:  Stavba by neměla narušit odtokové poměry 

pozemku nebo blízkého okolí.  

 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: Stavba je v souladu se uzemním 

plánem obce Česká Skalice. Pozemek byl schválen v předchozích řízeních jako zastavitelný. 

  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí: Projekt splňuje všechny podmínky pro územní rozhodnutí. 

 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: Území bude využíváno v 

souladu s obecnými požadavky obce. 

 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Všechny požadavky byly 

zohledněny a zabudovány do projektu.   

 Seznam výjimek a úlevových řešení: Objektu bylo schválen odvod dešťové vody do 

veřejné kanalizace  

 Seznam souvisejících a podmiňujících investic: S objektem nesouvisí žádné další 

investiční záměry ať související nebo podmiňující.   
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 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: Jedná se o sousední 

pozemky s pozemkem 145/3. Jsou to tyto pozemky: 

Parcela 166/1 - Jan Lusák, Pujmanové 382/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Parcela 166/2 - RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/4, 552 03 Česká Skalice 

Parcela 167 - Andrea Babišová, T. G. Masaryka 18/3, 552 03 Česká Skalice 

Parcela 145/2 - Město Česká Skalice, Prokešovo náměstí 2503/8, 552 03 Česká Skalice 

Parcela 146 - Město Česká Skalice, Prokešovo náměstí 2503/8, 552 03 Česká Skalice 

 

A. 4. Údaje o stavbě 

 Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se o novostavbu.   

 Účel užívání stavby: Stavba slouží k rekreaci, sportovním účelům a ubytování. 

 Trvalá nebo dočasná stavba: Stavba je trvalá. 

 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Na stavbu  se nevztahují 

žádné zvláštní právní předpisy 

 Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Investor má požadavky na  

bezbariérový přistup. Proto byla zohledněna vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [8]. Projektování se 

řídilo taktéž vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. [2] 

 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících jiných 

právních předpisů: Všechny požadavky byly zohledněny a zabudovány do projektu. 

 Seznam výjimek a úlevových řešení: Objektu nebyly uděleny žádné výjimky. 
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 Navrhované kapacity:  Plocha pozemku: 2350m
2
 

     Zastavěny prostor: 569m
2 

     Zpevněná plocha: 781m
2 

     Užitková plocha:  2193m
2
  

     Počet zaměstnanců a zákazníku: 87 

 Základní bilance stavby: 

  Denní spotřeba vody:   5,8 m
3
/den 

  Roční spotřeba vody:    2117 m
3
/rok 

  Třída energetické náročnosti:  B – velmi úsporná 

 Základní předpoklady výstavby:  

  Předpokládaný začátek výstavby je stanoven na červen 2017 

  Předpokládaný konec výstavby je stanoven na duben 2019 

  Předání staveniště investorovi je stanoveno na květen 2019 

 Orientační náklady stavby s DPH: 

 Orientační cena objektu:   10 450 000 Kč 

 Orientační cena pozemku:   - 

 Orientační cena přípojek:   54 000 Kč 

 Orientační cena zpevněných ploch:  1 200 000 Kč 

 Orientační cena oplocení:   0 Kč 

 Orientační cena TZB:   1 100 000 Kč 

 Celková orientační cena:  12 804 000 Kč 

 

A. 5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO01 Rekreační a sportovní středisko 

 SO02 Splašková kanalizace 

 SO03 Vodovodní přípojka 

 SO04 Plynovodní přípojka NTL 

 SO05 Elektrická přípojka NN 

 SO06 Zpevněné plochy 

 SO07 Oplocení pozemku 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B. 1. Popis území stavby 

 Charakteristika stavebního pozemku: Stavební pozemek s katastrálním čísle 145/3 

se nachází v zastavěné oblasti České Skalice na ulici T. G. Masaryka. Okolí zástavby je 

tvořeno převážně zástavbou rodinných domků a dvoupatrových dvojdomků. Terén je rovný a 

zatravněný. Na pozemku se kromě dvou stromů, které nezavázejí  stavební činnosti, 

nenachází žádné jiné překážky. Pozemek je veden v katastru jako stavební parcela. 

 

 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: Geologický průzkum poukázal, 

že půda do hloubky 2 m od terénu je převážně štěrkohlínitá. Následně  do hloubky 4,2 m od 

terénu je půda hlínitopísčitá s příměsí jílu. S postupující hloubkou zemina víc obsahuje 

jílovité částice. V hloubce 6m se jedná převážně o čistý jíl. 

  

 Hydrogeologický průzkum ukázal že hladina podzemní vody se nachází v hloubce 

12m pod vrstvou jílu, která brání zvýšení hladiny. Samotný koeficient vsaku pro půdy byl 

stanoven následovně: 

  Zemina hlínitopísčitá do hloubky 2 m -  kv = 5.10-5
  

  Zemina hlínitopísčitá s příměsí jílu do hloubky 4,2 m -  kv = 5.10-6 

  Zemina hlínitopísčitá do hloubky 6 m -  kv = 1.10-8
 

 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Stavba není nijak omezena ochrannými 

pásmy. 

 

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: Objekt se 

nenachází v blízkosti poddolovaného území. Ačkoliv je objekt v blízkosti vodního zdroje, 

nehrozí žádné negativní vlivy na stavbu. 

 

   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: Stavba nenarušuje okolní stavby ani by neměla narušit odtokové poměry 

pozemku nebo blízkého okolí. 
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 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Na pozemku se kromě jednoho 

stromů, který nezavází stavební činnosti, nenachází žádné jiné překážky. Stromy zůstanou 

zachovány. 

 

 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa: Na pozemku není třeba řešit zábory půdy, vzhledem k funkci 

pozemku. 

 

 Územně technické podmínky: Objekt bude plně napojen na veřejnou infrastrukturu. 

Příjezdová cesta bude vedena od severu ke hlavnímu parkovišti. Bude napojena na stávající  

asfaltovou cestu.  

 

 Vodovodní přípojka DN 32 bude napojena na vodovodní řadu DN 63 pomoci 

navrtávajícího pásu. Přípojka je vedena kolmo na osu vodovodního řádu v hloubce 0,8 m od 

podlahy. Začíná v místě napojení na hlavní řad a končí v technické místnosti s hlavním 

uzávěrem vody. 

  

 Zdejší kanalizace je jednotná, tudíž lze odvádět dešťovou i splaškovou vodu. 

Kanalizační přípojka DN 160 bude odbočkou napojena na jednotnou veřejnou kanalizaci DN 

400 v hloubce 1m od podlahy. Je vedena kolmo na osu kanalizačního řadu a těsně před řádem  

je stočena směrem proudu sítě aby se zklidnil vtok vody. 

 

 Plynovodní přípojka nebude realizována 

 

 Přípojka NN CYKY 5Jx10, bude napojená do hlavního rozvaděče, technické 

místnosti. 

 

 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: Nejsou 

předpokládány žádné věcné nebo časové vazby související s investicí. 

  

 

 

 



 

19 

 

B. 2. Celkový popis stavby 

B. 2. 1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Objekt se bude užívat k rekreačním a sportovním účelům s možností ubytování  

     Plocha pozemku: 2350m
2
 

     Zastavěny prostor: 569m2 

     Zpevněná plocha: 781m2 

     Užitková plocha:  2193m2
  

     Počet zaměstnanců a zákazníku: 87 

 

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus: Stavební pozemek s katastrálním čísle 145/3 se nachází v zastavěné 

oblasti České Skalice na ulici T. G. Masaryka Okolí zástavby je tvořeno převážně zástavbou 

rodinných domků a dvoupatrových dvojdomků. Objekt bude plně napojen na veřejnou 

infrastrukturu. Příjezdová cesta bude vedena od severu ke hlavnímu vstupu. Bude napojena na 

stávající  asfaltovou cestu. Terén je téměř rovný a zatravněný. Na pozemku se kromě jednoho 

stromů, které nezavází stavební činnosti, nenachází žádné jiné překážky. Vstup do  objektu je 

situován ze severní strany.  

 

 Architektonické: Jedná se o novostavbu trojpatrového sportovního a rekreačního 

střediska. Půdorys stavby je nepravidelný. Skládá se z většího obdélníku, jakožto hlavního 

celku a lichoběžníku, kde se nachází pokoje. Nosnou konstrukci tvoří nosné stěny a sloupy. 

Fasáda stěny je navržena se zateplením a s tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Střecha je 

projektována jako plochá jednoplášťová. Výplně otvorů, okna a dveře jsou plastové šedé 

barvy. Oplechování je z titanzinku šedé barvy. 

 

B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Stavba neobsahuje žádné výrobní procesy. 
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B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 

 Investor má požadavky na bezbariérový přistup. Proto byla zohledněna vyhláška č. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb [8]. Projektování se také řídilo vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby. [2] 

 

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 

 Objekt nemá žádné zvýšené bezpečnostní podmínky. Bude opatřen klasickými 

bezpečnostními prvky jako je zábradlí nebo protiskluzová dlažba. 

 

B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 

 Stavební řešení: Stavba je založena na základových pásech z železobetonu C20/25 a 

základové desce taktéž C20/25. Konstrukce nosných stěn je navržena jako zděná z tvárnic 

systému Ytong. Stropní jsou dělané ze stropních dílců Ytong.  Konstrukce střechy je  plochá 

taktéž z stropních dílců. Všechny konstrukce jsou  posouzeny statikem. 

 

 Konstrukční a materiálové řešení: 

 Zemná práce: Stavba bude nejdříve vytyčena. Následně se začne se sejmutím ornice 

do hloubky 200 mm a uložena k pozdějšímu využití. Dalším krokem bude strojní výkopy. Je 

potřeba odkopat velké množství zeminy, jak pro stavbu, tak budoucí vsakování. Tudíž  

zemina bude odvezena okamžitě na skládku. Ponechá se jen malé množství. Půda se bude 

odkopávat pod úhlem, který nedovolí její sesuv. V nejhlubší části budou rýhy základu v 

hloubce 1,45m od budoucí podlahy. Nejnižší hloubka bude 0,4m od podlahy. Další částí bude 

hloubení rýh pro inženýrské sítě. 

 

  Základové konstrukce: Základy jsou řešeny jako železobetonové základové 

pásy, které budou vylité betonem C20/25. Hloubka základu je totožná s hloubkami 

výkopových prací. Pásy mají šířku 700 mm. Výška pásů je 250 mm. Jako ochrana bude 

železobetonový pás podbetonován 50 mm prostým betonem. Na základových pásech budou 3 

vrstvy betonových bednících tvárnic, na kterých bude teprve ležet základová deska a zdivo. 

Základovou desku tvoří železobeton C20/25 o tloušťce 150 mm. Ten bude ležet na původní 

zemině. 
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 Svislé konstrukce: Nosná konstrukce objektu je tvořena převážně tvárnicemi Ytong 

P4-500 tl. 300 mm na maltu Ytong. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z vápenopískových 

tvárnic Silka S12-1800 tl. 300, 250 a 200 mm na maltu Silka. Příčky jsou vyzděny z tvárnic 

Ytong P2-500 tl. 100 mm, popřípadě ze sádrokartonu. 

 Překlady: Překlady budou umístěny nad všechny otvory nosných i nenosných 

konstrukcí. Půjde o překlady Ytong NOP pro nosné konstrukce a NEP pro nenosné 

konstrukce. 

 

 Vodorovné konstrukce: Konstrukce stropu jsou dělané ze stropních dílců Ytong. 

Tloušťka stropu bude 240 mm. Usazení nosníku bude minimálně 100 mm a 80 na ocelové 

prvky. Každá nosná svislá konstrukce bude mít přímo pod stropem železobetonový věnec 

ohrazen věncovkou Ytong. Ten bude zřízen z betonu C20/25 a výztuže 10 505. Detaily 

použitých prvků a rozložení vložek a nosníku viz. výkres D.1.1.6.  

 

 Stropní podhled: V každém podlaží je vytvořen sádrokartonový podhled ze 

sádrokartonových desek Norgips. Sádrokartonové desky jsou ošetřeny nátěrem. Desky jsou 

upevněny pomoci CD profilu. 

 

 Sádrokartonové předstěny: Ty jsou tvořeny v koupelnách pro rozvody TZB. Jsou 

vytvořeny ze sádrokartonových desek Rigipis RBI, které jsou impregnované a vhodné do 

vlhkého prostředí. Desky jsou upevněny pomoci CD profilu. Předstěny budou dle potřeby 100 

- 150 mm široké. Výška bude záležet na umístění předstěny. 

 

 Konstrukce střechy: Střecha bude tvořena stropními dílci Ytong. Ta následně 

zaizolovaná EPS 100S od Isoveru. Vyspádování bude taktéž uděláno tepelnou izolaci. Na ní 

následně bude živičná hydroizolace. 

 

 Komín: V objektu je zvoleno alternativní řešení vytápění a komín není potřeba. 
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 Hydroizolace: Spodní stavba včetně soklu je zaizolována proti vlhkostí 

modifikovanou, natavovací, živičnou hydroizolací BITU-FLEX GG. Dále jsou použity v 

objektu separační folie PE GUNNEX za účelem betonáže, pározábrana GLASTEK AL 40 

MINERAL k ochraně tepelné izolace střechy, samolepící asfaltové pásy GLASTEK 30 

STICKER která nalepí na tepelnou izolaci střechy a asfaltové hydroizolační pásy ELASTEK 

40 jako finální hydroizolace střechy. 

  

 Tepelná izolace: Základy, sokl a obvodové konstrukce suterénu budou zatepleny 

extrudovaným polystyrenem Synthos XPS Prime 30 L o tl. 160 mm. Fasáda bude mít izolaci 

Isover EPS GreyWall tl. 200 mm. Izolace bude k obvodovým stěnám připevněna 

hmoždinkami a lepící hmotou. Podlaha v přízemí bude mít tepelnou izolaci Isover EPS 100S 

o tloušťce 180 mm. Stropy budou zaizolovány tepelnou a  akustickou izolací ISOVER T-N. 

Detaily skladeb viz. příloha č. 2 nebo výkres D.1.1.5. 

   

 Podlahy: Podlahy budou v objektu řešeny buďto keramickou dlažbou nebo dřevenými 

vlysy. Detaily skladeb viz. příloha č. 2 nebo výkres D.1.1.5. 

 

 Omítky a povrchové úpravy: Vnitřní omítky budou tvořeny 5 mm vrstvou sádrové 

omítky. Ve vlhkých prostorech bude použita omítka vápenocementová o tloušťce 5-10 mm. 

Fasádní a soklová omítka bude tenkostěnná. Jako podklad bude použita stěrková malta tl. 7 

mm Weber Therm Klasik na fasádu a obklady na sokl. Do stěrkové malty bude i umístěna 

armovaci tkaninou VERTEX. Na ní bude nanesen penetrační nátěr Pas Podklad Uni. Nakonec 

bude vše omítnuto konečnou vrstvou omítky tlustou 4 mm. Pro fasádu to bude omítka Weber 

Pas silikon a na sokl bude nalepeny obklady. Detaily skladeb viz. příloha č. 2 nebo výkres 

D.1.1.5. 

 

 Mechanická odolnost a stabilita: Stavba bude  obsahovat pouze materiály a výrobky, 

které jsou atestovány. Konstrukce  budou taktéž vyhodnoceny statikem zdali vyhoví. 
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B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Technické řešení: Jako zdroj tepla bude použit tepelné čerpadlo země-voda. Pro 

přípravu teplé užitkové vody budou zřízeny 2 boilery Dražice OKCE 750 se zásobníkem vody 727 l a 

otopnými tělesy o výkonem 16 kW.  

B. 2. 8. Požárně bezpečnostní řešení 

 Objekt je brán jako jeden samostatný požární úsek. Na objekt není kladen speciální 

požadavky a bude vybaven hasícími přístroji. Platí také pro něj klasické zásady jako dodržení 

vzdálenosti od jiných objektů. 

 

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 

 Součástí projektové dokumentace byl vypočet tepelně-technických vlastností 

obvodových konstrukcí a podlah. vše bylo zrealizováno dle požadavků ČSN 73 0540-2 [11] 

Tepelná ochrana budov. Skladby vyhověli ve všech ohledech. Vypočet byl proveden  v 

programu TEPLO 2014 EDU, ZTRATY 2011 a ENERGIE 2013. Výjezdy jsou k dispozici v 

přílohách č. 3, 6 a 8. 

 

B. 2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Po objektu nejsou vyžadované speciální hygienické požadavky. Větrání objektu je 

zajištěno nuceně pomoci vzduchotechniky. Vzduchotechnická jednotka bude opatřena 

odvlhčováním. Odpad z objektu bude přesouván  do kontejneru na kraji pozemku. Objekt 

nebude negativně ovlivňovat okolí. 

 

B. 2. 11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana před pronikáním radonu z podloží: Daný pozemek se nenachází v oblasti 

ohrožené radonem. Nicméně navrhnutá hydroizolace je současně i ochranou proti radonu.  

 

 Ochrana před bludnými proudy: Projekt neřeší ochranu proti bludným proudům. 

 

 Ochrana před technickou seizmicitou: Objekt se nenachází na místě ohroženou  

tímto druhem seizmicity. Zároveň ani sám objekt nedisponuje zařízeními, které by vytvářely 

takové nebezpečí. 
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 Ochrana před hlukem: Stavební konstrukce jsou navrženy aby chránili objekt před 

venkovním hlukem. Zároveň ani sám objekt nedisponuje zařízeními, které by vytvářely hluk. 

 

 Protipovodňová opatření: Navržená stavba se nenachází v povodňovém území. 

 Ostatní účinky: Objekt není ohrožen žádnými dalšími vlivy včetně vzduté vody 

 

B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu 

    Napojovací místa technické infrastruktury: Místo napojení je zachyceno na 

koordinační situaci C.3. 

 

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 Vodovodní přípojka DN 32 bude napojena na vodovodní řadu DN 63 pomoci 

navrtávajícího pásu. Přípojka je vedena kolmo na osu vodovodního řádu v hloubce 0,8 m od 

podlahy. Začíná v místě napojení na hlavní řad a končí v technické místnosti s hlavním 

uzávěrem vody. 

  

 Zdejší kanalizace je jednotná, tudíž lze odvádět dešťovou i splaškovou vodu. 

Kanalizační přípojka DN 160 bude odbočkou napojena na jednotnou veřejnou kanalizaci DN 

400 v hloubce 1m od podlahy. Je vedena kolmo na osu kanalizačního řadu a těsně před řádem  

je stočena směrem proudu sítě aby se zklidnil vtok vody. 

 

 Plynovodní přípojka nebude realizována 

 

 Přípojka NN CYKY 5Jx10, bude napojená do hlavního rozvaděče, technické 

místnosti. 
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B. 4. Dopravní řešení 

 Objekt bude napojen na veřejnou infrastrukturu. Příjezdová cesta bude asfaltová 

vedena od severu ke hlavnímu parkovišti. Bude napojena na stávající  asfaltovou cestu. Pěší 

chodník zas zámková dlažba Visio. 

 

 Blízko objektu je zřízená veřejná autobusová doprava, zároveň se jedná o klidné 

území bez většího provozu. 

 

B. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Terén je spíše rovný což vyhovuje výstavbě budovy.  Po dokončení stavby se provede 

klasická zatravňovací procedura. 

 

B. 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

  Řešený objekt nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Odpadní vody budou 

odvedeny veřejnou kanalizací.  Dešťová vodu bude taktéž odváděna kanalizací. Bude zajištěn 

svoz odpadu. A ani dům nebude vytvářet nadměrný hluk nebo vibrace. 

 

B. 7. Ochrana obyvatelstva 

 Ochrana obyvatelstva má na starosti zhotovitel stavby. Místo bude patřičně zajištěno, 

aby nedošlo k nehodě obyvatel. Stavba bude oplocena provizorním oplocením a označená 

tabulkami. Jakmile bude stavba hotová, není potřeba už žádné ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

 



 

26 

 

B. 8. Zásady organizace výstavby 

 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: Organizace 

dodávky a uskladnění  materiálu jsou na uvážení dodavatele. 

 

 Odvodnění staveniště: Staveniště nebude během výstavby odvodněno. 

 

 Napojení  staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Staveniště 

bude napojeno na elektrické NN vedení. Přístup na pozemek je dostatečný i bez  zpevněných 

ploch. 

 

 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Objekt se nachází v blízkosti 

zástavby. Bude potřeba na hranicích objektu zřídit protiprašnou zábranu.   

 

 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: Nebude potřeba jakékoliv sanace nebo demolice na  pozemku. 

 

 Maximální zábory pro staveniště: Zábory na pozemku budou trvalé i dočasné. 

Vzhledem z množství výkopů bude zvlášť jílovitá půda odvezena na skládku. 

 

 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: V daném  rozsahu výstavby nehrozí překročení jakýchkoliv limitů. 

 

 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: Organizace  

jsou na uvážení dodavatele. 

 

 Ochrana životního prostředí při výstavbě: Při výstavbě nehrozí ohrožení životního 

prostředí. 
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 Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, posouzení  

potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů: Na staveniště mohou mít přístup jen oprávněné osoby dodavatele a investora. 

Podmínkou je i souhlas odpovědné osoby. Proběhne také proškolení všech pracovníků na 

stavbě a pracovníci budou při práci používat náležité ochranné pomůcky. Investor bude 

poučen o způsobu pohybu po staveništi. Dále bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb a 

č. 309/2006 Sb. 

 

 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: Bude se realizovat 

bezbariérový přistup. 

 

 Zásady pro dopravní inženýrská opatření: Není v rozsahu diplomové práce. 

 

 Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby: Není v rozsahu 

diplomové práce. 

 

 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: Není v rozsahu diplomové práce. 
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C. Situační výkresy 

C. 1. Situační výkres širších vztahů 

Není v rozsahu diplomové práce. 

 

C. 2. Celkový situační výkres 

Není v rozsahu diplomové práce. 

 

C. 3. Koordinační situační výkres 

 Koordinační situace je součástí výkresové částí. Jedná se o výkres C. 3.  Je zakreslen v 

měřítku 1:250. Koordinační situace znázorňuje polohu objektu na pozemku a napojení na 
dopravní a inženýrské sítě. Dále jsou na výkrese znázorněny geotermální vrty a jejich 
ochranná pásma. 
 

Seznam výkresů: 

C. 3.  Koordinační situace 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D. 1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

 Jedná se o novostavbu trojpatrového sportovního a rekreačního střediska. Půdorys 
stavby je nepravidelný. Skládá se z většího obdélníku, jakožto hlavního celku a lichoběžníku, 
kde se nachází pokoje. Nosnou konstrukci tvoří nosné stěny a sloupy. Fasáda stěny je 
navržena se zateplením a s tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Střecha je projektována jako 
plochá jednoplášťová. Výplně otvorů, okna a dveře jsou plastové šedé barvy. Oplechování je 
z titanzinku šedé barvy. 
 

 

Seznam výkresů: 

D.1.1.1.  Základy 

D.1.1.2.  Půdorys 1.NP 

D.1.1.3.  Půdorys 2.NP 

D.1.1.4.  Půdorys 3. NP 

D.1.1.5.  Strop nad 1. NP 

D.1.1.6.  Řez  A-A´ 

D.1.1.7.  Půdorys střechy 

D.1.1.8.  Pohled - Jih 

D.1.1.9.  Pohledy - Sever 

D.1.1.10.  Pohledy - Východ 

D.1.1.11.  Pohledy - Západ 

D.1.1.12.  Detail uložení stropních dílců 

D.1.1.13.  Detail vyřešení soklu 
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D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení 

    Stavební řešení: : Stavba je založena na základových pásech z železobetonu C20/25 a 

základové desce taktéž C20/25. Konstrukce nosných stěn je navržena jako zděná z tvárnic 

systému Ytong. Stropní jsou dělané ze stropních dílců Ytong.  Konstrukce střechy je  plochá 

taktéž z stropních dílců. Všechny konstrukce jsou  posouzeny statikem. 

 

 Konstrukční a materiálové řešení: 

 

 Zemná práce: Stavba bude nejdříve vytyčena. Následně se začne se sejmutím ornice 

do hloubky 200 mm a uložena k pozdějšímu využití. Dalším krokem bude strojní výkopy. Je 

potřeba odkopat velké množství zeminy, jak pro stavbu, tak budoucí vsakování. Tudíž  

zemina bude odvezena okamžitě na skládku. Ponechá se jen malé množství. Půda se bude 

odkopávat pod úhlem, který nedovolí její sesuv. V nejhlubší části budou rýhy základu v 

hloubce 1,45m od budoucí podlahy. Nejnižší hloubka bude 0,4m od podlahy. Další částí bude 

hloubení rýh pro inženýrské sítě. 

 

 Základové konstrukce: Základy jsou řešeny jako železobetonové základové pásy, 

které budou vylité betonem C20/25. Hloubka základu je totožná s hloubkami výkopových 

prací. Pásy mají šířku 700 mm. Výška pásů je 250 mm. Jako ochrana bude železobetonový 

pás podbetonován 50 mm prostým betonem. Na základových pásech budou 3 vrstvy 

betonových bednících tvárnic, na kterých bude teprve ležet základová deska a zdivo. 

Základovou desku tvoří železobeton C20/25 o tloušťce 150 mm. Ten bude ležet na původní 

zemině. 

 

 Svislé konstrukce: Nosná konstrukce objektu je tvořena převážně tvárnicemi Ytong 

P4-500 tl. 300 mm na maltu Ytong. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z vápenopískových 

tvárnic Silka S12-1800 tl. 300, 250 a 200 mm na maltu Silka. Příčky jsou vyzděny z tvárnic 

Ytong P2-500 tl. 100 mm, popřípadě ze sádrokartonu. 

  

 Překlady: Překlady budou umístěny nad všechny otvory nosných i nenosných 

konstrukcí. Půjde o překlady Ytong NOP pro nosné konstrukce a NEP pro nenosné 

konstrukce. 

 



 

31 

 

 Vodorovné konstrukce: Konstrukce stropu jsou dělané ze stropních dílců Ytong. 

Tloušťka stropu bude 240 mm. Usazení nosníku bude minimálně 100 mm a 80 na ocelové 

prvky. Každá nosná svislá konstrukce bude mít přímo pod stropem železobetonový věnec 

ohrazen věncovkou Ytong. Ten bude zřízen z betonu C20/25 a výztuže 10 505. Detaily 

použitých prvků a rozložení vložek a nosníku viz. výkres D.1.1.6. 

 

 Stropní podhled: V každém podlaží je vytvořen sádrokartonový podhled ze 

sádrokartonových desek Norgips. Sádrokartonové desky jsou ošetřeny nátěrem. Desky jsou 

upevněny pomoci CD profilu. Detaily konstrukce viz výkres D.1.1.5. 

 

 Sádrokartonové předstěny: Ty jsou tvořeny v koupelnách pro rozvody TZB. Jsou 

vytvořeny ze sádrokartonových desek Rigipis RBI, které jsou impregnované a vhodné do 

vlhkého prostředí. Desky jsou upevněny pomoci CD profilu. Předstěna bude dle potřeby 100 - 

150 mm široká. Výška bude záležet na umístění předstěny. 

 

 Konstrukce střechy: Střecha bude tvořena stropními dílci Ytong. Ta následne 

zaizolovaná EPS 100S od Isoveru. Vyspádování bude taktéž uděláno tepelnou izolaci. Na ní 

následně bude živičná hydroizolace. 

 

 Komín: V objektu je zvoleno alternativní řešení vytápění a komín není potřeba. 

   

 Hydroizolace: Spodní stavba včetně soklu je zaizolována proti vlhkostí 

modifikovanou, natavovací, živičnou hydroizolací BITU-FLEX GG. Dále jsou použity v 

objektu separační folie PE GUNNEX za účelem betonáže, pározábrana GLASTEK AL 40 

MINERAL k ochraně tepelné izolace střechy, samolepící asfaltové pásy GLASTEK 30 

STICKER která nalepí na tepelnou izolaci střechy a asfaltové hydroizolační pásy ELASTEK 

40 jako finální hydroizolace střechy. 

  

 Tepelná izolace: Základy, sokl a obvodové konstrukce suterénu budou zatepleny 

extrudovaným polystyrenem Synthos XPS Prime 30 L o tl. 160 mm. Fasáda bude mít izolaci 

Isover EPS GreyWall tl. 200 mm. Izolace bude k obvodovým stěnám připevněna 

hmoždinkami a lepící hmotou. Podlahy budou mít tepelnou izolaci Isover EPS 100S o 

různých tloušťkách. Detaily skladeb viz. příloha č. 2 nebo výkres D.1.1.5. 
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 Podlahy: Podlahy budou v objektu řešeny buďto keramickou dlažbou nebo dřevenými 

vlysy. Detaily skladeb viz. příloha č. 2 nebo výkres D.1.1.5. 

 

 Omítky a povrchové úpravy: Vnitřní omítky budou tvořeny 5 mm vrstvou sádrové 

omítky. Ve vlhkých prostorech bude použita omítka vápenocementová o tloušťce 5 mm. 

Fasádní a soklová omítka bude tenkostěnná. Jako podklad bude použita stěrková malta tl. 7 

mm Weber Therm Klasik na fasádu a obklady na sokl. Do stěrkové malty bude i umístěna 

armovaci tkaninou vertex. Na ní bude nanesen penetrační nátěr Pas Podklad Uni. Nakonec 

bude vše omítnuto konečnou vrstvou omítky tlustou 4 mm. Pro fasádu to bude omítka Weber 

Pas silikon a na sokl bude nalepeny obklady. 

 

 Mechanická odolnost a stabilita: Stavba bude  obsahovat pouze materiály a výrobky, 

které jsou atestovány. Konstrukce  budou taktéž vyhodnoceny statikem zdali vyhoví. 

 

 

D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Objekt je brán jako jeden samostatný požární úsek. Na objekt není kladen specialní 

požadavky a bude vybaven hasícími přístroji. Platí také pro něj klasické zásady jako dodržení 

vzdálenosti od jiných objektů. 

 

D. 1. 4 Technika prostředí staveb 

 

 Seznam samostatně řešitelných bodů: 

  

 Zdravotně technické instalace 

 Plynová odběrná zařízení 

 Vzduchotechnika 

 Vytápění 

 Chlazení 

 Měření a regulace 

 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 

 Elektronické komunikace a další 

 

    

 



 

33 

 

Seznam výkresů: 

D.1.4.1.  Otopná soustava 1.NP 

D.1.4.2.  Otopná soustava 2.NP 

D.1.4.3.  Otopná soustava 3.NP 

D.1.4.4.  Rozvinutý řez - okruh 1 

D.1.4.5.  Rozvinutý řez - okruh 2 

D.1.4.6.  Rozvinutý řez - okruh 3 

D.1.4.7.  Schéma zapojení tepelného čerpadla 

 

 Jednotlivé body obsahují technickou zprávu, výkresovou část a technické specifikace 
strojů a zařízení. 
 

 Rozsah tohoto projektu řeší pouze bod: Vytápění a akustické zhodnocení konstrukcí 
  

 Technická zpráva z vytápění jakožto stěžejní bod práce bude mít vlastní kapitolu s 
číslem 3. Následovat bude kapitola s číslem 4, kde se bude nacházet ekonomické porovnání a 

výpočet návratnosti tepelného čerpadla oproti konvenčním zdrojům tepla.  
 

 Taktéž akustické posouzení konstrukcí se přemístí na kapitolu s číslem 5. 
  

 

D. 2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Stavba tohoto rozsahu nedisponuje žádnými technickými či technologickými 
zařízeními. 
    
 

 

E. Dokladová část 

 Dokladová část není v rozsahu diplomové práce 
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3. Technika prostředí staveb - Vytápění 

3. 1. Popis objektu 

 Jedná se o novostavbu trojpatrového sportovního a rekreačního střediska. Půdorys 

stavby je nepravidelný. Skládá se z většího obdélníku, jakožto hlavního celku a lichoběžníku, 

kde se nachází pokoje. Nosnou konstrukci tvoří nosné stěny a sloupy. Fasáda stěny je 

navržena se zateplením a s tenkovrstvou omítkou bílé barvy. Střecha je projektována jako 

plochá jednoplášťová. Okna jsou plastové s čtyřskly a dveře jsou taktéž plastové. Barva 

výplně otvoru je šedé barvy. Oplechování je z titanzinku šedé barvy. 

 

3. 2. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a tepelné ztráty objektu 

 Veškeré konstrukce objektu splňují tepelně technické požadavky dle normy ČSN 73 

0540 - 2 [11]. Podrobné informace a výpočty jsou k nalezení v kapitole 5. Tepelné ztráty 

objektu byly taktéž podrobněji rozebrány v kapitole 5. Tepelné ztráty objektu byly spočteny 

při teplotě venkovního vzduchu -15 ºC, teplotě vnitřního vzduchu  20 ºC a vlhkosti 55%. 

Tepelné ztráty vyšly na 30,76 kW. Na tuto hodnotu byl navržen zdroj energie, viz následující 

kapitola. 

 

3. 3. Návrh vytápění a zdroje tepla 

3. 3. 1. Primární zdroj energie 

 Vytápění v objektu bylo navrženo jako teplovodní pomoci otopných těles a 

konvektorů. Jako hlavní zdroj tepla bude sloužit tepelné čerpadlo země - voda od společnosti 

NIBE. Tepelné čerpadlo F1345 - 24 má jmenovitý výkon 24 kW. Skládá se ze dvou 

samostatných tepelných čerpadel fungujících nezávisle na sobě. Topný výkon jednoho 

tepelného čerpadla je 11,8 kW. Topný faktor -COP udávaný výrobcem je 4,42 při B0/W35. 

Tedy teplota vody v primárním okruhu je 0 ºC a sekundární okruh 35 ºC. Topný faktor - COP 

byl pohoršen na 4,2 při B6/W40. Tedy teplota vody v primárním okruhu je 6 ºC a sekundární 

okruh 40 ºC. Tepelné čerpadlo  bude odebírat geotermální energii ze 4 geotermálních vrtů o  

hloubce 120 m
2
.  
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3. 3. 2. Bivalentní zdroj energie  

 Jako bivalentní zdroj energie bude použito dvou topných těles zabudovaných do 

akumulační nádrže. Topná tělesa jsou značky REGULUS a jedná  se o ETT-G-9,0. Jedná se o 

elektrická, odporová, poniklovaná tělesa s termostatickou hlavicí. Celkový výkon otopných 

těles je 18 kW.  

 V případě poruchy jedné části tepelného čerpadla nám systém poběží na tepelné 

čerpadlo druhé s topným výkonem 11,8 kW a oběma topnýma tělesy s výkonem 18 kW. 

Tímto je zajištěn dostatečný výkon aby mohla budova nadále fungovat do výměny nebo 

opravy funkce tepelného čerpadla.   

 

3. 4. Ohřev teplé vody 

 Objekt rekreační a sportovní středisko má poměrně velkou spotřebu teplé vody. 

Vyplývá to z charakteru užívání stavby. Celková spotřeba teplé vody v objektu byla spočtena 

na 5,8 m
3. Velikost zásobníku teplé vody byla spočtena na 1,233 m3

 a zdroj tepla na 16,4 kW. 

Výpočty jsou přiloženy v příloze 16. 

 Do objektu byly tedy navrhnuty dva zásobníky teplé vody OKC 750 NTR/HP o 

objemu 727 litrů. Zdrojem tepla bude topná spirála umístěna v obou zásobnících. Zdroj tepla 

TJ G 6/4´´ - 9 má výkon 9 kW. Zásobníky dále mají možnost napojení tepelného čerpadla a 

přebytkový výkon využít k přípravě teplé vody.  

 Výstup teplé vody bude mít teplotu 55 ºC. Jako termická dezinfekce se jednou 

měsíčně zásobníky zahřejí na 75 ºC. 

 

3. 5. Popis systému vytápění 

  Otopná soustava bude mít teplotní spád 40/30 ºC. Navržena je dvoutrubková soustava 

se spodním horizontálním rozvodem. Soustava je rozdělena na tři okruhy s nuceným oběhem 

zajištěným čerpadly MAGNA 1 32-40 F od výrobce GRUNDFOS. Návrh čerpadla je v 

příloze 13. Teplo se bude objektu předávat skrz otopná tělesa a konvektory značky 

KORADO. Regulace soustavy bude zajištěna centrální regulační jednotkou NIBE SMO 40. V 

každé vytápěné místnosti bude prostorové čidlo NIBE RTS 40 ke snímání teploty místnosti.
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3. 6. Otopná tělesa 

 Otopná tělesa a konvektory značky budou značky KORADO. Tělesa byla navržena na 

teplotní spád 40/30 ºC. Návrh těles se nachází v příloze 9.  

 Desková tělesa RADIK jsou převážně navrhována v vlhkých prostorech. Jsou osazeny 

termoregulačními ventily COMPAKT se šroubením DN 15 a termopohonem HONEYWELL 

SMART-T sloužící k centrální regulaci. Desková tělesa RADIK jsou v objektu v řadě RC 

PLAN VK typ 21 a 33 se spodním napojením.  

 Konvektory KORALEX FI s nucenou konvekci se nacházejí v obytných a 

společenských prostorech. Konkrétně se jedná o typ KORAFLEX FI 11/20. Konvektory mají 

boční napojení, termoregulační ventil RA-N 15 od DANFOSSU se šroubením DN 15 a 

termopohonem HONEYWELL SMART-T sloužící k centrální regulaci. 

 Trubkové těleso KORALUX LINEAR MAX. Těleso má spodní napojení, 

termoregulační ventil RA-N 15 od DANFOSSU se šroubením DN 15 a termopohonem 

HONEYWELL SMART-T sloužící k centrální regulaci. 

 Otopná lavice KORALINE LD s přirozenou konvekcí a krycí deskou sloužící k 

sezení. Konvektory mají spodní napojení, termoregulační ventil RA-N 15 od DANFOSSU se 

šroubením DN 15 a termopohonem HONEYWELL SMART-T sloužící k centrální regulaci. 

 Konvektory KORAWALL WI s nucenou konvekci se nacházejí ve společenských 

prostorech. Konvektory mají spodní napojení, termoregulační ventil RA-N 15 od 

DANFOSSU se šroubením DN 15 a termopohonem HONEYWELL SMART-T sloužící k 

centrální regulaci. 

  Desková tělesa společně s konvektory se nachází převážně pod okny. Podlahové 

konvektory mají díky možnosti chlazení v letních měsících vaničku na odvod kondenzátu. 

Termopohon HONEYWELL SMART-T má krytí IP44. Kotvící prvky jsou součástí dodávky. 
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3 7. Rozvody otopné soustavy 

 Pro distribuci topné vody byly navrhnuty trubky výrobce HERZ. Konkrétně se jedná o 

vícevrstvé plastové potrubí s hliníkovou folií PE-PR. Potrubí se skládá postupně z vnitřní 

vrstvy PE - RT - vyšší teplota, AL - hliník, PE - HD - vysoká hustota. Potrubí v objektu je 

použito v rozměrech 16x2, 20x2, 32x3 a 63x4,5. Potrubí 63x4,5 se prodává jako tyče. Zbylé 

dimenze jsou ve smotcích. 

 Plastové potrubí je vedeno buď v podlaze nebo v podhledu. Uchyceno je plastovými 

úchytkami nebo je vedeno ve vodící mřížce. Prostupy přes stěny a stropy jsou opatřeny 

plastovou chráničkou z PVC trubky utěsněnou polyuretanovou pěnou. Potrubí je zaizolováno 

tepelnou izolací PAROC ALUCOAT T v tloušťce 20 mm pro potrubí 16x2, 20x2 a 40 mm 

pro potrubí 32x3, 63x4,5. Rozvody budou vyspádované ke stoupacímu potrubí a dál k 

rozdělovači po sklonem 3 promile.  

 Rozvody potrubí k otopným tělesům bude zajištěno přes 3 okruhy. Každý okruh bude 

mít, jak bylo zmíněno výše, své vlastní čerpadlo. První okruh bude přivádět topnou vodu k 

otopným tělesům nacházející se v obytné (hotelové) zóně. Distribuce mezi patry bude 

zajištěna stoupacím potrubím S1, S2, S3 a S4. Druhý okruh společně s třetím přivádí topnou 

vodu do rekreačněsportovní části objektu. Druhý okruh zásobuje otopná tělesa napojená na 

stoupací potrubí S5 a S6. Třetí okruh distribuuje topnou vodou k stoupacímu potrubí S7.  

 

3. 8. Pojistná zařízení 

 Primární okruh bude zabezpečen proti roztažnosti kapaliny tlakovou expanzní 

nádobou a pojistným ventilem, které jsou již součástí dodávky tepelného čerpadla. Expanzní 

nádoba bude umístěna na přívodním potrubí k tepelnému čerpadlu před trojcestném ventilu 

vedoucímu k tepelnému čerpadlu a chladicí okruhu. Pojistné ventily budou napojeny co 

nejblíže tepelnému čerpadlu (popřípadě výměníku) a nesmí mezi ním a pojistnými ventily být 

žádná armatura. Z charakteru napojení soustavy bude mít primární okruh 3 pojistné ventily. Je 

potřeba zajistit aby kapalina z primárního okruhu netekla volně do kanalizace, ale byla 

zachytávána.   
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 Sekundární okruh bude také obsahovat expanzní nádobu napojenou na akumulační 

nádrž. Výpočet objemu expanzní nádoby je přiložen v příloze 14. Pojistné ventily jsou 

nadimenzovány na přetlak 300 kPa. Vypočet se nachází v příloze 15. Z charakteru napojení 

tepelného čerpadla bude mít sekundární okruh také 3 pojistné ventily.  

 

 Je také potřeba pojistit soustavu na přípravu teplé vody. Pojistný ventil i expanzní 

nádoba se budou nacházet na přívodním potrubí k odběrným místům a to hned za zásobníkem 

teplé vody. Mezi zásobníkem a pojistným ventilem, ale také i jednotlivými zásobníky teplé 

vody, se nesmí osadit uzavírací armatura. 

 

3.9. Zkoušky a uvedení soustavy do provozu 

 Přes napouštěcí soustavu se NIBE KB se napustí primární okruh soustavy a odvzdušní 

se. Sekundární okruh se taktéž napustí a pomoci automatického odvzdušňovací jednotky se 

systém odvzdušní. I přesto je potřeba zezačátku kontrolovat systém a popřípadě ručně 

odvzdušňovat jednotlivá otopná tělesa. 

 Soustava vytápění bude odzkoušena pracovním přetlakem. Zařízení se zkontroluje 

zda-li se neprojevují žádné netěsnosti. Přetlak se udržuje v zařízení alespoň 6 hodin. Po 6 

hodinách se provede nová prohlídka. Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se 

zapíše do stavebního deníku. 

 Dále se provede zkouška dilatační. Soustava se před zaizolováním a zazděním 

prostupů uvede do maximální teploty. Nechá se vychladnout a postup se znova opakuje. 

Následně proběhne kontrola netěsností či jiných závad. Při zkoušce musí být investor a vše se 

zapíše do stavebního deníku. 

 Dále se provede topná zkouška trvající 24 hodin. Během ní se nasimuluje běh soustav 

v různých režimech a to i simulace havarijních stavů. Kontrolu je se tím vyváženost soustavy, 

funkce jednotlivých armatur, měřičů a parametrů stanovených projektem. Součástí zkoušky  

je doregulování otopné soustavy a může být provedeno zaškolení personálu. Zkouška se 

provádí za účasti investora nebo jeho zástupce. Výsledky se zapíší do stavebního deníku a 

protokolu. 

 Otopnou soustavu je potřeba jednou ročně prohlédnout revizním technikem. Taktéž je 

potřeba provést revizi primárního (chladícího) okruhu. 
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4. Ekonomické zhodnocení 

 V tomto bodě se podíváme na ekonomické zhodnocení tepelného čerpadla s 

porovnáním běžnějšího zdroje vytápěni jako je kondenzační kotel. Návratnost investice do 

tepelného čerpadla oproti kondenzačního kotle bude vypočtena na základě pořizovací ceny a 

provozních nákladů. Neočekávané události, inflace a podobné jevy nebudou zohledňovány. 

 

 4. 1. Pořizovací náklady jednotlivých zdrojů tepla 

Pořizovací cena komponentů souvisejících s tepelným čerpadlem: 

Tepelné čerpadlo NIBE F 1345 - 24    360 000 Kč 

Geotermální vrty      384 000 Kč 

Bivalentní zdroj energie - ETT-G-9,0   9 800 Kč 

Akumulační nádrž      11 000 Kč 

Tepelná izolace AN      4 700 Kč 

Celkově       769 500 Kč  

Pořizovací cena komponentů souvisejících s kondenzačním kotlem: 

Kondenzační kotel Protherm LEV 30 KKZ   50 000 Kč   

Komínové těleso      26 000 Kč 

Přípojky       25 000 Kč 

Celkově       101 000 Kč 

Rozdíl v pořizovacích nákladech je 668 000 Kč. 

 

4. 2. Provozní náklady jednotlivých zdrojů tepla 

Provozní náklady tepelného čerpadla: 

Potřeba energie na vytápění za rok     7,3 MWh 

Cena za MWh        2 750 Kč 

Cena energie za rok       20 075 Kč 
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Roční platba za příkon jističe      5 100 Kč  

Revize těsnosti chladícího okruhu     1 500 Kč 

Celkově        26 675 Kč 

Provozní náklady kondenzačního kotle: 

Potřeba energie na vytápění za rok     34,61 MWh 

Cena za MWh        1 525 Kč 

Cena energie za rok       52 780 Kč 

Revize komínového tělesa      1 500 Kč 

Revize kondenzačního kotle      1 000 Kč 

Celkově        55 280 Kč 

Rozdíl v provozních nákladech za rok je 28 605 Kč 

 

4. 3. Návratnost investice 

Návratnost investice:  668 000 / 28 605 = 23,35 let 

 Při provozních rozdílech 28 605 Kč ročně, se rozdíl v investici mezi tepelným 

čerpadlem a kondenzačním kotlem, odhaduje na 24 let. Odhady výrobců tepelných čerpadel je 

pro systémy země - voda kolem 25 let. Můžeme tedy říci, že hrubý výpočet návratnosti pro 

náš objekt je v přijatelných mezích. Jak už bylo zmíněno, nebylo do vypočtu zahrnuty aspekty 

jako je možná porucha systému, inflace a nárůst cen energii, zvýhodněný tarif elektrické 

energie i pro ostatní zařízení v objektu a možnost levného chlazení pomoci geotermální 

energie. 
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5. Stavební tepelná technika 

 Tato část se bude zabývat objektem rekreační z pohledu energetického. Objekt je v 

nízkoenergetickém standartu a cíle této části bude zajistit v objektu tepelnou pohodu a ověření 

zda konstrukce objektu dodržují patřičné požadavky. Posouzení bude provedeno podle normy 

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov. [11] 

  

Hodnoceny budou tyto parametry: součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

    průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí 

    šíření a kondenzace vodní páry v konstrukci 

    nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

    lineární činitel prostupu tepla konstrukce 

    pokles dotykové teploty konstrukce  

    tepelná stabilita místnosti 

    energetická náročnost budovy 

  

 Pro posouzení těchto hodnot budou použity výpočetní programy TEPLO 2014 EDU, 

AREA 2014 EDU, SIMULACE 2011. Pro stanovení energetické náročnosti jednotlivých 

místnosti byl použit program ZTRÁTY 2010. A nakonec pro posouzení celkové energetické 

náročnosti objektu byl použit program ENERGIE 2013 a vyhláška 78/2013 Sb. 

 

5. 1. Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí   

 Součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] udává kolik tepla projde konstrukcí o ploše 1 m2

 

při teplotním spádu 1 K z vnitřního prostředí do venkovního. Tato hodnota nám vlastně udává 

jak moc je odolná konstrukce proti pronikání tepla. Hodnotí se pro všechny budovy s 

návrhovou vnitřní teplotou θim = 18 až 24 °C. Zde pak platí že: 

U ≤ UN 

U - vypočtený součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

UN  - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m
2
K] 
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Součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] se dá vypočítat ze vztahu: 

 U =  =           [1] 

RT - odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2
K)/W]  

R - odpor posuzované konstrukce [(m2
K)/W]  

RSi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2
K)/W]  

RSe - odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2
K)/W] 

 

Tepelný odpor R [m
2
K/W] se dá vypočítat ze vztahu: 

 R = Σ       [2] 

d - tloušťka vrstvy v konstrukci [m]  

λ - součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 

 Vybrané konstrukce byly vypočteny a hodnoceny pomoci výpočetního programu 

TEPLO 2014 EDU. Jednalo se převážně o obálku budovy. Jde o obvodový plášť - fasádu, 

obvodový plášť - sokl, střešní plášť a podlaha na terénu. Dále byly vypočteny ještě vnitřní 

konstrukce pro budoucí výpočet ztrát po místnostech. 

 Budova má převažující vnitřní teplotu  20 °C a relativní vlhkost vzduchu φi je 55 %. 

Objekt tedy spadá do intervalu 18 - 22 °C a relativní vlhkost vzduchu φi je menší než 60 %. Je 

tedy možno použít k porovnání požadované i doporučené hodnoty UN  bez přepočtu. 

 

 Výstupy z programu TEPLO 2014 EDU se nacházejí v příloze 3. Výsledné hodnoty 

jsou přiloženy v přehledné tabulce s číslem 1 a 2. 
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Vypočtené hodnoty

U  [W/m2K] Un,20  [W/m2K] Urec,20  [W/m2K] Upas,20  [W/m2K]

Příčka 100 0.99 2,7 1,8 - Splněno

Nosná stěna 200 1.78 2,7 1,8 - Splněno

Nosná stěna 250 1.58 2,7 1,8 - Splněno

Nosná stěna 300 1.42 2,7 1,8 - Splněno

Strop 1NP 0,34 2,2 1,45 - Splněno

Strop 2NP 0.32 2,2 1,45 - Splněno

Vypočtené součinitelé prostupu tepla a jejich porovnání s normovými hodnotami

Vnitřní konstrukce
Normové hodnoty

Požadavky

Tabulky s vypočtenými hodnotami součinitele prostupu tepla konstrukcí  

Tab. 1. Součinitelé prostupu tepla obalových konstrukcí  

Tab. 2. Součinitelé prostupu tepla vnitřních konstrukcí  

Všechny konstrukce vyhověli na součinitel prostupu tepla při porovnání s  

požadovanými i doporučenými hodnotami. Konstrukce obálky budovy vychází jak pro 

nízkoenergetický tak pasivní standart. 

 

5. 2. Průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí 

 Průměrný součinitel prostupu tepla Uem [W/m
2
K] se stanoví pro celkovou obálku 

budovy nebo její vytápěné části. Následně se porovná s takzvanou referenční budovou.   

 Referenční budova má stejné rozměry, teplotní i zónové rozložení. Rozdíl je jen v 

součinitelích prostupu tepla, která se zadávají normová dle ČSN 73 0540-2 [11] místo 

spočtených. Tím získáme identický objekt s normovým průměrným součinitelem prostupu 

tepla s kterým se vyhodnocovaný objekt bude porovnávat.  

Uem ≤Uem,N 

Uem - vypočtená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2
K] 

Uem,N - požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2
K] 

Vypočtené hodnoty

U  [W/m2K] Un,20  [W/m2K] Urec,20  [W/m2K] Upas,20  [W/m2K]

Obvodové Zdivo - Fasáda 0.12 0,3 0,25 0,18 Splněno

Obvodové Zdivo - Sokl 0.14 0,3 0,25 0,18 Splněno

Podlaha Na Zemině - Vlysy 0.21 0,45 0,3 0,22 Splněno

Podlaha Na Zemině - Dlažba 0.21 0,45 0,3 0,22 Splněno

Střecha 0.10 0,24 0,16 0,15 Splněno

Vypočtené součinitelé prostupu tepla a jejich porovnání s normovými hodnotami

Konstrukce obálky budovy
Normové hodnoty

Požadavky
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Průměrný součinitel obálky budovy Uem [W/m
2
K] se spočte:  

 Uem =           [3] 

HT  - měrná ztráta prostupem tepla  [W/K]  

A - plocha obálky budovy zakomponovaná do výpočtu  [m2
] 

 

 Výpočet byl proveden v programu  ENERGIE 2013, vyhlášky 78/2013 Sb. [4] a ČSN 

73 0540-2 [11]. Výstup z programu ENERGIE 2013 se nachází v příloze 8. Výsledné hodnoty 

jsou přiloženy v přehledné tabulce s číslem 3. 

 Tab. 3. Průměrné součinitelé prostupu tepla obálky budovy  

 

 Energetický štítek obálky budovy vyšel v klasifikační třídě A, tedy velmi úsporná. 

Klasifikační ukazatel CI má hodnotu 0,5. Objemový faktor 0,35 m
2
/m

3
. 

 

5. 3. Šíření a kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce 

 Zkondenzovaná vodní pára v konstrukci je označována Mc [W/m
2
K]. Posouzení na 

kondenzaci vodní páry by se měla uskutečnit ve všech konstrukcích, kde kondenzace hrozí. 

Obvzlášť konstrukce se zabudovanými dřevěnými, nebo jinými organickými prvky, jsou 

ohroženy nejvíce. Muže dojit k trvalému poškozeni konstrukce, napadení plísněmi, parazity či 

deformace těchto prvků. V těchto konstrukcích se snažíme kondenzaci co nejvíce eliminovat. 

 

 

 

Vypočtená hodnota Požadovaná hodnota

Uem [W/m2K] Uem,N  [W/m2K]

1. Rekreační a sportovní zóna 0,18 0,29 Splněno

2. Obytná zóna 0,20 0,33 Splněno

Celkově 0,19 0,31 Splněno

Zóna Požadavek

Průměrný součinitel prostupu tepla a jeho porovnání s referenční budovou
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 Aby konstrukce splnila požadavek, měla by se tedy v první řadě kondenzace vodní 

páry v konstrukci vyhnout. 

Mc = 0 kg/m
2
.a 

Mc - množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2
.a] 

 U konstrukcí, na které nebude mít vlhkost takový vliv, se toleruje malé množství 

kondenzátu Mc,N  [kg/m
2
.a]. Mc,N  se pohybuje v rozmezí od 0 kg/m

2
.a do 0,50 kg/m

2
.a v 

závislosti na konstrukci, její citlivosti nebo třeba její objemové hmotnosti.  

 Pro konstrukce dřevěnými prvky, kontaktním zateplením, málo propustnou vnější 

vrstvou nebo jednoplášťové střechy se toleruje Mc,N = 0,10 kg/m
2.a  nebo 3% plošné 

hmotnosti konstrukce. 

 Pro ostatní konstrukce muže použít Mc,N  = 0,50 kg/m
2.a  nebo 5% plošné hmotnosti 

konstrukce. 

 Je-li objemová hmotnost materiálu menší než 100 kg/m3, tak se limitní hodnoty 3% a 

5% zdvojnásobují na 6% a 10%. 

 Tyto podmínky se nemusí hodnotit pro konstrukce přilehlé k zemině, pokud nejsou v 

ní zabudované dřevěné prvky. 

  Další podstatnou věcí je aby zkondenzované množství vody (třeba i v limitu) 

nepřesáhlo roční množství odpařitelné vodní páry Mev [kg/m
2.a]. Docházelo by totiž k 

postupné akumulaci vodní páry v konstrukci a postupné degradaci konstrukce. 

Mc < Mev 

Mc - množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2
.a]  

Mce - množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce [kg/m2
.a] 
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Vypočtené hodnoty Normové hodnoty Odpařitelné hodnoty

Mc  [kg/m2.a] Mc. N   [kg/m2.a] Mev  [kg/m2.a]

Obvodové Zdivo - Fasáda 0,0085 0,1 1,7016 Splněno

Obvodové Zdivo - Sokl 0,0497 0,1 0,3742 Splněno

Střecha 0,0004 0,1 0,0062 Splněno

Konstrukce obálky budovy Požadavky

Zkondenzovaná vodní pára v konstrukcích obálky budovy

 Výpočet byl proveden v programu TEPLO 2014 EDU, který se nacházejí v příloze 3. 

Výsledné hodnoty jsou přiloženy v přehledné tabulce s číslem 4 viz níže.  

Tab. 4. Množství zkondenzované vodní páry v konstrukci 

 

 Konstrukce vyhoví na množství zkondenzované vodní páry a ani nedochází k 

hromadění vodní páry v konstrukci vlivem nízkého ročního množství odpařitelné vodní páry. 

 

5. 4. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

 Nejnižší povrchová teplota je nejnižší teplota v kritických místech konstrukce. Jedná 

se převážně o tepelné mosty a tepelné vazby konstrukcí. Nejnižší povrchová teplota nám hlídá 

hygienické požadavky na vyloučení vzniku plísní na neprůsvitných konstrukcí a kondenzace 

vodní páry na vnitřním povrchu otvorových výplní.  

 K vyhodnocení této skutečnosti se používá veličina zvaná teplotní faktor vnitřního 

povrchu  fRsi   [-]. Teplotní faktor vnitřního povrchu je poměrná veličina a nezávisí na 

přilehlých prostředí.  

 V zimních obdobích se musí konstrukce a výplně otvoru v prostorech s relativní 

vlhkostí vnitřního vzduchu φi je menší než 60 % splňovat v každém místě následující 

požadavek. 

fRsi  ≥ fRsi ,N 

fRsi - kritický teplotní faktor [-] 

fRsi,N - požadovaná hodnoty nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

fRsi ,N = fRsi ,cr 

fRsi,N - požadovaná hodnoty nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

fRsi,cr - kritický teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 
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Vypočtené hodnoty Normové hodnoty
fRsi [-] fRsi,N [-]

Obvodové Zdivo - Fasáda 0,971 0,744 Splněno

Obvodové Zdivo - Sokl 0,965 0,744 Splněno

Podlaha Na Zemině - Vlysy 0,948 0,402 Splněno

Podlaha Na Zemině - Dlažba 0,947 0,402 Splněno

Střecha 0,974 0,744 Splněno

Vypočtené kritické teplotní faktory vnitřního povrchu a porovnání s normovými

Konstrukce obálky budovy Požadavky

Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi  se dá spočítat podle následujícího vztahu: 

fRsi =        [4] 

θai - teplota na vnitřní straně hodnocené konstrukce [°C] 

θe - teplota na vnější straně hodnocené konstrukce [°C] 

θSi - vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

Pokud známe hodnotu součinitele prostupu tepla, můžeme také spočítat podle: 

  fRsi = 1 – U . Rsi        [5] 

U - vypočtený součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2
K/W]  

 

 K výpočtu teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi  pro plošné konstrukce byl použit 

program TEPLO 2014 EDU. Protokol se nachází v příloze 3. Výsledné hodnoty jsou 

přiloženy v přehledné tabulce s číslem 5 viz níže. 

Tab. 5. Kritické teplotní faktory vnitřního povrchu 

 

 Plošné konstrukce vyhověly a splnily normový teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,N.  

Dále  je potřeba posoudit stavební detaily v dvourozměrném poli. Posouzeny budou detaily 

rohu budovy, styku soklu a podlahy na zemině, styku fasády se stropní konstrukcí a nakonec 

atiky. 

 K tomuto úkonu nám poslouží program AREA 2014 EDU. Výstupy se nacházejí v 

příloze 4. Výsledné hodnoty jsou přiloženy v přehledné tabulce s číslem 6.  
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Teplotní pole posuzovaných konstrukcí: 

Detail teplotního pole rohu obvodové stěny: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Teplotní pole rohu obvodové stěny  

 

Detail teplotního pole napojení střechy na fasádu: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Teplotní pole atiky 
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Detail teplotního pole napojení stropu na fasádu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Teplotní pole napojení stropu na fasádu 

 

Detail teplotního pole napojení podlahy na zemině na sokl: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Teplotní pole napojení podlahy na zemině na sokl 
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Tab. 6. Kritické teplotní faktory vnitřního povrchu vybraných detailů 

 

Detaily vybraných konstrukcí vyhověly a splnily normový teplotní faktor vnitřního 

povrchu fRsi,N.  

 

5. 5. Lineární činitel prostupu tepla konstrukce 

Lineární činitel prostupu tepla Ψ  [W/mK] je podobná hodnota jako součinitel 

prostupu tepla. Zatím co součinitel prostupu tepla udává množství tepla co projde plochou, tak 

lineární činitel prostupu tepla udává množství tepla, které projde jednotkou délky,  při rozdílu 

1 K.  

Lineární činitel prostupu tepla se využívá převážně v místech tepelných vazeb a 

tepelných mostů s liniovým charakterem. Tyto liniové tepelné vazby musí splnit podmínku. 

Ψ ≤ ΨN 

Ψ - vypočtený lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi  [W/mK] 

ΨN  - požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla  [W/mK] 

 

Lineární činitel prostupu tepla Ψ  [W/mK] se vypočte:  

Ψ = L
2D 

- ∑ Uj . lj  [6] 

L
2D

 - lineární tepelná propustnost posuzovaného detailu [W/mK]  

Uj - součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/m
2
K]  

lj - délka posuzovaného tepelného mostu či vazby [m] 

Vypočtené hodnoty Normové hodnoty

fRsi [-] fRsi,N [-]

Detail rohu fasády 0,914 0,789 Splněno

Detail napojení střechy na fasádu 0,873 0,789 Splněno

Detail napojení stropu na fasádu 0,954 0,789 Splněno

Detail napojení podlahy na sokl 0,92 0,789 Splněno

Vypočtené kritické teplotní faktory vnitřního povrchu a porovnání s normovými

Konstrukce obálky budovy Požadavky
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 Pro posouzení tepelných vazeb a tepelných mostů mezi konstrukcemi bylo použito 

programu AREA 2014 EDU. Výstupy z programu AREA nám poskytlo hodnoty tepelné 

propustnosti L
2D  

[W/mK].  

 

Teplotní pole posuzovaných konstrukcí: 

Detail teplotního pole rohu obvodové stěny: 

Tepelný tok získaný programem AREA 2014 EDU 

L
2D

 = 0,43588 W/mK 

Ψ = L
2D 

- ∑ Uj . lj    [6] 

Ψ = 0,43588 - (0,118 . 2,08 + 0,118 . 2,08) 

Ψ = -0,055 W/mK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Teplotní pole rohu obvodové stěny  
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Detail teplotního pole atiky:  

Tepelný tok získaný programem AREA 2014 EDU 

L
2D

 = 0,53565 W/mK 

Ψ = L
2D 

- ∑ Uj . lj [6] 

Ψ = 0,53565 - (0,118 . 2,67 + 0,104 . 2,41) 

Ψ = -0,03005 W/mK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Teplotní pole atiky 
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Detail teplotního pole napojení stropu na fasádu: 

Tepelný tok získaný programem AREA 2014 EDU 

L
2D

 = 0,42824 W/mK 

Ψ = L
2D 

- ∑ Uj . lj [6] 

Ψ = 0,42824 - (0,118 . 2,255 + 0,118 . 2,255) 

Ψ = -0,10394 W/mK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Obr. 7. Teplotní pole napojení stropu na fasádu 
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Vypočtené hodnoty

Ψk,N [W/mK] Požadované Doporučené Pasiv

Detail rohu fasády -0,05500 0,2 0,1 0,05 Splněno

Detail napojení střechy na fasádu -0,03005 0,2 0,1 0,05 Splněno

Detail napojení stropu na fasádu -0,10394 0,2 0,1 0,05 Splněno

Detail napojení podlahy na sokl 0,02489 0,2 0,1 0,05 Splněno

Vypočtené linearní činitelé prostupu tepla a porovnání s normovými

Konstrukce obálky budovy Požadavky
Normové hodnoty Ψk,N [W/mK] 

Detail teplotního pole napojení podlahy na zemině na sokl: 

Tepelný tok získaný programem AREA 2014 EDU 

L
2D

 = 1,04392 W/mK 

L
2D

z   = 0,79719 W/mK 

Ψ = L
2D 

- ∑ Uj . lj  [6] 

Ψ = 1,04392 - 0,118 . 1,88 - 0,79719 

Ψ = 0,02489 W/mK 

 

 

Obr. 8. Teplotní pole napojení podlahy na zemině na sokl 

 

 

 

 

Tab. 7. Lineární činitelé prostupu tepla 
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Všechny detaily vyhověli na lineární činitel prostupu tepla při porovnání s  

požadovanými i doporučenými hodnotami. Detaily vychází jak pro nízkoenergetický tak 

pasivní standartu. 

5. 6. Pokles dotykové teploty konstrukce 

Pokles dotykové teploty se značí Δθ10 [ºC]. Pokles dotykové teploty vyjadřuje 

množství tepla, které je odnímáno při dotyku mírně chráněného lidského těla s chladnějším 

povrchem. Jedná se o hodnotu důležitou především pro podlahové konstrukce. Pokles 

dotykové teploty závisí na tepelné jímavosti nášlapného povrchu. 

Podlahy se zatřiďují do kategorií od I. - V. Podle tohoto zatřídění se určuje požadavky 

pro hodnotící podlahy. Jednotlivé podlahy musí splnit podmínku. 

Δθ10 ≤ Δθ10,N 

Δθ10 - pokles dotykové teploty podlahy [ºC] 

Δθ10,N - požadovaný pokles dotykové teploty podlahy [ºC] 

Požadovanou hodnotu poklesu dotykové teploty podlahy Δθ10,N  lze nalézt v normě 

ČSN 73 0540 - 2 [11]. Častým problémem bývají keramické povrchy, které jsou rozšířenou a 

zároveň i potřebná součást staveb, ale často nesplňují požadavky na pokles dotykové 

konstrukce. 

 Vybrané konstrukce byly vypočteny a hodnoceny pomoci výpočetního programu 

TEPLO 2014 EDU. Výstupy z programu TEPLO 2014 EDU se nacházejí v příloze 3. 

Výsledné hodnoty jsou přiloženy v přehledné tabulce s číslem 8. 

Tab.8. Pokles dotykové teploty vybraných konstrukcí 

 

Δθ10 [ºC] Δθ10,N [ºC]

Podlaha na zemině - Vlysy III. 4,43 5,5 Splněno

Podlaha na zemině - Dlažba IV. 7,62 6,9 Nesplněno

Strop 1NP III. 4,2 5,5 Splněno

Strop 2NP III. 4,2 5,5 Splněno

Vypočtené poklesy dotykové teploty a jejich porovnání s normovými hodnotami

Konstrukce
Normové hodnoty

PožadavkyKategorie
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Konstrukce vyhověly v požadavcích na pokles dotykové teploty až na podlahy s 

keramickou povrchovou úpravou. Konstrukce by se měla proto měla opatřit například textilní 

nebo pěnovou podložkou či kobercem. 

 

5. 7. Tepelná stabilita místnosti 

Tepelná stabilita místností se hodnotí v letním období. Nejčastěji jde o den 21. Srpna. 

Hodnotit by se měla kritická místnost objektu, která bude pravděpodobně nejvíce ohrožena 

přehříváním. Zpravidla se jedná o místnost orientovanou jižním směrem, největším počtem 

oken a pod střešní konstrukcí.  

V řešeném objektu byla hodnocena místnost 347. Jde o místnost nacházející se v 3. 

nadzemním podlaží a tím pádem pod střešní konstrukcí. Místnost slouží k ubytování hostů, je 

orientována v jižní části objektu a má 3 okenní výplně s orientací na Jih, Jihovýchod a 

Jihozápad.  

Místnost byla posouzena a hodnocena pomoci výpočetního programu SIMULACE 

2011. Výstupy z programu se nacházejí v příloze 7.  

Vypočtená hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu Tai,max = 26,19 ºC. Požadovaná 

hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu Tai,max,N = 27 ºC. 

26,19 ºC  ≤ 27 ºC 

Tai,max  ≤ Tai,max,N 

Místnost vyhoví na požadavky nejvyšší denní teploty vzduchu.  
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Neobnovitelná primární energie [kWh/m2a] 0,19 0,31 Splněno

Celková dodaná energie [kWh/m2a] 220,201 415,414 Splněno

Průměrný součinitel prostupu tepla [kWh/m2a] 534,193 948,371 Splněno

Ukazatelé energetické náročnosti a porovnání s referenční budovou

Ukazatel energetické náročnosti PožadavkyVypočtené hodnoty Referenční hodnoty

5. 8. Energetická náročnost budovy 

Požadavky na energetickou náročnost budovy popsáno ve vyhlášce č. 78/2013 Sb. o 

energetické náročnosti budov. Požadavky jsou splněny pokud jsou hodnoty ukazatelů 

energetické náročnosti budovy menší než hodnoty referenční budovy. 

 Referenční budova má stejné rozměry, teplotní i zónové rozložení. Rozdíl je jen v 

součinitelích prostupu tepla, která se zadávají normová dle ČSN 73 0540-2 [11] místo 

spočtených. Tím získáme identický objekt s referenčními hodnotami, které následně můžeme 

použít k porovnání s hodnoceným objektem. 

 Jako ukazatel energetické náročnosti budovy slouží průkaz energetické náročnosti 

budovy, zkráceně PENB. Mezi jednotlivé ukazatele energetické náročnosti budovy patří 

neobnovitelná primární energie za rok, celková dodaná energie za rok a průměrný součinitel 

prostupu tepla. 

 Budova byla rozdělena na dvě zóny. Rekreačně sportovní zóna a obytná zóna. Pro 

výpočet a hodnocení byl použit programu energie 2013. Výstupy z programu se nacházejí v 

příloze 8. Výsledné hodnoty jsou přiloženy v přehledné tabulce s číslem 9. 

 

 

 

Tab. 9. Ukazatelé energetické náročnosti budovy 

 

 Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budov s porovnání s referenčními vychází 

podstatně lépe a splňují tedy požadavky vyhlášky 78/2013 Sb. 

 Energetický štítek obálky budovy vyšel v klasifikační třídě A, tedy velmi úsporná. 

Klasifikační ukazatel CI má hodnotu 0,5. Objemový faktor 0,35 m2
/m

3
. 

 Průkaz energetické náročnosti budovy vyšel v klasifikační třídě B, tedy velmi úsporný. 

Neobnovitelná primární energie taktéž vychází v třídě B. Pokud by bylo realizováno opatření 

v podobě solárních kolektorů na ohřev vody, zatřídil by se objekt s neobnovitelnou primární 

energii do kategorie A, tedy Mimořádně úsporná. Objekt se měrnou potřebou tepla na 

vytápěni 18 kWh/m2a, řadí mezi nízkoenergetické stavby. 
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6. Akustické zhodnocení konstrukcí 

 Předmětem této kapitoly bude odborný posudek vzduchové neprůzvučnosti dělících 

konstrukcích jako jsou stěny mezi kritickými místnostmi. Převážně jde o dělící konstrukce 

mezi jednotlivými hotelovými apartmány nebo jinými přilehlými místnostmi.  

 Další částí posudku bude posouzení stropních konstrukcí na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost.  

 Požadavky na zvukovou neprůzvučnost jsou stanoveny podle normy ČSN 73 0532 

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 

výrobků - Požadavky [21]. Zde jsou uvedeny nejnižší hodnoty vážené stavební 

neprůzvučnosti a nejvyšší hodnoty vážené stavební normalizované hladiny akustického tlaku 

kročejového zvuku. Tyto hodnoty závisí na funkci místností a hlučnosti sousedících prostorů. 

 

6. 1. Vzduchová neprůzvučnost 

 Pro vzduchovou neprůzvučnost R´w [dB] musí platit podmínka. 

R´w   R´wp 

R´w - vážená stavební neprůzvučnost [dB] 

R´wp - nejnižší přípustná hodnota vážená stavební neprůzvučnosti [dB] 

Konstrukce byly vypočteny a hodnoceny pomoci výpočetního programu AKUSTIKA. 

Výstupy z programu se nacházejí v příloze 18. Výsledné hodnoty jsou přiloženy v přehledné 

tabulce s číslem 10. 
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Obvodové zdivo 

Skladba konstrukce:  sádrová omítka - 5 mm 

    tvárnice Ytong P4-500 - 300 mm  

    Weber therm klasik - 5 mm 

    Isover EPS GreyWall - 200 mm 

    Weber therm klasik - 5 mm 

    Weber pas silikát - 3 mm 

 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   R´w = 50 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  R´wp = 43 dB 

50 dB    43 dB 

R´w   R´wp 

Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - obvodové zdivo 
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Nosná stěna z vápenopískových tvárnic Silka - 200 mm 

Skladba konstrukce:  sádrová omítka - 5 mm 

    vápenopískové tvárnice Silka - 200 mm  

    sádrová omítka - 5 mm 

 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   R´w = 52 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  R´wp = 47 dB 

52 dB    47 dB 

R´w   R´wp 

Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - stěna 200 mm 
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Nosná stěna z vápenopískových tvárnic Silka - 250 mm 

Skladba konstrukce:  sádrová omítka - 5 mm 

    vápenopískové tvárnice Silka - 250 mm  

    sádrová omítka - 5 mm 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   R´w = 54 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  R´wp = 47 dB 

54 dB    47 dB 

R´w   R´wp 

Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - stěna 250 mm 
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Nosná stěna z vápenopískových tvárnic Silka - 300 mm 

Skladba konstrukce:  sádrová omítka - 5 mm 

    vápenopískové tvárnice Silka - 300 mm  

    sádrová omítka - 5 mm 

 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   R´w = 56 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  R´wp = 47 dB 

56 dB    47 dB 

R´w   R´wp 

Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - stěna 300 mm 
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Stropní konstrukce 1.NP 

Skladba konstrukce:  vlysy - 16 mm 

    cementový potěr - 50 mm  

    Separační vrstva Isover T-N - 40 mm 

    Stropní dílce Ytong - 240 mm 

 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   R´w = 57 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  R´wp = 52 dB 

57 dB    52 dB 

R´w   R´wp 

 Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - strop 1. NP 
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Stropní konstrukce 2.NP 

Skladba konstrukce:  vlysy - 16 mm 

    cementový potěr - 50 mm  

    Separační vrstva Isover T-N - 50 mm 

    Stropní dílce Ytong - 240 mm 

 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   R´w = 57 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  R´wp = 52 dB 

57 dB    52 dB 

R´w   R´wp 

Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - strop 2. NP 
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Vypočtené hodnoty Normové hodnoty

R´ w  [dB] R´ wp  [dB] 

Obvodové zdivo 50 43 Splněno

Nosná stěna z vápenopískových tvárnic - 200 mm 52 47 Splněno

Nosná stěna z vápenopískových tvárnic - 250 mm 54 47 Splněno

Nosná stěna z vápenopískových tvárnic - 300 mm 56 47 Splněno

Stropní konstrukce 1.NP 57 52 Splněno

Stropní konstrukce 2.NP 57 52 Splněno

Vypočtená vzduchová neprozvučnost a porovnání s normovými

Konstrukce Požadavky

Shrnutí výsledků vzduchové neprůzvučnosti 

 

 

 

 

Tab. 10. Vzduchová neprůzvučnost vybraných konstrukcí 

 

Konstrukce vyhověly v požadavcích na vzduchovou neprůzvučnost. Nicméně aby 

oficiálně splnili požadavky na zvukovou izolaci je potřeba ověřit výpočet měřením. 

 

6. 2. Kročejová neprůzvučnost 

 Pro kročejovou neprůzvučnost L´w [dB] musí platit podmínka. 

L´w  ≤ L´wp 

L´w - vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku [dB] 

L´wp - nejvyšší možná přípustná vážena stavební normalizovaná hladina akustického tlaku                                             

          kročejového zvuku [dB] 

Konstrukce byly vypočteny a hodnoceny pomoci výpočetního programu AKUSTIKA. 

Výstupy z programu se nacházejí v příloze 18. Výsledné hodnoty jsou přiloženy v přehledné 

tabulce s číslem 11. 
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Stropní konstrukce 1.NP 

Skladba konstrukce:  vlysy - 16 mm 

    cementový potěr - 50 mm  

    Separační vrstva Isover T-N - 40 mm 

    Stropní dílce Ytong - 240 mm 

 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   L´w = 57 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  L´wp = 58 dB 

57 dB  ≤  58 dB 

L´w  ≤ L´wp 

Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - strop 1. NP 
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Stropní konstrukce 2.NP 

Skladba konstrukce:  vlysy - 16 mm 

    cementový potěr - 50 mm  

    Separační vrstva Isover T-N - 50 mm 

    Stropní dílce Ytong - 240 mm 

 

Dosažená vážená stavební neprůzvučnost:   L´w = 54 dB 

Požadovaná vážená stavební neprůzvučnost:  L´wp = 58 dB 

54 dB  ≤  58 dB 

L´w  ≤ L´wp 

Konstrukce dle výpočtu vyhoví požadavkům na stavební neprůzvučnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Graf kmitočtového průběhu neprůzvučnosti - strop 2. NP 
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Vypočtené hodnoty Normové hodnoty

L´ w  [dB] L´ wp  [dB] 

Stropní konstrukce 1.NP 57 58 Splněno

Stropní konstrukce 2.NP 54 58 Splněno

Vypočtená kročejová neprozvučnost a porovnání s normovými

Konstrukce Požadavky

Shrnutí výsledků vzduchové neprůzvučnosti 

 

 

 

Tab. 11. Kročejová neprůzvučnost vybraných konstrukcí 

 

Konstrukce vyhověly v požadavcích na kročejovou neprůzvučnost. Nicméně aby 

oficiálně splnili požadavky na zvukovou izolaci je potřeba ověřit výpočet měřením. 
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7. Závěr 

Předmětem diplomové práce bylo navrhnout nízkoenergetické sportovní a rekreační 

středisko. Půdorys stavby je nepravidelný. Objekt byl navrhnut jako třípodlažní s převážně 

stěnovým nosným systémem. Nosnou částí stropů a střechy jsou prefabrikované stropní dílce. 

Fasáda stěny je navržena se zateplením a s tenkovrstvou omítkou. Střecha je projektována 

jako plochá jednoplášťová. Stavba je založena na základových pásech. Výplně otvorů, okna a 

dveře jsou plastové. Objekt je navrhnut a rozdělen na dvě hlavní části. První část sloužící pro 

rekreaci a sport návštěvníků střediska. Druhá část slouží k jejich ubytování. Nízkoenergetický 

standart je doložen průkazem energetické náročnosti budovy.  

 Dále bylo provedeno vyhodnocení tepelné technických požadavků na konstrukce a 

samotnou budovu. Jde o součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, průměrný 

součinitel prostupu tepla konstrukcí, šíření a kondenzace vodní páry v konstrukci, nejnižší 

vnitřní povrchová teplota konstrukcí, lineární činitel prostupu tepla konstrukce, pokles 

dotykové teploty konstrukce, tepelná stabilita místnosti, energetická náročnost budovy.  

Následně byly vybrané konstrukce posouzeny z akustického hlediska. Svislé dělící 

konstrukce byly posouzeny na vzduchovou neprůzvučnost. Horizontální konstrukce byly 

posouzeny vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. Konstrukce v tomto ohledu vyhověly.  

 Další částí diplomové práce je navrhnutí vytápění budovy s pomocí alternativních 

zdrojů energie. Jako zdroj tepla bylo zvoleno tepelné čerpadlo země - voda. Tepelné čerpadlo 

bude brát teplo ze čtyř geotermálních vrtů. V letních dnech bude možno těmito vrty 

(samostatně i společně s tepelným čerpadlem) chladit budovu. Otopná soustava bude mít 

teplotní spád 40/30 ºC. Navržena je dvoutrubková soustava se spodním horizontálním 

rozvodem. Soustava je rozdělena na tři okruhy s nuceným oběhem zajištěným čerpadly. Teplo 

se bude v objektu předávat skrz otopná tělesa a konvektory s nucenou konvekcí, která jsou 

vhodná i na distribuci chladu. 

 Nakonec se ekonomicky zhodnotil zdroj alternativní energie pro vytápění oproti 

běžnějším zdrojům energie. Tepelné čerpadlo země - voda bylo porovnáno s kondenzačním 

kotlem na plyn. Z porovnání vychází návratnost necelých 24 let a to bez zohledněni ostatních 

výhod, které z tepelného čerpadla plynou.   
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