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dojde k značené úspoře na potřenou energii. Úspora energie se projeví zejména v průkazu 

energetické náročnosti budovy. 

Součástí diplomové práce je vypracovaná projektová dokumentace hasičské stanice, technická 
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SEZNAM POUŽITÉHO OZNAČENÍ 

1NP  první nadzemní podlaží   

2NP  druhé nadzemní podlaží   ∆𝑄𝑀𝐴𝑋  nejvyšší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2  [kWh] Bmin  minimální šířka schodišťového ramene dle [12]  [mm] BP  šířka mezipodesty  [mm] 

b  šířka schodišťového stupně  [mm] B  navržená šířka schodišťového ramene  [mm] 

Bpv.  Balt po vyrovnání   

c  měrná teplená kapacita vody  [Wh (K∙kg⁄ )] 

CAS  Cisternová automobilová stříkačka   COP  topný faktor tepelného čerpadla chladící výkon 
tepelného čerpadla 

  

ČSN   Česká technická norma    

d  délka topného období  [dny] 

D  vnější průměr potrubí  [m] 

DN  vnitřní průměr  [mm] 

DPH  daň z přidané hodnoty   di  tloušťka izolace  [m] do  minimální vnitřní průměr pojistného potrubí  [mm] dpp  navržený průměr vnitřního potrubí  [mm] Ds  délka schodišťového prostoru  [mm] 

EPS  expandovaný polystyrén   

FV  fotovoltaický panel   

FVE  fotovoltaická elektrárna   f1n  návrhový činitel pro přípravu teplé vody   

GRT  Geotermal Response Test   h  výška schodišťového stupně  [mm] 

H  dopravní výška  [Pa],[kPa] 

HZS  Hasičská Záchranná Stanice   

HZV  hlubinný zemní vrt   

h1,nor  požadovaná podchodná výška dle ČSN 73 4130 
[33] 

 [mm] 

h1  podchodná výška  [mm] 
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h2,nor  požadovaná průchodná výška dle ČSN 73 4130 
[33] 

 [mm] 

h2  průchodná výška  [mm] 

hnávrh  navržená výška schodišťového stupně   [mm] kv  konstrukční výška  [mm] 

k. ú.  katastrální území   k1  korekce na vedlejší cesty přenosu zvuku pro 
vzduchovou neprůzvučnost [19] 

 [dB] l  délka schodišťového ramene  [mm] 

L  délka potrubí  [m] 

Lp  délka potrubí  [m] 

m.n.m  metrů nad mořem   

Mt  hmotnostní průtok  [l/h] n  navržený počet schodišťových stupňů   

N  počet provozních dní v roce  [dny] 

NN  nízké napětí elektrické energie   

NZÚ  nová zelená úsporám   n0,5  počet schodišťových stupňů na rameni   nd  počet dávek   

nFV  počet FV panelů   ni  počet uživatelů   nj  počet jídel   

nu  výměr ploch ve 100 m2  [m2] 

P  celková tlaková ztráta systému  [kPa] pd  součinitel prodloužení doby dávky dle [16] 
(Tabula C.3) 

  

pe  maximální tlak na pojistném ventilu  [bar] 

ph,dov  nejvyšší dovolený tlak provozní tlak  [bar] 

ph,min  minimální provozní tlak soustavy  [bar] Qc  tepelná ztráta objektu  [kW] QHT,m  měsíční tepelná ztráta budovy  [kWh/den] 

ql  měrný odběrový tepelný tok zemního masívu  [W/m] 

ql  Průměrná teplená vodivost jednoho metru 
vystrojeného vrtu 

 [W/m] Qztr  teplená ztráta potrubím kruhového průřezu  [W] 
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Q1p  teplo dodané do ohřívače teplé vody v době 
periody 

 [kWh] Q2p  teplo odebrané z ohřívače teplé vody v době 
periody 

 [kWh] Q2t  teoreticky odebrané teplo z ohřívače v době 
periody 

 [kWh] 

Q2z  teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody za 
periodu 

 [kWh] R´w,DnT,w  normový požadavek na vzduchovou 
neprůzvučnost [19] 

 [dB] R´𝑤  vážená stavební vzduchové neprůzvučnosti  [dB] R𝑤  vážená laboratorní neprůzvučnost  [dB] 

SCOP  sezónní průměrný topný faktor   

SDK  sádrokartonová konstrukce   

S-JTSK  souřadnicový sytém   

SL  ztráta systému  [%] 

SO  stavební objekt   

Š  šířka schodišťového prostoru  [mm] So  minimální průřez sedla  [mm²] 

Spv  průřez sedla pojistného ventilu  [mm²] 

st  tloušťka stěny potrubí  [m] t  čas  [h] 

TČ  tepelné čerpadlo   

TNI  technické normalizační informace   

TV  teplá voda   

td  doba dávky dle [16] (Tabula C.2)  [h] tp  požadovaná teplota vzduchu  [°C] tsm  teplota za rekuperátorem  [°C] 

U3  objem průtoků TV dle [9] (Tabula C.1)  [m3 h⁄ ] Ud  deklarovaný součinitel prostupu tepla   [W/m²K] UD  součinitel prostupu tepla dveří  [W m2K⁄ ] 
Uo,N  požadovaný součinitel prostupu tepla válcovou 

stěnou 
 [W/m²∙K] 

Uo  součinitel prostupu tepla válcovou stěnou  [W/m²∙K] UW  součinitel prostupu tepla okna  [W m2K⁄ ] 
V  celkový vodní objem otopné soustavy  [l] 

VN  vysoké napětí   
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VN  vysoké napětí elektrické energie   

VZT  vzduchotechnika   

VAUX  navržený objem pohotovostní části zásobníku TV  [l] 
V2p  celková potřeba teplé vody v dané periodě  [m3] 

Vd  celkový objem vodní páry  [l] 

VD  objem dávky dle [16] (Tabula C.2)  [m3] 

Vexp,min  minimální objem expanzní nádoby  [l] 
Vexp  navržený objem expanzní nádoby  [l] 
VHP,min  minimální doporučený objem na kW topného 

výkonu TČ v litrech 
 [l] 

Vj  potřeba teplé vody pro mytí nádobí v dané periodě  [m3] 

Vo  potřeba teplé vody pro mytí osob v dané periodě  [m3] 

VZ,HP,n1  minimální objem zásobníku topné vody  [l] 
VZ,HT,n  požadovaný objem zásobníku topné vody  [m3] 

VZ,TV  požadovaný objem pohotovostní části zásobníku 
TV 

 [m3] 

V𝑢  potřeba teplé vody pro úklid a mytí v dané periodě  [m3] 

XPS  extrudovaný polystyrén   

z  součinitel zohledňující ztráty při ohřevu a 
distribuci teplé vody 

  zs  šířka zrcadla  [mm] α  sklon schodišťového stupně  [°] 

αe  součinitel prostupu tepla mezi povrchem potrubí 
a okolního prostředí 

 [W/m²∙K] αi  součinitel prostupu tepla mezi médiem a vnitřním 
povrchem potrubí 

 [W/m²∙K] 𝛼𝑠  sklon střechy  [°] 

αw  výtokový součinitel pojistného ventilu   θe  návrhová venkovní teplota vzduchu  [°C] θgr  návrhová teplota zeminy  [°C] 

θi,p  průměrná vnitřní teplota  [°C] 

θi,p  průměrná teplota během otopného období  [°C] 

θi,r  Převažující vnitřní teplota  [°C] 

θin  teplota média uvnitř potrubí  [°C] 

θout  teplota okolí  [°C] 
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θsvl  teplota studené vody v létě  [°C] θsvz  teplota studené vody v zimě  [°C] 

θ1  teplota studené vody  [°C] 

θ2  teplota teplé vody  [°C] θe,100  základní návrhová venkovní teplota venkovního 
vzduchu 

 [°C] θi,1  návrhová vnitřní teplota kanceláře, místnosti pro 
noční pohotovost, inspekční pokoj dílny 

 [°C] 

φi,1  návrhová vnitřní relativní vlhkost obytných 
místností 

 [%] θi,2  návrhová vnitřní teplota umývárny a koupelny  [°C] 

θi,3  návrhová vnitřní teplota technického zázemí, 
sklady, garáže, myčka, tělocvična a posilovna 

 [°C] 

θi,4  vnitřní teplota šatny a relaxační místnost  [°C] 

λiz  součinitel tepelné vodivosti izolace potrubí  [W/m∙K] 

λt  součinitel tepelné vodivosti potrubí  [W/m∙K] 

φe  návrhová venkovní relativní vlhkost  [%] 

φgr  návrhová relativní vlhkost zeminy  [%] 

ΦHT  tepelná ztráta budovy  [kW] 

ΦTČ,min,N  požadovaný topný výkon tepelného čerpadla podle 
normy [14] 

 [kW] 

ΦTČ,min  požadovaný topný výkon tepelného čerpadla  [kW] 

ΦTČ  výkon tepelného čerpadla  [kW] Φ1n  jmenovitý tepelný výkon ohřívače TV  [kW] 

ρ  hustota vody  [kg/m³] 
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ÚVOD 

Předmětem diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci na Hasičskou stanici 

v Přerově ve stupni projektové dokumentace „Dokumentace pro provádění stavby“. Diplomová 

práce je zaměřena na architektonicko-stavební řešení stavby a techniku prostředí staveb, kde je 

řešeno vytápění a vzduchotechnika v podobě nuceného větrání objektu. 

Diplomová práce byla vypracována dle stavebního zákona 225/2017 Sb. [1]; 

Vyhlášky č. 323/2017 Sb. [2]; Vyhlášky č. 405/2017 Sb. [3]; Vyhlášky č. 398/2009 Sb.; 

Vyhlášky č. 264/2021 Sb. Pro návrh HZS byla stěžejní Vyhláška č. 247/2001 Sb. [4] a norma 

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice [5]. 

Stavba hasičské záchranné stanice byla umístěna do jižní části města Přerov v blízkosti 

plánované dostavby dálnice D1. 
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NÁVRH HASIČSKÉ STANICE 

1) Typ hasičské stanice 

Pro návrh HZS bylo nutné nejdřív stanovit typ hasičské stanice. 

Kritéria pro typ hasičské záchranné stanice podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. Vyhláška 

ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [4]: 

V rámci jednoho územního odboru hasičského záchranného sboru kraje a sídla hasičského 

záchranného sboru kraje se s ohledem na plošné pokrytí a pro vytvoření odpovídající 

základny pro činnost specializovaných služeb zřizuje vždy jedna ze stanic typu: 

C1 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc, kde jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev, nebo 

C2 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 50 tisíc do 75 tisíc, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev, anebo 

C3 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc, kde jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd tří družstev, a 

s ohledem na plošné pokrytí a požární nebezpečí katastrálních území obcí v kraji se zřizují 

stanice typu P: 

P0 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc, kde jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje vznikla sdružením prostředků obce a hasičského záchranného 

sboru kraje podle § 69a zákona o požární ochraně, 

P1 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc nebo v části obce, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu, 

P2 – stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární 

technikou a výškovou technikou; stanice P2 se zřizuje v obci s počtem obyvatel 

a) do 15 tisíc, pokud je v obci více než 10 % budov s více než 5 nadzemními podlažími 

a pokud není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo automobilové 

plošiny z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut, 

b) nad 15 tisíc, pokud v obci není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo 

automobilové plošiny z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut. 

P3 – stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel do 30 tisíc, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva 

o zmenšeném početním stavu, 
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P4 – stanice umístěná v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev. 

Na základě počtu obyvatel v Přerově, který k 1.1. 2021 byl 42 096 [6], byla navržena HZS 

typu C1 pro obce s počtem obyvatel do 50 tisíc. 

2) Stanovení základního počtu příslušníků 

Dle vyhlášky č. 247/2021 Sb. [6] je stanoven základní počet příslušníků v jedné směně 

na 13 a ve třech směnách na 39. Vzhledem k tomu, že přes do Přerova vede dálnice je nutné 

dle vyhlášky 247/2021 Sb. [6] navýšit základní počet členů o 2 příslušníky v jedné směně. 

A zároveň vzhledem k tomu, že v Přerově se nachází chemička Prechza je nutné počet 

příslušníků v jedné směně navýšit o další 3 příslušníky. Celkový požadavek na velikost jedné 

směny v HZS je 18 příslušníků. Celkově je navržená 21členná posádka pro navrženou HZS 

složena z: 

Pozice Počet příslušníků 

Velitel stanice 1 

Velitel čety 1 

Velitel družstva 2 

Obsluha dispečinku 2 

Hasič 15 

Celkem Σ 21 

Tabulka č. 1 – Funkční složení HZS 

3) Návrh dispozice hasičské záchranné stanice 

Vzhledem k tomu, že hasiči vykonávají 24hodinové směny musí být v HZS zřízena 

místnost pro noční pohotovost. Standartně se pro velitele stanice, čety a družstev 

a pro obsluhu dispečinku zřizuje v jejich kanceláři, kde mají umístěnou postel a noční 

stolek, tento prostor je od kanceláře oddělen zástěnou. Pro hasiče je zřízena společná 

místnost pro noční pohotovost v místnosti jsou maximálně doporučena 4 lůžka. 

A na jednoho sloužícího připadá minimálně 5 m2 podlahové plochy místnosti. 

V HZS se pro překonání výšky podlaží během zásahu používají skluzné tyče. Kde podle 

normy ČSN 73 7510 [5] připadá na 5 zasahujících příslušníku 1 skluz. V navržené HZS 

slouží najednou maximálně 18 příslušníků z toho důvodu byly navrženy 4 skluz. 
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a) Návrh technického zázemí 

Hasičská záchranná stanice typu C musí být vybaven, dle normy ČSN 73 7510 [5], 

následujícími prostory viz tabula č. 2. 

Tabulka č. 2 – Nutné technické zázemí dle ČSN 73 7510 Tabulka 1 [5] 

V HZS byla místo koryta pro mytí hadic a věže pro sušení hadic navržena modulární myčka 

pro mytí a sušení hadic. Součástí myčky je i tlaková zkouška požární hadice.  

 

Obrázek č. 1 – Modulární myčka hadic ZIEGLER MSP COMPACT 

Vozidla potřebná určená pro okamžitý výjezd jsou zaparkovaná v garáži, která je součásti 

objektu SO – 01 Hasičská stanice. Ostatní vozidla jsou zaparkovaná v SO – 02 Garáž. 
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Vozidlo Počet 

Cisternová automobilová stříkačka 4 

Technický automobil 1 

Automobilový žebřík do 30 m 1 

Nosič kontejnerů 2 

Nákladní kontejnery s vybavením dle [4] 5 

Velitelský automobil 1 

Dopravní automobil 1 

Osobní automobil 4 

Užitkový automobil 1 

Loď s motorovým pohonem 2 

Přívěsný vozík s vybavením dle [4] 3 

Traktor 1 

Vysokozdvižný vozík 1 

Tabulka č. 3 – Seznam těžkého vybavení HZS dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. [4] 

b) Vnitřní výcvikové prostory 

Ve vnitřních výcvikových prostorech je navržena, tělocvična s multifunkčním hřištěm, 

světlá výška v tělocvičně je 7 m. Další součást je posilovna u, které je stanoven normový 

požadavek 2 m2 pro každého ze základního početního stavu. V objektu je navržená 

posilovna o velikosti 94 m2. Součástí vnitřních výcvikových prostor je i relaxační místnost 

s tepelnou komorou. V těsné blízkosti vnitřních výcvikových prostorů je hygienické zázemí 

a šatny, ze kterých lze vstoupit do relaxační místnosti 

c) Venkovní výcvikové prostory 

Součástí hasičské záchranné stanice typu C dále jsou výcvikové prostory vybaveny 

tělocvičnou, posilovnou, tepelnou komorou. Venkovní prostory pro nácvik technických 

a požárních zásahů musí být o ploše cca 7 000 m2. Umožňují vykonávat disciplíny 

požárního sportu: Běh na 100 m přes překážky, Výstup do 4. podlaží cvičné technické 

cvičné zásahy. Součástí výcvikového prostoru je 250 m ovál s tartanovým povrchem 

a uprostřed oválu je víceúčelové hřiště. Součástí venkovních výcvikových prostor je 
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i horolezecká stěna, která lze využít pro lezecký výcvik Svou konstrukcí může lezecká 

stěna sloužit i pro nácvik evakuace lidí z balkonu případně výtahové šachty. 

 

Obrázek č. 2 – Cvičná výcviková věž 

4) Technické požadavky zázemí hasičské stanice 

Hasičské stanice dále musí být vybaveny záložním zdrojem elektrické energie v řešeném 

objektu se bude sloužit jako záložní zdroj diesselagregát s kombinací FVE panely 

s bateriovým uložištěm. Záložní zdroj musí zajistit elektrickou energii nezávisle na vnější 

síť minimálně po dobu 72 hod.  

Dle normy ČSN 73 7510 [5] musí být minimální vnitřní teplota v garážích 10 °C. 

Pro skladovací prostory je minimální výpočtová teplota 15 °C. Pro ostatní prostory je 

stanovená vnitřní výpočtová teplota dle ČSN 73 0540-3 [9] 
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Hasičská stanice v Přerově 

Místo stavby: 

Ulice:   9. května 

Číslo popisné:  bez popisného čísla 

Obec:   Přerov 

PSČ:   750 02 

Katastrální území: Újezdec u Přerova [774073] 
Číslo pozemku: 826/1, 826/2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:     Ministerstvo vnitra České republiky 

IČO:   00007064 

DIČ:   CZ00007064 

Adresa: 

Ulice:    Nad Štolou 

Číslo popisné:  936/3 

Obec:   Holešovice (Praha 7) 
PSČ:    170 00 

Kontakty: 

Telefon:  978 811 111 

E-mail:  posta@mvcr.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno:     Bc. Ondřej Fadrný 

Adresa: 

Ulice:   U Školky 

Číslo popisné:  475 

Obec:   Ludgeřovice 

PSČ:   747 14 

Kontakt: 

E-mail:  ondrej.fadrny.st@vsb.cz 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna na stavební objekty 

SO-01  HASIČSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE 

SO-02  GARÁŽE 

SO-03  HOROLEZECKÁ STĚNA 

SO-04  BĚŽECKÝ OVÁL A VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 

SO-05  HASIČSKÁ VĚŽ 

SO-06  PARKOVIŠTĚ 

SO-07  PARKOVIŠTĚ SE ZASTŘEŠENÍM 

SO-08  ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO-09  OPĚRNÁ ZEĎ 

SO-10  OPLOCENÍ 

SO-11  VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO-12  AREÁLOVÉ VEDENÍ VODY 

SO-13  KANALIZAČNÍ PŘIPOJKA 

SO-14  AREÁLOVÉ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO-15  ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 

SO-16  DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO-17  SORBČNÍ VPUSŤ 

SO-18  VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
SO-19  PŘÍPOJKA KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

SO-20  PŘÍPOJKA VN 

SO-21  AREÁLOVÝ ROZVOD NN 

SO-22  AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 
SO-23  PRIMÁRNÍ OKRUH TEPELNÉHO ČERPADLA 

SO-24  ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRIMÁRNÍHO OKRUHU 

 

A.3 Seznam vstupních údajů 

a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatření, na jejíchž základě byla stavba 

povolena 

Stavební povolení pro novostavbu rodinného domu bylo vydáno stavebním úřadem 

města Přerov. Povolení bylo vydáno autorizovaným inspektorem Ing. Varlem 
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Frištenským. Stavební povolení bylo vydáno dne 26.2.2021. Jednací číslo rozhodnutí 

je 753951. 

Objekt splňuje všechny požadavky na životní prostředí i požadavky pro dotčená území. 

Dále projektová dokumentace ve stupni pro společné uzemní povolení, která slouží jako 

podklad pro vpracování dokumentace pro provádění stavby, splňuje všechny požadavky 

dotčených orgánů a součástí dokumentace pro společné povolení stavby obsahuje 

souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů. 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Náhled do územního plánu města Přerov 

Náhled do katastru nemovitostí 

Inženýrsko-geologický průzkum – není součástí diplomové práce 

Hydrogeologický průzkum – není součástí diplomové práce 

Geologický průzkum 

Existence správců inženýrských sítí 

Radonový průzkum – není součástí diplomové práce 

Výškopisné a polohopisné zaměření parcely 

GRT test – není součástí diplomové práce 

c) Další podklady 

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků od investora a platných zákonů 

vyhlášek a norem. Zejména stavebního zákona 225/2017 Sb. [1]; Vyhlášky č. 323/2017 

Sb. [2]; Vyhlášky č. 405/2017 Sb. [3]; Vyhlášky č. 398/2009 Sb.; Vyhlášky č. 264/2021 

Sb. Pro návrh HZS byla stěžejní Vyhláška č. 247/2001 Sb. [4] a norma ČSN 73 5710 

Požární stanice a požární zbrojnice [5]. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba HZS bude provedena v Olomouckém kraji, okres Přerov, město Přerov, parcelách 

826/1 a 826/2 v k.ú. Újezdec u Přerova [774073]. Pozemek je mírně svažitý s kopcem 

v zadní části. Celková plocha stavebních parcel je 17 796 m2.Uroveň terénu je v rozmezí 

od 212,10 do 217,2 m.n.m Bpv. Na pozemku se nenachází žádná stávající stavba. Pozemek 

je z velké části zarostlý náletovými křovinami a dřevinami pro, které není nutné provést 

dendrologický průzkum a náhradní výsadbu. Pozemek je dobře přístupný z veřejné 

komunikace. Potřebné inženýrské sítě jsou dostupné z ulice 9.května, jedinou výjimkou je 

připojení VN, sloup pro připojení VN se nachází 40 m od hranice parcely. Před zahájením 

stavby bude vybudován zpevněný vjezd na pozemek. 

b) Údaje v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Umístění stavby na parcelu je v souladu s regulačním plánem města Přerov. Pozemek byl 

určen pro stavbu Hasičské záchranné stanice. Regulační plán byl vydán zastupitelstvem 

města Přerov 26.6.2014. Důvod regulačního plánu bylo vybudovat novou hasičskou 

záchranou stanici v blízkosti plánované dostavby dálnice D1. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívaní stavby 

Parcela je určena, podle poslední změny č. 15 územního plánu, která byla provedena 

9.12.2019 zastupitelstvem města Přerov a vzešla v platnost 21. února 2020, pro výstavbu 

smíšené plochy občanského vybavení a výroby. V okolí parcely se nachází budovy výrobní 

a budovy pro bytové bydlení. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Pozemek je určen dle územního plánu pro výstavbu smíšené plochy občanského vybavení 

a výroby. Tento účel je v souladu s výstavbou hasičské záchranné stanice, která svým 

účelem spadá pod občanské vybavení. Z toho důvodu není nutné pro záměr výstavbu 
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hasičské záchranné stanice podávat žádost o povolení výjimky z obecných požadavků 

na změnu využití území. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí diplomové práce. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro vypracování dokumentace pro společné povolení stavby byly provedeny na pozemku 

geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. Dále bylo provedeno výškopisné 

a polohopisné zaměření.  

Po vydáním stavebního povolení byl vypracován GRT zkouška. V rámci zkoušky se 

vystrojí zkušební vrt pro návrh primárního okruhu tepelného čerpadla. Na základě zkoušky, 

která trvá minimálně 72 hod, bude navržen primární okruh tepelného čerpadla. 

I. Geologický průzkum 

Geologický průzkum byl vyhotoven firmou Geolog a syn s.r.o. zastoupena 

Ing. Václavem Poustkou. Pro potřeby návrhu založení stavby na pilotách byl proveden 

zemní průzkum do hloubky 65 m. 

Číslo 

vrstvy 

Popis Hloubka druh 

zeminy [m] 

1 Hlína černá 0,00-0,70 

2 Hlína písčitá 0,70-3,40 

3 Písek, štěrk 3,40-8,90 

4 Jílovec 8,90-18,00 

5 Konglomerát (slepenec 18,00-38,00 

6 Pískovec 38,00-51,50 

7 Pískovec, jílovec 51,50-65,00 

  Σ 65,0 m 

Tabulka č. 4 – Skladba zeminy do hloubky 65 m 
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II. Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum byl vyhotoven firmou Geolog a syn s.r.o. zastoupena 

Ing. Václavem Poustkou. Ustálená hladina podzemní vody byla dosažena v hloubce 8 m 

od terénu ve výšce 212,200 m. n. m. Bpv. 

III. Radonový průzkum 

Radonový průzkum byl vyhotoven firmou Geolog a syn s.r.o. zastoupena Ing. Josefem 

Turnovským. Byla zjištěna nízká radonová aktivita s nízkým indexem. Jako proti 

radonové opatření byly navrženy 2 vrstvy modifikovaného asfaltového pásmu, kdy 

spodní vrstva hydroizolačního pásu je s hliníkovou vložkou. Z důvodu umístění 

podlahového vytápění v 1NP musí být provedeno odvětrávaní podkladní zeminy v části 

SO – 01 část „A“. 

IV. Výškopisné a polohopisné zaměření 

Výškopisné a polohopisné zaměření bylo vyhotoveno firmou Geodet a syn s.r.o. 

zastoupena Ing. Karlem Čechem Němcem. Pomocí Výškopisného a polohopisného 

zaměření byl vytvořen podklad, který sloužil pro osazení objektu na pozemek. 

V. GRT zkouška 

Na základě GRT zkoušky byla stanovená průměrná teplená vodivost jednoho metru 

vystrojeného pro primární okruh tepleného čerpadla ql= 55 W/m. 

g) Ochrana území podle jiných prvních předpisů 

Stavební parcela je umístěna mimo památkově chráněné území ve smyslu §12, §13 a §14 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krajiny (neleží na území národního parku, 

chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní památky, ani v přechodné 

chráněné ploše), který přešel v zákon č. 123/2017 Sb. [7]. Lokalita nepodléhá ustanovení 

§18 o omezení činnosti v chráněném ložiskovém území, dle zákona č. 44/1988 Sb., 

O ochraně a využití nerostného bohatství, který se přešel v zákon č. 89/2016 Sb. [8]. 

Parcela nepodléhá celoplošný, ani lokálním ochranám dle zákona č. 123/2017 Sb. [7].  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Parcela určená pro výstavbu HZS, se nachází mimo záplavové oblastí i mimo 

poddolované území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Novostavba nebude ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Při výstavbě bude zvýšená hladina 

hluku, vibrací a prašnosti, ale pouze v přijatelné míře, aby nebylo ovlivněno okolí stavby. 

Výstavba bude probíhat výhradně pracovních dnů, a to v pracovní době maximálně 

v rozsahu od 6-20 hod. Pří provádění stavby se bude dbát na ochranu životního prostředí 

a šetrnost k ostatním pozemkům, zástavbě i obyvatelům, kteří bydlí v okolní zástavbě. 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v okolí. Všechny stavební činnosti budou 

prováděny dle platných norem a technologických postupů. Odpad vzniklý při realizaci 

objektu bude tříděn a odvezen na určená místa. Odtokové poměry na parcele nebudou 

narušeny. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby objektu nedojde k asanaci ani demolici stávajících objektů, protože 

se na parcele žádný objekt nenachází. 

V rámci přípravy staveniště budou z pozemku odstraněny náletové křoviny a dřeviny. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nejsou vyžadovány žádné požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, 

a to ani dočasné ani trvalé, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky 

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Vstup a vjezd na pozemek bude 

z ulice 9. května. 

I. Primární okruh tepleného čerpadla 

Na pozemku bude zhotoveno 8 geotermálních zemních vrtů. Vrty budou hluboké 

188 mm a o průměru 150 mm. Výměník tepla bude z potrubí PE 100-RC 32x3,0 mm. 

Zemní vrt se skládá z dvojice okruhů.  

II. Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí WAVIN SafeTech RC PE 100 RC 

SDR 17 DN. Vodoměrná sestava se nachází v betonové vodoměrné šachtě na hranici 

pozemku. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád z potrubí PE 100RC SDR 
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17 DN 300. Pomocí vložení přírubového T – kusu HAWLE. Za přírubový spoj bude 

na vodovodní přípojku umístěn hlavní uzávěr vody v podobě E2 Přírubového 

vyvařovacího šoupátka HAWLE DN 125 PN 16. 

Vodovodní přípojka bude uložena do pískového lože. Od uzavíracího šoupátka 

po vodoměrnou šachtu bude veden signalizační vodič Cu 1,5 mm2. 

Distribuce pitné vody bude ve správě VaK Přerov a.s.  

III. Kanalizační přípojka 

Přípojka splaškové kanalizace bude vyhotovena z potrubí Arcaro PP-HM SN 16 DN 2,0 

od výrobce WAVIN. Před napojením na veřejnou kanalizační síť je umístěna revizní 

šachta Tegra 1000 NG se zpětnou klapkou a čistící tvarovkou WAVIN. Revizní šachta 

je vybavena poklopem třídy D400. V místě napojení na veřejnou kanalizace je 

zhotovena nová revizní betonová šachta. Šachta bude vybavena poklopem třídy D 400. 

Přípojka o DN 200 je napojena na hlavní kanalizační řád o DN 625. 

Odvod splaškové odpadní vody bude ve správě VaK Přerov a.s.  

IV. Dešťová kanalizace 

Odvod dešťové vody ze střech a zpevněných ploch bude vyhotoven z potrubí Arcaro 

PP-HM SN 16 DN 200 od výrobce WAVIN. Dešťová voda se na pozemku vsakuje 

pomocí vsakovacího zařízení zhotovené z akumulačního boxu AquaCell od firmy 

WAVIN. Dešťové vody ze střech jsou likvidovány přímo ve vsakovacím zařízením. 

Dešťové ze zpevněných a parkovacích ploch jsou před vsakovacím vyčištěny od 

lehkých kapalin v sorpčních vpustích. Dešťová voda z atletického oválu je vsakována 

do zeminy pomocí propustného EPDM povrchu a propustného souvrství. 

V. Přípojka VN elektřiny 

Objekt HZS je připojen na VN vedení pomocí podzemní přípojky. Přípojka je ze čtyř 

vodičů 22-AXEKVCCEY 1x120/16 C. Přípojka je přivedena do objetu SO-01, kde je 

umístěna elektroměrná a pojistná skříň pro VN. Dále trafostanice o příkonu 400 kVA.  

Distributor el. energie bude společnost ČEZ Distribuce a.s. 

VI. Dopravní napojení 

Objekt bude napojen stávající pozemní komunikaci 9. května. Pozemní komunikace je 

ve vlastnictví města Přerov. Před dokončením stavby bude v místě vjezdu upraveno 
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dopravní značení upřednostňující výjezdová vozidla HZS a přidána světelná návěstidla 

VPV3, ovládaná v závislosti na výjezdu HZS. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Jediné časové omezení, které se vztahuje na výstavbu novostavby rodinného domu, je dáno 

stavebním povolením. Stavební povolení je platné po dobu 24 měsíců. 

Podmiňující, vyvolané a související investice pří výstavbě novostavby nevznikají. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcela č. 826/1, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

Parcela č. 826/2, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Parcela č. 826/1, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

Parcela č. 826/2, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

Parcela č. 829/1, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

Parcela č. 829/2, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

Parcela č. 884/2, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

Parcela č. 884/5, v k.ú. Újezdec u Přerova [774073] 

Parcela č. 5839/3, v k.ú. Přerov [734713] 

Parcela č. 7137, v k.ú. Přerov [734713] 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Záměrem je výstavba hasičské záchranné stanice. 

b) Účel stavby 

Novostavba hasičské záchranné stanice je navržena dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. [4] 

do kategorie C1. Objekt slouží jako zázemí výjezdové jednotky požární ochrany. Objekt je 

navržen, tak aby zázemí splňovalo požadavky dle normy ČSN 73 7510. Požární stanice 

a zbrojnice [5]. Zároveň zajistilo dost místa pro uschování techniky požární ochrany a její 

údržbu. Součástí objektu je školící místnost a výcvikové prostory pro fyzickou a odbornou 

připravenost. Součástí areálu je běžecký ovál o délce 250 m běžecký ovál je uzpůsoben pro 

vykonávání disciplín požárního sportu. Součástí venkovních prostor je i horolezecká stěna, 

která lze využít i pro výcvik záchrany lidí z výtahové šachty a balkonů. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérovost užívaní stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérovost užívaní stavby. 

Vzhledem k charakteru stavby se nelze zaměstnat do výjezdové jednotky zaměstnat 

s osobou vyžadující bezbariérové užívaní, objekt je bezbariérově uzpůsoben pro návštěvníky 

exkurze HZS. 

Objekt je uzpůsoben pro bezbariérové užívaní. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska případných dotčených orgánů nejsou součástí bakalářské práce. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů. 

g) Návrhové parametry stavby 

SO-01 Hasičská záchranná stanice 
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Zastavěná plocha:    1943,52 m² 

Obestavěný prostor:   23 868,54 m³ 

Užitná plocha:    3416,42 m² 

SO-02 Garáže 

Zastavěná plocha:    735,12 m² 

Obestavěný prostor:   4 653,31 m³ 

Užitná plocha:    663,3 m² 

h) Základní bilance stavby 

Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev vody:  244 MWh/rok 

Orientační spotřeba elektřiny pro vytápění a ohřev vody:  67 MWh/rok 

Množství elektrické energie získané fotovoltaickými panely:  86 MWh/rok 

Celková roční spotřeba pitné vody bez hydrantů:   5 568 m³/rok 

Celkové množství splaškových vod:     5 568 m³/rok 

VII. Vytápění a ohřev teplé vody 

Základním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou tepelných 

čerpadel Logatherm WPS 54.2 jmenovitý výkon jednoho tepelného čerpadla je 54 kW 

celkový jmenovitý výkon soustavy je 108 kW [10]. Jedná se o tepelné čerpadlo 

země/voda. Tepelné čerpadlo bude získávat energii z 8 zemních vrtů, které je navržené 

na základě GRT průzkumu. Tepelné čerpadlo bude sloužit i pro ohřev teplé vody. 

Ohřev teplé vody bude pomocí nepřímo ohřívaných zásobníku teplé vody. Pro část 

objektu „A“ je navržen zásobníkový ohřívač REFLEX Storatherm Aqua AF750/1_C 

o objemu 744 l [11] pro část objektu „B“ je navržen zásobníkový ohřívač REFLEX 

Storatherm Aqua AF1000/1_C o objemu 970 l [11]. 

Pro lepší optimalizaci chodu tepelného čerpadla byl na okruh vytápění umístěn 

akumulační zásobník pro topnou vodu REFLEX Storatherm HEAT H 3000/R o objemu 

2956 l [11]. 

VIII. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Obálkové konstrukce byly posouzeny ve výpočetním programu DEKSOFT v modulu 

Tepelná technika 1D [39]. Všechny konstrukce výrazně splňují požadavky, dle Normy 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky [9], pro součinitel prostupu 

tepla Urec. Dále splňují teplotní faktor dle ČSN 73 0540-2 [9]. Podlahové konstrukce 

splňují požadavek pokles dotykové teploty dle [9].  
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Všechny výpočty pro tepelně technické hodnocení jsou k dispozici v příloze č. 3. 

Dále byl posouzen detail ve výpočetním programu DEKSOFT v modulu Tepelná 

technika 2D [40]. Jedná se o detail napojení zdiva na podkladní desku. Řešený detail 

splňuje podmínky pro lineární činitel prostupu tepla a teplotní faktor vnitřního povrchu 

dle ČSN 73 0540-2 [9] viz. příloha č. 9. 

IX. Energetická náročnost budovy 

Energetická náročnost stavby byla vyhodnocena v programu DEKSOFT ve výpočetním 

modulu Energetika [42]. Pomocí programu byl získán Průkaz energetické náročnosti 

budov a štítek obálky budovy. Celková energetická náročnost budovy byla vyhodnocena 

v kategorii A, to znamená velmi úsporná budova viz příloha č. 7. Obálka budovy 

v energetickém štítku obálky budovy byla hodnocena v kategorii A, to je kategorie 

mimořádně úsporná viz příloha č. 8. 

Obrázek č. 4 – Průkaz energetické náročnosti budovy 
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X. Posouzení využití alternativní energie 

Budovy bude využívat alternativní zdroje energie, a to v podobě slunečního záření. Ze 

kterého bude pomocí fotovoltaických panelů získávaná elektrická energie, která bude 

využita pro fungování celého objektu. Přebytky elektrické energie, které nebudou 

využity pro chod objetu budou akumulovány bateriového uložiště. 

XI. Odpad 

V objektu HZS bude vznikat běžný odpad, který se bude třídit a odstraňovat dle Zákona 

o odpadech č. 541/2020 Sb. [12]. 

i) Základní předpoklady výstavby 

XII. Časové údaje o realizaci stavby: 

Zahájení výstavby:   Únor 2022 

Dokončení stavby:   Září 2023 

Doby výstavby:   20 měsíců 

XIII. Členění stavby na etapy 

Stavba bude zhotovena v 23 etapách. 

1. Etapa Odstranění náletových křovin a dřevin 

2. Etapa Zaměřovací a výkopové práce 

3. Etapa Zhotovení a příprava inženýrských sítí 

4. Etapa Základové práce 

5. Etapa Provedení primárního okruhu 

6. Etapa Stavba opěrné stěny 

7. Etapa Montáž skeletové konstrukce 

8. Etapa Pokládka stropních konstrukcí 

9. Etapa Vyzdění výplňového zdiva a atika 

10. Etapa Svislé nenosné konstrukce  

11. Etapa Výplně vnějších otvorů 

12. Etapa Rozvody technických zařízení budov a elektroinstalace 

13. Etapa Zateplení a povrchová úprava fasády 

14. Etapa Klempířské práce 

15. Etapa Zhotovení zelené střechy 

16. Etapa Hrubé podlahy, instalace podlahového vytápění 
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17. Etapa Sádrokartonové podhledy a sádrokartonové předstěny 

18. Etapa Vnitřní omítky a obklady 

19. Etapa Podlahové krytiny a dlažby 

20. Etapa Malba, montáž otopných těles, dokončení technických zařízení budov a 

elektroinstalace 

21. Etapa Zpevněné plochy 

22. Etapa Terénní a vegetační úpravy 

23. Etapa Zhotovení venkovního hřiště a zařízení hřiště 

j) Orientační náklady stavby 

Celková cena bez DPH:   200 125 000 Kč 

DPH (15 %):    30 018 750 Kč 

Celková cena s DPH:   230 143 750 Kč 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

I. Účel objektu 

Objekt hasičské stanice slouží jako zázemí pro výjezdové jednotky a činnost požární 

ochrany. Kde se můžou fyzicky, prakticky a odborně připravovat na vykonávaní 

činnosti. Objekt slouží dál pro výuku požární prevence a ochrany pro veřejnost a členy 

SDH. 

II. Kapacitní údaje 

Objekt je navržen tak, aby poskytl ideální zázemí pro 18 příslušníků výjezdové 

jednotky, velitele HZS, dispečinku a inspekce.  

III. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Půdorys stanice je ve tvaru T o dvou nadzemních podlaží. Objekt je zastřešen plochou 

zelenou vegetační střechou ve dvou výškových úrovních. 

Objekt je tvarově a barevně řešen do současného stylu, aby podpořil vzhled moderního 

města a nevyčníval oproti stávající zástavbě. Barva fasády je kombinace bílé 

a antracitové barvy, doplněné o antracitové klempířské prvky a výplně otvoru. Doplněné 

o červenou barvu na garážových vratech. 

Konstrukční systém budovy je řešen pomocí betonového montovaného skeletu 

založeného na pilotách. Výplňové zdivo ve skeletové konstrukci z keramických tvárnic 

POROTHERM. 

IV. Dispoziční a provozní řešení 

V dispozici objektu je kladený důraz na jednoduchost a funkčnost objektu. Dále je 

uzpůsobena pro co nejrychlejší výjezd jednoty. Dispozice objektu zajišťuje ideální 

podmínky pro přípravu techniky a jednotky. Zároveň je kladen důraz na možnost 

odpočinku mezi činností a zpříjemnění 24h směny. Budova je vybavena veškerým 

potřebným zázemím, které je potřebné pro hasičské stanice C1, dle normy 

ČSN 73 5710 [5]. 

V 1 NP se nachází technologické zázemí budovy, dílny pro údržbu techniky, obleků 

a materiálu. Součást 1NP je garáž pro výjezdové vozidla a myčka. 1NP se dále nachází 

šatna a hygienické zázemí a šatna pro úschovu zásahových obleků. 
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V druhém nadzemní podlaží se nachází tělocvična a posilovna pro fyzickou přípravu. 

Součástí je i relaxační místnost, šatna, hygienické a zázemí. Součástí relaxační místnosti 

je sauna, která slouží pro odpočinek a zvýšení tepelné odolnosti. V druhé části 2NP jsou 

umístěny kanceláře dispečinku velitele družstva, čety a stanice. Dále zde je jídelna 

s kuchyňským koutem pro ohřev jídla, společenská místnost, hygienické zázemí 

i s bezbariérovým WC, školící místnost, zasedací místnost, pokoj pro inspekci a pokoje 

pro noční pohotovost. Všechny pokoje a kanceláře jsou navíc vybaveny samostatnou 

koupelnou s WC sprchou a umyvadlem. Tato část je propojena pomocí 4 skluzů 

s garážemi pro výjezdová vozidla. 

V. Bezbariérové užívaní stavby 

Stavba je navržena jako bezbariérová obě 2. nadzemní podlaží jsou zpřístupněna pomocí 

hydraulického výtahu, který je vhodný pro bezbariérové užívaní. V 2NP se nachází 

bezbariérové WC. V celém objektu nebudou umístěny dveřní prahy nebo lišty, které 

budou vyšší než 20 mm. Umístění zařizovacích předmětů a vybavení bezbariérového 

WC je dle vyhlášky č. 361/2007 Sb. [37]. 

VI. Stavební fyzika, osvětlení hluk, vibrace 

Obálkové konstrukce byly posouzeny ve výpočetním programu DEKSOFT v modulu 

Tepelná technika 1D [39]. Všechny konstrukce výrazně splňují požadavky, dle Normy 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky [9], pro součinitel prostupu 

tepla Urec. Dále splňují teplotní faktor dle ČSN 73 0540-2 [9]. Podlahové konstrukce 

splňují požadavek pokles dotykové teploty dle [9].  

Všechny výpočty pro tepelně technické hodnocení jsou k dispozici v příloze č. 4 

Objekt splňuje požadavky pro denní osvětlení a proslunění dle ČSN 73 0580 [18]. 

Osvětlení místnosti bude přirozené, umělé a sdružené. Osvětlení jednotlivých místnosti 

je navržené tak, aby vyhovovalo jednotlivým způsobům užívaní místností. Pro co 

největší úsporu elektrické energie budou v místnostech použito LED osvětlení. 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové požadavky na zvukovou 

neprůzvučnost, a to jak vzduchovou, tak i kročejovou dle normy ČSN 73 0532 [19]. 

V příloze č. 2 byla navržena mezipokojová příčka mezi jednotlivé místnosti pro noční 

pohotovost. Příčka byla navržena tak, aby splňovala normové požadavky na ložnicový 

prostor v hotelu a ubytovnách dle [19], tento požadavek nejvíce odpovídá charakteru 

místností. 
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b) Výkresová část 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko 

D.1.1.01   Základy    1:50 

D.1.1.02   Půdorys 1NP    1:50 

D.1.1.03   Strop nad 1NP    1:50 

D.1.1.04   Půdorys 2NP    1:50 

D.1.1.05   Půdorys střechy   1:50 

D.1.1.06   Pohledy    1:100 

D.1.1.07   Řez A-A´    1:50 

 

c) Dokumenty podrobností 

Skladby jednotlivých stavebních konstrukcí jsou uvedeny ve výkresu č. D.1.1.-07. 

Výpis prvků a jednotlivých výrobků není součástí diplomové práce. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

I. Odstranění křovin a zemin 

Před zahájením prací na pozemku budou odstraněny všechny náletové dřeviny 

a křoviny, které budou následně odvezeny na skládku. 

II. Výkopové práce a vytyčovací práce 

Jako první bude sejmuta vrstva ornice o tloušťce 0,2 m. Ornice bude uložena na skládku 

ornice na pozemku. Ornice bude použita pro finální vrstvu terénních úprav. Dále bude 

objekt vytyčen pomocí dřevěných laviček. Horní hrana lavičky bude vy výšce 0,5 m 

nad úrovni 1NP a budou na ně zaznačeny pomocí zářezů obrysy pilot, pilotových hlavic 

a základových prahů a dalších základových konstrukcí, jako je deska pro výtahovou 

šachtu a založení schodiště. Dále bude pomocí strojní techniky vykopány výkopy 

pro hlavice pilot, základové prahy, desku pod výtahovou šachtu a základ pod schodiště, 

vedení inženýrských sítí a provedena příprava pro zemní vrty a piloty. Rozměry rýh jsou 

uvedeny ve výkresů základů viz. výkres č. D1.1. 01. 

III. Provětrávaní základového podloží 

Z důvodu vytápění části 1NP pomocí podlahového vytápění musí být půda 

pod základovou deskou v části budovy „A“ provětrávaná. Provětrávaní bude 

uskutečněno pomocí perforovaného drenážního potrubí z PVC-U o průměru 80 mm, 

potrubí bude uloženo v šerkovém loži pod podkladní betonovou deskou. Potrubí leží 

na 70 mm zhutněné vrstvě štěrku a zasypáno 50 mm vrstvou štěrku. Odvětrávací potrubí 

je spojeno pomocí plynotěsného potrubí WAVIN KG PVC o průměru 100 mm. 

Odvětrávací potrubí je vyvedeno přes technickou místnost a šatnu nad střechu. 

Odvětrávací potrubí je spádováno od plynotěsného potrubí ke stěnám ve spádu 2 %. 

IV. Drenáž základové zeminy 

Díky rovinného profilu pozemku a propustnosti základové zeminy, která je 

z propustného štěrkopísku není důvod provádět drenáž a odvod vody ze základové 

zeminy. 
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V. Základy a piloty 

Objekt je založen na vrtaných zemních pilotách o průměru 800 mm v místě objektové 

dilatace objektu jsou umístěny piloty o průměru 1 000 mm. Piloty jsou v horní časti 

vybaveny hlavicí s kalichem pro osazení sloupu o rozměru 500 x 500 mm. Kalichy mají 

průměr 1 500 mm, v místě objektové dilatace je použitý oválný kalich o hlavním 

rozměru 2 300 x 1 500 mm. Piloty jsou vyztuženy pomocí armokoše z ocele B500B. 

Piloty jsou zhotoveny z betonu C 40/50 X0. 

Výtahová šachta je založena na železobetonové desce o tloušťce 250 mm. Železo 

betonová deska je položena na podkladním betonu o tloušťce 100 mm. Deska je 

vyarmovaná z ocele B500B. Železobetonová deska je z betonu C 40/50 X0.  

Základové prefabrikované prahy budou po vytvrdnutí betonu pilot a pilotových hlavic, 

budou na pilotové hlavice. Základové prahy jsou umístěny pod obvodovým výplňovým 

zdivem a položeny na pilotové hlavice. 

Základ pod schodištěm, který je široký 600 mm a hluboký 350 mm, je v hloubce 

800 mm pod projektovou ±0,000, je z betonu C 40/50 X0 vyztužen ocelí B500B. 

Prostupy pro rozvody technické instalace jsou umístěny pod spodní spáru základového 

prahu. 

Po osazení základových prahů a vytvrdnutí základu pod schodištěm a základové desky 

pro výtahu bude na základovou desku pro výtahovou šachtu osazena výtahová šachta. 

Následně bude vnitřní strana základové konstrukce zasypána původní štěrkopískovou 

zeminou. Původní zemina bude dosypána do úrovně 650 mm pod ±0,000. upraveným 

terénem. Zemina bude po vrstvách zhutněna na 0,50 MPa. Dále bude položena 

geotextílie a vysypána 200 mm vrstva štěrku, který bude zhutněn na 0,50 MPa. V místě 

garáží bude místo štěrku použita vrstva drceného pěnového skla o tloušťce 300 mm. 

Na vrstvu štěrku a pěnového skla bude vylitá podkladní betonová deska z betonu 

C 35/45 X0. Podkladní betonová deska bude vyztužena kari sítí S6-100/100. Kari sít 

bude umístěna, aby měla dostatečné krytí z obou stran. 

VI. Izolace proti zemní vlhkosti 

Pro ochranu hydroizolace před mechanickým poškozením bude lepení hydroizolačních 

pásů provedeno ve dvou fázích. V první fázi budou umístěny asfaltové pásy umístěny 

pod výplňové zdivo a vnitřní nenosné zdi s přesahem 100 mm. Druhá fáze položení 

asfaltových pásů bude provedeno před položením hrubé podlahy, kde budou přesahy 
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přelepeny novou vrstvou hydroizolace, dále bude hydroizolace zakončena na skeletové 

konstrukci. 

Spodní stavba bude izolována pomocí dvou vrstev hydroizolačního modifikovaného 

asfaltového pásu GLASTEK Al 40 Mineral a GLASTEK 40. Před nalepením musí být 

betonový povrch zameten a na penetrován asfaltovým penetračním nátěrem 

DEKPRIMER. Asfaltový pás bude přetáhnut 150 mm přes podkladní desku a bude 

proveden zpětný spoj. Svislá hydroizolace dále bude vyveden 300 mm nad úroveň 

upraveného terénu. 

VII. Skeletová konstrukce 

Nosná konstrukce objektu je tvořena prefabrikovaným montovaným skeletem. Složená 

ze sloupů o rozměru 500x500 mm. Spřažena prefabrikovanými průvlaky o rozměru 

500x500 mm a průvlaky ve tvaru obraceného T, které jsou vysoké 500 mm, spodní 

hrana je široká 800 mm a horní hrana je široká 500 mm. Průvlaky ve tvaru obraceného 

„T“ jsou umístěny ve vnitřní části konstrukce po obvodu konstrukce jsou průvlaky 

ve tvaru „L“, které jsou vysoké 500 mm dolní hrana je široká 650 mm a horní hrana je 

široká 500 mm. Průvlaky ve tvaru „T“ a „L“ mají na sobě zuby pro osazení stropní 

konstrukce.  

VIII. Sokl 

Sokl obvodového pláště je zateplen pomocí tepelně izolační desky XPS ISOVER F 200 

tloušťky 200 mm. 

Obrázek č. 5 – Detail zateplení soklu 
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IX. Nenosné svislé konstrukce 

Vnější výplňové zdivo je tvoře z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi. 

Obvodové zdivo je v části „A“ zatepleno pomocí kontaktního zateplení z ISOVER EPS 

200. Fasáda je ze silikonové vnější omítky Silikontop Baumit. V části „B“ je 

provětrávaná fasáda, kde zdivo zatepleno tepelnou izolací z minerální vaty ISOVER 

FASSIL. Provětrávaná fasáda z desek CETRIS FINISH je zavěšena na nosném roštu 

ze systému DEK DKM1A. 

Vnitřní nenosné stěny budou vyzděny z broušených keramických tvárnic 

POROTHERM 30 a 14 Profi, zděné na zdící maltu pro tenké spáry. A z keramického 

střepu POROTHERM 19 AKU, který je zděn na zdící maltu. 

Mezi pokojová příčka byla posouzena v příloze č. 2 byla navržena mezipokojová příčka 

mezi jednotlivé místnosti pro noční pohotovost. Příčka byla navržena tak, aby splňovala 

normové požadavky na ložnicový prostor v hotelu a ubytovnách dle [19], tento 

požadavek nejvíce odpovídá charakteru místností. 

Stěny, které jsou vyšší než 4 m. Budou po 3 m ztuženy ztužujícím věncem, který bude 

kotven do skeletové konstrukce [20]. V místě kontaktu stěny s průvlakem skeletové 

konstrukce bude položena pružná podložka, aby nedošlo k přenášení zatížení 

ze skeletové konstrukce do nenosné stěny. 

X. Překlady 

Nad každým otvorem je umístěn nosný překlad. Překlady jsou specifikovány 

v „Legendě překladů“ ve výkresů D.1.1.-02 a D.1.1.-04. 

XI. Strop 

Stropní konstrukce je navržená ze stopních panelů SPIROLL. Stropní panely jsou 

tloušťky 200 mm. V místě skluzu je provedena ocelová výměna, která je uložena 

na ocelové profily HEB 190. Do stropních panelů lze dělat prostupy na základě, 

technických požadavku výrobce a statického posudku. 

Podrobná specifikace viz. výkres Stropu nad 1NP výkres č. D.1.1.-03. 

XII. Schodiště 

Pro novostavbu HZS bylo navrženo tříramenné levotočivé schodiště. Schodiště má 

celkem 36 schodišťových stupňů a propojuje 1NP a 2NP část „A“ a 2NP část „B“. 

Nástupní rameno schodiště bude opřeno o základ a mezi podestu. Mezipodesta je 
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položena průvlak skeletové konstrukce a konstrukci výtahové šachty. Prostřední rameno 

schodiště je opřeno o mezipodestu a průvlak skeletové konstrukce v 2NP část „A“. Třetí 

rameno je opřeno o průvlak skeletové konstrukce v 2NP část „A“ a průvlak skeletové 

konstrukce část „B“. Schodišťové desky jsou z prefabrikovaných montovaných dílců, 

které jsou z betonu C 40/50 X0 a vyztuženo ocelí třídy B 500. Součástí schodiště je 

zrcadlo široké 2 100 mm, ve kterém je umístěna konstrukce výtahové šachty. Schodiště 

bude osazené ocelovým zábradlím s dřevěným madlem ve výšce 900 mm.  

Výpočet schodiště byl proveden dle Normy ČSN 73 4130 [12] viz. příloha č. 1. 

XIII. Střešní konstrukce 

Objekt HZS je zastřešena plochou střechou s atikou. Podrobné skladby střešních 

konstrukcí jsou ve výkresu č. D.1.1.-07. 

Plochá vegetační střecha s extenzivní zelení bude spádována ve sklonu 3,5 %. Spád 

bude docílen pomocí spádových klínu ISOVER EPS 150 spád 2°. Spádování bude 

provedeno do středu střechy a dešťová voda bude odváděna pomocí trojice střešních 

vpustí pro podtlakové odvodnění střechy. Na spádové kliny je položená teplená izolace 

ISOVER EPS PERIMETR Pro hydroizolace rovné střechy bude použita hydroizolační 

fólie FATRAFOL 818/V-UV. Hydroizolace je u části „A“ vyvedena do výšky 300 mm 

nad úrovní zelené střechy. Skladba retenční zelené střechy je ze systému Smart Roof 

Solution varianta Extenzive UNIVERSAL [21]. Atika ploché střechy bude ze tří řad 

cihelných bloků POROTHERM 30 Profi, na kterých bude umístěn ztužující věnec. 

Ztužující věnec bude z oceli B 500 tvořen čtyřmi ocelovými pruty o průměru 12 mm 

spojen třmínkem o průměru 6 mm a rozvinuté délce 840 mm. Třmínku budou od sebe 

vzdáleny 300 mm. Ztužující věnec atiky bude bedněn pomocí OSB desek. Atika je 

spádovaná dovnitř střechy. Atika bude ve spádu 13,9 %. Po obvodu atiky bude umístěna 

Obrázek č. 6 – Detail skladby zelené střechy 
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štěrkový pás z říčního kameniva frakce 16/32. Štěrkový pás bude široký 500 mm. 

Střešní vpusti jsou chráněny před znečištěním a zanesením šachtou pro zelené střechy 

TOPWET TWZ o rozměrech 300x300x130 mm. Šachta pro zelené střechy je obsypaná 

říčním kamenivem frakce 16/32 pásem širokým 100 mm.  

XIV. Podlahy 

Nášlapná vrstva pro nástupní komunikace pro hasiče musí splňovat požadavky 

na nízkou skluznost dle normy ČSN 74 4505 [22].  

V garáží je podlaha tvořena ze zátěžového drátkobetonu C 40/50 X0. Povrch podlahy je 

ošetřen hydroizolačním nátěrem, který je odolný vůči olejům a ropných látek. V místě 

zvýšeného pohybu je nátěr betonu zdrsněn posypem z křemičitého písku. 

Podlaha v dílnách se zvýšenou pevností a odolností je tvořena z betonové nášlapné 

vrstvy, která je natřena ochranným nátěrem. 

Nášlapná vrstva v dílnách s mokrým provozem a skladech je z keramické dlažby. 

Komunikační prostory v části „A“ mají nášlapnou vrstvu z keramické dlažby. 

Podlaha v tělocvičně a posilovně je ze systému Hercula. Nášlapná vrstva je tvořena 

z pružné podložky a sportovním povrchem HERCULAN MF BLUE 38 8+2. 

V hygienickém zázemí je navržena nášlapná vrstva podlahy z keramické dlažby. 

Nášlapná vrstva podlahy v kancelářích, inspekční místnosti, místnosti pro noční 

pohotovost jsou ze zátěžového koberce. 

Nášlapná vrstva v Chodbě v 2NP v části „B“ a výuková místnost je z protiskluzového 

PVC. 

Skladby podlah se od sebe dále můžou lišit, pokud v ní bude umístěno podlahové 

vytápění v takovém případě bude podlaha doplněna o systémovou desku pro podlahové 

vytápění REHAU Varienova s kročejovou izolací. 

Skladby podlahových konstrukcí jsou specifikovány ve výkresu D.1.1.-07. 

Povrch podlahy jsou specifikovány v „Legendě místností“ ve výkresů D.1.1.-02 a 

D.1.1.-04. 

XV. Výplně otvorů 

Podrobný výpis prvků není součástí diplomové práce 

1. Okna 

Výplně okenních otvorů budou od firmy Aluprof typ MB-104 Passive v barvě 

antracitová šeď. Jedná se o tří komorové hliníkové okno se speciální výztuhou 
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s přerušeným tepelným mostem a zatepleným tepelnou izolací EPS Gray. Prostup 

tepla oknem je UW = 0,60W m2K⁄ . V hygienickém zázemí jsou okna zasklena 

mléčným sklem. 

2. Vstupní dveře 

Vstupní dveře budou od firmy Aluprof typ MB-104 Passive v barvě antracitová šeď. 

Jedná se o tří komorové hliníkové dveře se speciální výztuhou s přerušeným 

tepelným mostem a zatepleným tepelnou izolací EPS Gray. Prostup tepla dveřmi je UD = 0,70W m2K⁄  

3. Garážová vrata 

Sekční garážová vrata budou od firmy HORMANN typ ThermoFrame. Prostup 

tepla garážovými vraty je UD = 0,99W m2K⁄  

4. Lehká obvodový plášť 

Lehký obvodový plášť od firmy Aluprof typ MB-SR50N. Prostup tepla garážovými 

vraty je UD = 0,79W m2K⁄  

 

5. Vnitřní dveře 

V 1NP se nachází dřevěné dveře s typizovanou ocelovou zárubní. 

V 2NP jsou použity dřevěné dveře s dřevěnou obložkovou zárubni. 

V místě skluzu jsou umístěny dvoukřídlé dveře s jištěním proti nechtěnému otevření. 

Vnitřní dveře budou dřevěné od firmy SAPELI typ Swing Komfort. 

Tvarové řešení dveří je specifikováno ve výpisů prvků. 

Prostup tepla dveřmi je UD = 2W m2K⁄  

XVI. Výstup na střechu 

Výstup na plochou střechu je řešen pomocí ocelových žebříků, kde na každou úroveň 

střechy je vyveden zvlášť žebřík. Součástí žebříku je ocelová klec a požární suchovod. 

V horní části žebříku je umístěno zábradlí a plošina vedené 1,5 m nad střechu. V místě 

přechodu z žebříku na plošinu je umístěna ocelová branka. 

Žebříky jsou navrženy dle normy ČSN 74 3282[23] 

XVII. Omítky 

Na vnitřní povrchy zděných konstrukcí a stropu bude použita vápenocementová omítka 

BAUMIT Primo. Na sádrokartonové podhledy bude použita sádrová omítka BAUMIT 

Ratio 20. 
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XVIII. Vnitřní obklady 

V hygienický zázemích, koupelnách, WC, kuchyňském koutě, dílně pro údržbu hadic, 

skladem hadic a dílně chemické služby jsou navrženy keramické obklady. V dílnách je 

navržen obklad z ocelového plechu. 

Keramické obklady budou na zeď přelepené pomocí lepidla BAUMIT Baumacol 

FlexTop. Ocelový obklad je kotven pomocí hmoždinek a vrutů. 

XIX. Instalační předstěny 

V koupelnách budou umístěné instalační předstěny pro rozvod instalací vodovodu 

a kanalizace případně elektřiny. Předstěny budou sádrokartonové KNAUF tl. 12,5 mm. 

Sádrokartonové desky jsou vhodné do vlhkých prostorů a budou kotveny pomocí 

CW profilu. 

b) Podrobný statický výpočet 

Není součástí diplomové práce. 

c) Výkresová část 

Není součástí diplomové práce. 
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D.1.4.1 Vytápění 

a) Technická zpráva – Vytápění 

I. Úvod 

Projektová dokumentace se zabývá řešením vytápění stavebního objektu SO-01 

Hasičská záchranná stanice. Objekt HZS má 2 nadzemní podlaží. Objekt je vytápěn 

kombinací pomocí otopných těles, podlahového vytápění a teplovzdušného vytápění. 

Pro otopná tělesa je navržen teplotní spád 45/40 °C, pro VZT ohřívače je navržen 

teplotní spád 45/35 °C a pro podlahové vytápění je navržen teplotní spád 38/35°C. 

Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou tepelných čerpadel 

Logatherm WPS 54.2 jmenovitý výkon jednoho tepelného čerpadla je 54 kW celkový 

jmenovitý výkon soustavy je 108 kW [10]. 

Rozvody vytápění, otopná tělesa, podlahové vytápění a zaregulování soustavy bylo 

provedeno v pomocí výpočetního softwaru TECHKON REHAUCAD [46]. 

Požadavky na vnitřní návrhové teploty byly stanoveny normou ČSN EN 12 831 [13] a 

ČSN 73 5710 [5]. 

II. Základní technické údaje 

Údaje o stavbě 

Zastavěná plocha:    1943,52 m² 

Obestavěný prostor:    23 868,54 m³ 

Užitná plocha:     3416,42 m² 

Klimatické údaje 

Objekt se bude nacházet v jižní části města Přerov. Pro Přerov jsou stanovené výpočtové 

klimatické hodnoty z normy ČSN EN 12 831 [13] (Národní příloha) (tab. 1). 

Klimatické údaje exteriéru 

Klimatická oblast:        1 

Základní návrhová venkovní teplota venkovního vzduchu θe,100:  -12 °C 

Návrhová venkovní teplota vzduchu θe:     -12 °C 

Návrhová venkovní relativní vlhkost φe:     84 % 



 38 D.1.4.1 – Vytápění 

Délka zimního období d:       228 dnů 

Průměrná teplota venkovního vzduchu během otopného období θe,p: 3,9 °C 

Návrhová teplota zeminy θgr:      5 °C 

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr:     100 % 

Klimatické údaje interiéru 

Návrhová vnitřní teplota kanceláře, místnosti pro noční pohotovost, inspekční pokoj 

dílny θi,1:         20 °C 

Návrhová vnitřní teplota umývárny a koupelny θi,2:   24 °C 

Návrhová vnitřní teplota technického zázemí, sklady, garáže, myčka, tělocvična 

a posilovna θi,3:        15 °C 

Návrhová vnitřní teplota šatny a relaxační místnost θi,4:   22 °C 

Návrhová vnitřní relativní vlhkost obytných místností φi,1:   50 % 

Převažující vnitřní teplota θi,r:      15 °C 

Tepelná bilance 

Energetická náročnost stavby byla vyhodnocena v programu DEKSOFT ve výpočetním 

modulu Energetika [42]. Pomocí programu byl získán Průkaz energetické náročnosti 

budov a štítek obálky budovy. Celková energetická náročnost budovy byla vyhodnocena 

v kategorii A, to znamená velmi úsporná budova viz příloha č. 7. Obálka budovy 

v energetickém štítku obálky budovy byla hodnocena v kategorii A, to je kategorie 

mimořádně úsporná viz příloha č. 8. 
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Obrázek č. 7 – Štítek obálky budovy 



 40 D.1.4.1 – Vytápění 

 

Přehled tepelných ztrát objektu 

Tepelné ztráty jednotlivých místností byly vypočítány v programu DEKSOFT modul 

TZB [41]. Přehled teplených ztrát jsou obsaženy v Příloze č. 6. 

III. Zdroj tepla 

Návrh zdroje 

Základním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je kaskáda dvou tepelných 

čerpadel Logatherm WPS 54 HT jmenovitý výkon jednoho tepelného čerpadla je 54 kW 

celkový jmenovitý výkon soustavy je 108 kW [10]. Jedná se o tepelné čerpadlo 

Obrázek č. 8 – Teplené čerpadlo Logatherm WPS 54 HT (str.14) [10] 
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země/voda. Tepelné čerpadlo bude získávat energii z pole 8 zemních vrtů, které je 

navržené na základě GRT průzkumu. Tepelné čerpadlo bude sloužit i pro ohřev teplé 

vody. 

Pří návrhu tepelného výkonu je zohledněno využití tepelného čerpadla pro přípravu 

teplé vody. Tepelný zdroj bude umístěný v technické místnosti. Technická místnost 

bude větraná pomocí nuceného větrání. Vzhledem k tomu, že tepelný zdroj nevyžaduje 

žádné požadavky na přívod čerstvého vzduchu, tak intenzita výměny vzduchu 

v technické místnosti je 0,5 1/h. Tepelné čerpadlo bude využívat teplo ze země pomocí 

pole zemních vrtů. 

Součástí tepelného čerpadla nejsou oběžná čerpadla, expanzní nádoba nebo pojistný 

ventil. 

Pro stanovení potřebného výkonu kaskády tepelného čerpadla byl proveden pomocí 

normového výpočtu dle normy ČSN EN 15 450 [14]. Dle výpočtu byl požadovaný 

výkon TČ 93,125 kW. Výpočet pro návrh tepelného čerpadla viz. Příloha č. 12. 

Tepelné čerpadlo pro svůj provoz vyžaduje připojení na tří fázový silnoproudý rozvod 

o napětí 400 V. Pro ochranu tepelného čerpala je vyžádáno jištění v podobě 3 – pólového 

jističe na 50 A. 

Tepelné čerpadlo BUDERUS Logatherm WPS 54 HT 

Jmenovitý teplený výkon S0/W45 56,15 kW 

Topný faktor COP S0/W45 3,68 

SCOP  4,44 

Pracovní tlak 1,5 bar 

Maximální provozní tlak 6 bar 

Elektrický příkon  18,33 kW 

Typ kompresoru  Scroll 

Médium primárního okruhu Solnaka 5% 

Chladivo R410a 

Médium sekundárního okruhu Upravená voda 

Tabulka č. 5 – Technické parametry tepleného čerpadla Logatherm WPS 54 HT [10] 
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Návrh akumulačního zásobníku topné vody 

Akumulační zásobník pro topnou vodu byl navržen dle Projekční příručky Tepelná 

čerpadla [18] od firmy VIESSMANN. Akumulační zásobník slouží pro optimalizaci 

chodu tepelného čerpadla, aby nedocházelo k cyklování. Návrh, dle Projekční příručky 

Tepelná čerpadla [15], uvažuje s 20 l na 1 kW výkonu. Na základě tohoto výpočtu byl 

proveden návrh akumulačního zásobníku topné vody REFLEX Storatherm HEAT H 

3000/R o objemu 2956 l. 

IV. Primární okruh tepleného čerpadla 

Zemní vrt 

Zdrojem nízkoteplotního tepla pro kaskádu tepelných čerpadel je 8 hlubinných zemních 

vrtů o hloubce 188 m. Zemní vrt je vystrojen zemní sondou, která se skládá ze čtveřice 

potrubí PE 100-RC 32x3,0 mm. V dolní části je vrt zakončen spojovací 

elektrotvarovkou se závažím. V horní části je vrt spojen speciální elektrotvarovkou 

odkud do objektu vede potrubí PE 100-RC 40x3,7 mm. Uvnitř objektu je primární okruh 

napojen rozdělovač a svěrač, který je umístěn v šachtě pod podlahou. Z rozdělovače 

a sběrače je primární okruh připojen na tepelná čerpadla. V technické místnosti se 

nachází expanzní nádoba pro primární okruh tepelného čerpadla, oběhové čerpadlo, 

a pojistný ventil. Pojistný ventil nelze kvůli nemrznoucí kapalině napojit na kanalizaci, 

místo toho je odfuk z pojistného ventilu sveden do sběrné jímky. Se sběrné jímky lze 

nemrznoucí kapalinu primárního okruhu napustit zpět do systému, a to za pomocí 

plnícího zařízení primárního okruhu. V případě upuštění chladící kapaliny z primárního 

okruhu pomocí pojistného ventilu, lze kapalinu dál využít, a to díku tomu, že 

v primárním okruhu jsou nízké teploty a kapalina se nijak neznehodnotí. 

Vzhledem k tomu, že výkon tepelných čerpadel je vetší než 30 kW je nutné pro návrh 

primárního okruhu tepleného čerpadla provést GRT průzkum. Součástí, něhož je 

i podrobný návrh primárního okruhu, včetně zabezpečovacích armatur, čerpadel 

a zaregulování celé soustavy. 

Celkový návrh primárního okruhu včetně GRT průzkumu není součástí diplomové 

práce. 
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V. Ohřev teplé vody 

Přípravu teplé vody bude zajišťovat tepelné čerpadlo pomocí zásobníkových ohřívačů 

teplé vody. Pro objekt HZS byly navrženy 2 zásobníky teplé vody, a to z důvodu 

rozdílných odběrových křivek teplé vody. 

Pro část objektu „A“ byl navržen zásobníkový ohřívač REFLEX Storatherm Aqua AF 

750/1_C o objemu 744 l. Potřebný výkon pro přípravu teplé vody je 9,37 kW. Návrh 

zásobníkového ohřívače je proveden v příloze č. 10. 

Pro část objektu „B“ byl navržen zásobníkový ohřívač Storatherm Aqua AF 1000/1_C 

o objemu 970 l. Potřebný výkon pro přípravu teplé vody je 3,98 kW. Návrh 

zásobníkového ohřívače je proveden v příloze č. 11. 

Každý zásobník bude mít navíc elektrické topné těleso REFLEX EFHR 16,0 

o modulárním výkonu 16,0/11,0/8,0 kW. Elektrické topná tělesa budou sloužit 

pro termickou dezinfekci vody, která bude probíhat 1 týdně, kdy zásobníkové ohřívače 

budou ohřívány na teplotu 75 °C. 

Návrh zásobníkových ohřívačů byl proveden dle normového výpočtu z normy 

ČSN 06 0320 [16].  

VI. Otopná soustava 

Dvoutrubková otopná soustava s nuceným oběhem byla navržena dle ČSN EN 12 828 

[17]. Pro vyrovnání dynamických tlaků v soustavě se používá akumulační nádrž, který 

nahrazuje hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků. Otopná soustava je tvořena 

kombinací pomocí otopných těles, podlahového vytápění a teplovzdušného vytápění. 

Pro otopná tělesa je navržen teplotní spád 45/40 °C, pro VZT ohřívače je navržen 

teplotní spád 45/35 °C a pro podlahové vytápění je navržen teplotní spád 38/35°C. 

Z tepelných čerpadel je teplo vedeno do akumulační nádrže topné vody, která slouží 

pro optimalizaci chodu tepelných čerpadel a pro prodloužení životnosti tepelných 

čerpadel. Na akumulační nádrž je připojena kompaktní rozdělovač REFLEX SINUS 

180/111. Na rozdělovač je napojeno celkem 8 okruhů. 

Dimenzování otopné soustavy 

Otopná soustava byla navržena pomocí výpočetního softwaru TECHKON 

REHAUCAD [46]. Výstup z programu TECHKON REHAUCAD je v Příloze č. 13. 
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Podlahové vytápění 

Potrubí pro rozvod podlahového vytápění je z polyethylenového potrubí REHAU 

RAUTHERM SPEED. Potrubí pro podlahové vytápění je kotveno v systémové desce 

VARIENOVA 30-2 s tepelnou izolací. V objektu je potrubí položeno do spirálovitého 

nebo meandrového způsobu pokládky. Každý okruh podlahového vytápění je napojen 

na rozdělovač REHAU HKV-D nerez. Rozdělovač na stupu osazen vyvažovacím 

ventilem. V místě, kde rozvody vytápění prochází konstrukcí, pod dveřním otvorem 

nebo dilatačním úsekem. Musí být potrubí uloženo v chráničce v minimální délce 200 

mm na každou stranu. 

Návrh podlahového vytápění 

Podlahové vytápění bylo navrženo pomocí výpočetního softwaru TECHKON 

REHAUCAD [46]. Výstup z programu TECHKON REHAUCAD je v Příloze č. 14. 

Otopné tělesa 

V objektu jsou navržená otopná tělesa od firmy KORADO. Každé otopné těleso je 

v horní části vybaveno odvzdušňovacím ventilem. Tělesa byla navržena pomocí 

softwaru TECHKON REHAUCAD [46]. Délka otopných těles je navržena 

v Příloze č. 13 a v tabulace č. 6. 

  

Obrázek č. 9 – Meandrový způsob 
pokládky podlahového vytápění 

Obrázek č. 10  – Spirálovitý způsob 
pokládky podlahového vytápění 
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OTOPNÉ TĚLESO 
ROZMĚRY (výška/délka) 

[mm] 
MNOŽSTVÍ 

KORALUX LINEAR CLASSIC    900/600 1 

KORALUX LINEAR CLASSIC    1220/500 1 

KORALUX LINEAR CLASSIC    1220/600 1 

KORALUX LINEAR MAX 1215/750 7 

KORALUX LINEAR MAX 1495/750 2 

KORATHERM HORIZONTAL K23H  144/2600 2 

RADIK 11 LINE VK   500/1400 1 

RADIK 11 LINE VK   500/1800 3 

RADIK 11 LINE VKL   500/1100 2 

RADIK 11 LINE VKL   500/1800 1 

RADIK 20S HYGIENE   703/1104 1 

RADIK 20S HYGIENE   703/1604 1 

RADIK 21 LINE VK   500/1800 2 

RADIK 21 LINE VK 500/2000 1 

RADIK 21 LINE VKL 500/1200 1 

RADIK 21 LINE VKL 500/1800 1 

RADIK 21 LINE VKL   500/2000 1 

RADIK 22 LINE VK   500/1200 1 

RADIK 22 LINE VK   500/1600 2 

RADIK 22 LINE VK   500/1800 2 

RADIK 22 LINE VKL   500/900 1 

RADIK 22 LINE VKL   500/1200 1 

RADIK 22 LINE VKL   500/1800 2 
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RADIK 22 VK   500/1800 1 

RADIK 22 VKL   500/1800 2 

RADIK KLASIK 11   500/1200 1 

RADIK KLASIK 11   600/1400 5 

RADIK KLASIK 20 700/1100 2 

RADIK KLASIK 20  700/1200 2 

RADIK KLASIK 20 700/1600 1 

RADIK LINE VERTIKAL – M 10 1600/600 3 

RADIK LINE VERTIKAL – M 10   1600/900 3 

RADIK LINE VERTIKAL – M 10    2000/900 2 

Tabulka č. 6 – Navržená otopná tělesa 

Obrázek č. 11 – Otopné těleso RADIK VK 
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Upevnění otopných těles 

Desková otopná tělesa jsou upevněna na obvodové zdivo pomocí navrtávací konzole 

15/120 RADIK. Konzole je vhodná pro kotvení do děrovaného zdiva. Otopné těleso je 

upevněno 50 mm od stěny. 

VII. Potrubí 

Materiál potrubí 

Napojení tepelných čerpadel a akumulační nádrže na kompaktní rozdělovač je 

provedeno z ocelového bezešvého potrubí. 

Rozvody k jednotlivým otopným tělesům a rozdělovačům pro podlahové vytápění je 

z potrubí RAUTITAN FLEX od firmy REHAU.  

Rozvody podlahového vytápění jsou z potrubí RAUTHERM Speed od firmy REHAU. 

Rozvody topné vody k jednotkám vzduchotechniky jsou z ocelového bezešvého 

potrubí. 

Tepelná izolace potrubí 

Návrh tloušťky teplené izolace potrubí byl proveden pomocí online výpočtu Tepelná 

ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu [25] dostupná na webových stránkách 

www.tzb-info.cz [24]. Výpočetní pomůcka je v souladu s Vyhláškou č. 193/2007 [26]. 

Výpočetní pomůcku vypracoval Ing. Reinberk Zdeněk. 

Potrubní rozvody topné vody uvnitř objektu budou zaizolovány tepelnou izolací 

Armaflex Af. Pro venkovní rozvody topné vody bude použita tepelná izolace Armaflex 

HT. Tepelná izolace Armaflex HT je odolná vůči UV záření a lze ji použít 

ve venkovních prostorách. 

Návrh tepelné izolace potrubí je v Příloze č. 15 

Navržené tloušťky tepelné izolace pro rozvody topné vody 

POTRUBÍ TLOUŠŤKA [mm] Uo [W m2∙K]⁄   Uo,N [W m2∙K]⁄  

RAUTITAN FLEX 
16x2,2 

 25  0,134  0,15 

RAUTITAN FLEX 
20x2,8 

 32  0,135  0,15 

RAUTITAN FLEX 
25x3,5 

 25  0,171  0,18 

http://www.tzb-info.cz/
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RAUTITAN FLEX 
32x4,4 

 32  0,174  0,18 

RAUTITAN FLEX 
40x5,5 

 45  0,165  0,18 

RAUTITAN FLEX 
50x6,9 

 25  0,264  0,27 

RAUTITAN FLEX 
63x8,6 

 45  0,217  0,27 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 25 

 32 0,177 0,18 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 32 

 40 0,174 0,18 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 40 

 25  0,252  0,27 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 50 

 32  0,257  0,27 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 65 

 45  0,253  0,27 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 80 

40 0,331 0,34 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 25 

50 0,17 0,18 

OCELOVÉ 
POTRUBÍ DN 32 

60 0,17 0,18 

Tabulka č. 7 – Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí 

Uložení potrubí 

Potrubí bude uloženo dle technických požadavků od výrobce. 

Maximální vzdálenosti podpěr pro ocelové potrubí je uvedeno v tabulce č. 8. 

Maximální vzdálenost podpěr pro ocelové potrubí 

DN 25 2,5 m 

DN 32 2,2 m 

DN 50 3,1 m 

DN 65 3,3 m 

DN 80 4,2 m 

Tabulka č. 8 – Maximální vzdálenost vzpěr pro ocelové potrubí 
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Nátěr potrubí 

Ocelové bezešvé potrubí bude před navlečením do tepelné izolace natřeno dvěma 

vrstvami antikorozním nátěrem, jednou vrstvou základní barvy a dvěma vrstvami 

emailovou barvou. 

VIII. Rozvody topné vody 

Páteřní rozvody jsou vedeny pod stropem v SDK podhledu v 1NP. V garáží a myčce 

nejsou rozvody schované v SDK podhledu. Dopojení jednotlivých otopných těles 

a rozdělovačů pro podlahové vytápění je vedeno v podlaze. 

V místě prostupu konstrukcí je potrubí vedené v chráničce, která přečuhuje na každou 

stanu konstrukce o 2 cm. 

V nejvyšším místě otopné soustavy a v místech, kde se předpokládá hromadění vzduchu 

v potrubí budou osazeny odvzdušňovací ventily. V případě, kdy budou odvzdušňovací 

ventily schovány v SDK konstrukci musí v jejich blízkosti osazená revizní dvířka. 

V případě, kdy nejvyšší bod soustavy je otopné těleso, neosazuje se odvzdušňovací 

ventil a pro odvzdušnění soustavy bude použitý odvzdušňovací ventil, který je 

na otopném tělese. 

IX. Zabezpečovací zařízení 

Pojistný ventil 

Navržený pojistný ventil REGULUS POJISTNÝ VENTIL 3,0BAR, G 3/4“ F/F 

pro tepelné čerpadlo byl navržen dle ČSN 06 0830 Tepelné soustavy s budovách – 

Zabezpečovací zařízení [28]. Návrh byl proveden dle pomocného výpočtu Výpočet 

pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla [27] dostupné na webových stránkách 

www.tzb-info.cz [24]. 

Pojistný ventil nelze od zdroje oddělit žádnou uzavírací armaturou. 

Přetlaky z pojistných ventilů budou odvedeny do splaškové kanalizace 

Návrh pojistného ventilu je v příloze č. 19 

Expanzní nádoba 

Pro topný okruh byl navržen expanzomat Reflexomat Silent Compact RSC 200 

o objemu 200 l. Expanzomat udržuje tlak v soustavě v rozmezí ± 0,1 bar, a to pomoci 

pneumatického systému a řídícího modulu pro kompresoru. 

http://www.tzb-info.cz/
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Obrázek č. 12 – Expanzomat Reflexomat Silent Compact RSC 200 

Pro tepelné čerpadlo je navíc navržena vlastní expanzní nádoba Reflex N8 o objemu 8 l. 

Návrh expanzních nádob a expanzomatu byl proveden pomocí návrhového online 

softwaru Reflex Solutions Pro [29]. Návrh expanzní nádoby je v souladu s ČSN 06 0830 

Tepelné soustavy s budovách – Zabezpečovací zařízení [28]. 

Expanzní nádoby a expanzomat jsou napojeny otopnou soustavu pomocí ventilů 

pro expanzní nádoby. Ventil umožňuje bezpečné odpojení expanzní nádoby bez úniku 

kapaliny ze systému a také umožňuje zkoušku expanzní nádoby. Z uzavírací části 

ventilu bude pro zprovoznění demontována ovládací páka a možné uzavření ventilu 

bude zaplombováno, aby nemohlo dojít k neodborné manipulaci. 

Doplňovaní topné vody 

Topná voda je do systému doplňovaná pomocí jednotky REFLEX Servitec S. Jednotka 

dopouští vodu do topného systému pomocí impulzů z expanzomatu. Jednotka je 

připojena na rozvody studené vody pomocí armatury REFLEX Fillset impuls, která 

odděluje rozvody studené vody od topného okruhu a zamezuje kontaminaci pitné vody. 

Jednotka Servitec S slouží pro vakuové odplyňovaní soustavy. Pro zajištění správné 

funkce je jednotka připojena pomocí by-passu na vratnou větev. Připojení musí být 

shora a vzdálenost mezi připojením musí být minimálně 500 mm. 
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X. Oběhová čerpadla 

Pro topný okruh bylo navrženo 9 oběžných čerpadel Gundfoss. Pro sekundární okruh 

tepelného čerpadla, bylo zapotřebí navrhnout 3 oběžná čerpadla Grundfos. Hmotnostní 

průtok byl stanoven výpočtu dimenzování otopné soustavy pomocí softwaru TECHKON 

REHAUCAD [46], výstup z výpočtu je v Příloze č. 13. Dopravní výška se musela stanovit 

pomocí metody optimální rychlosti viz. Příloha č. 16 a to z důvodu neumožnění vložení 

všech armatur akumulační nádoby do softwaru TECHKON REHAUCAD [46]. 

Oběhové čerpadla byla navržena na pomocí výpočtové kalkulačky pro návrh čerpadel 

Grundfos [31], dostupné z webové stránky www.cz.grundofos.com. [30].  

Návrh všech oběhových čerpadel je v příloze č. 16 

XI. Vyvážení a regulace otopné soustavy 

Před uvedením soustavy do provozu je nutné zaregulovat celou otopnou soustavu, 

zajištěním rovnoměrných tlakových ztrát. Tím se zajistí dostatečný topný výkon 

a zamezí se přetápění nebo nedotápění jednotlivých okruhů. 

Stupně nastavení jednotlivých termoregulačních ventilů jednotlivých otopných těles 

a rozdělovačů podlahového vytápění jsou uvedeny ve výkresech 

č.  D.1.4.1.2,3,4,5,6,7,8,9 

Obrázek č. 13 – REFLEX Servitec S 

http://www.cz.grundofos.com/
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Nastavení jednotlivých vyvažovacích ventilů jsou uvedena ve výkresech 

č. D.1.4.1.2,3,4,5,6,7,8,9 

Regulace otopné soustavy je řešená v samostatném projektu MaR. 

Projekt MaR není součástí diplomové práce. 

XII. Požadavky na ostatní profese 

Zdravotechnika 

• Zajistit odvod vody od pojistných ventilů 

• Zajistit odvod vody pro vypouštění soustavy a odkalení zásobníkových ohřívačů 

a akumulační nádrže) 

• Zajistit přívod vody do technické místnosti pro napouštění systému, včetně oddělovače 

topného okruhu a okruhu pitné vody REFLEX Fillset. 

Elektroinstalace 

• Připojení oběhových čerpadel, Reflexomatu a plnícího zařízení na rozvod elektrické 

energie 230 V 

• Napojení tepelných čerpadel tepelných čerpadel na rozvod elektrické energie 400 V 

• Napojení servopohonů, oběhových čerpadel řídící jednotky, termostatů, čidel 

a komunikačních modulů na silnoproudé a komunikační vedení. 

Stavba 

• Zabezpečit veškeré prostupy ve vodorovných a svislých stavebních konstrukcích 

pro veškeré rozvody. Rozměry prostupu větší než rozměry prostupujícího elementu 

o 10-20 mm na každou stranu. 

• Zajistit konečné utěsnění prostupů. 

XIII. Podmínky uvedení do provozu 

Montáž jednotlivých zařízení a armatur musí být provedeno dle pokynů výrobců a dbát 

na správný technický postup. Po dokončení montáže je nutné provést vypláchnutí 

soustavy a provést potřebné zkoušky, ze kterých je vyhotoven protokol. 

Propláchnutí je prováděno při demontovaných zařízeních, u kterých hrozí ucpání. Je 

prováděn čerpadlem po dobu 24 hodin, toto se ale musí pravidelně kontrolovat.  
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Před uvedením zařízením do provozu musí být provedeny zkoušky dle ČSN 06 0310 

[32] 

XIV. Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310 [32] 

Zkouška těsnosti 

Potrubí je také nutné prověřit zkouškou těsnosti, a to před zakrytím vedení. Soustava je 

zkoušena na nejvyšší dovolený přetlak (3,0 bar). Po dobu 6 hodin se nesmí projevit 

netěsnost, přičemž se kontrolují všechna zařízení a veškeré spoje. Zkouška se považuje 

za úspěšnou, pokud při prohlídce neobjeví netěsnosti nebo pokud nedojde k znatelnému 

poklesu tlaku v expanzní nádobě. Zkouška se provádí za účasti investora a musí být 

potvrzeny protokolem o zkoušce. 

Provozní zkouška – dilatační zkouška 

Dilatační zkouška se provádí před zakrytím potrubí tepelnou izolací. Voda v systému se 

zahřeje na nejvyšší přípustnou pracovní teplotu a poté se nechá vychladnout na teplotu 

okolního vzduchu. Celý postup se ještě jednou opakuje. Po vychladnutí soustavy, se 

zkontroluje celý systém. Najde-li se po podrobné prohlídce netěsnost zařízení, případně 

jiné závady, je nutné opravit závady a celou zkoušku provést znovu. Výsledek zkoušky 

se zapíše do stavebního deníku, nebo se provede samostatný zápis. 

Provozní zkouška – topná 

Topná zkouška kontroluje armatury, rovnoměrné ohřívaní otopných těles, správnou 

regulaci soustavy a zabezpečovací zařízení. Dle ČSN 06 0310 [32] řešená novostavba 

spadá do soustav s výkonem nad 100 kW, kde topná zkouška trvá minimálně 72 hodin. 

Zkouška se musí provést v topném období. Během zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, 

o školení se vede záznam. Topná zkouška se provádí za účasti investora, uživatele, 

projektanta a dodavatele. Po ukončení zkoušky se její výsledky zapíšou do protokolu 

a vyhodnotí se do protokolu. 

Stavení zkouška 

Po zhotovení topného systému se provede jeho stavební zkouška, kterou se zjistí, jestli 

celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům projektové dokumentace 

a následně se kontroluje připravenost k provozu. O výsledku zkoušce musí být vydáno 

potvrzení, že byly splněny všechny náležitosti. 
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Při stavební zkoušce se zjišťuje funkčnost armatur, dokončení svářečských 

a spojovacích prací, správné umístění odvzdušnění, spádování potrubí, správnost 

uložení potrubí a dilatačních polštářů. 
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b) Výkresová část 

Číslo výkresu   Název výkresu     Měřítko 

D.1.4.1.1   ZÁKLADY      1:50 

D.1.4.1.2   PŮDORYS 1NP     1:50 

D.1.4.1.3   PŮDORYS 2NP     1:50 

D.1.4.1.4   POHLED NA STŘECHU    1:50 

D.1.4.1.5   ROZVINUTÝ ŘEZ – TOPNÝ OKRUH 1,2  1:20 

D.1.4.1.6   ROZVINUTÝ ŘEZ – TOPNÝ OKRUH 3,4  1:50 

D.1.4.1.7   ROZVINUTÝ ŘEZ – TOPNÝ OKRUH 5,6  1:50 

D.1.4.1.8   ROZVINUTÝ ŘEZ – TOPNÝ OKRUH 7,8  1:50 

D.1.4.1.9   SCHÉMA ZAPOJENÍ    1:20 
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D.1.4.2 Vzduchotechnika 

a) Technická zpráva – Vzduchotechnika 

I. Úvod 

Projektová dokumentace se zabývá řešením nuceného větrání části stavebního objektu 

SO-01 Hasičská záchranná stanice. Jedná se o 2NP část objektu „B“. Objekt bude větrán 

pomocí vzduchotechnické jednotky, která bude umístěna na střeše objektu. Přívodní 

vzduchu bude ohříván na teplotu tp=20 °C. Ohřev bude zajištovat rekuperátor 

s teplovodním ohřívačem o výkonu 3,6 kW. Vzduchotechnické potrubí bude vedeno 

pod stropní konstrukcí v SDK podhledu. 

II. Základní technické údaje 

Údaje o stavbě 

Zastavěná plocha:    1943,52 m² 

Obestavěný prostor:    23 868,54 m³ 

Užitná plocha:     3416,42 m² 

Klimatické údaje 

Objekt se bude nacházet v jižní části města Přerov. Pro Přerov jsou stanovené výpočtové 

klimatické hodnoty z normy ČSN EN 12 831 [13] (Národní příloha) (tab. 1). 

Klimatické údaje exteriéru 

Klimatická oblast:        1 

Základní návrhová venkovní teplota venkovního vzduchu θe,100:  -12 °C 

Návrhová venkovní teplota vzduchu θe:     -12 °C 

Návrhová venkovní relativní vlhkost φe:     81 % 

Délka zimního období d:       228 dnů 

Průměrná teplota venkovního vzduchu během otopného období θe,p: 3,9 °C 

Návrhová teplota zeminy θgr:      5 °C 

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr:     100 % 
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Klimatické údaje interiéru 

Návrhová vnitřní teplota pro kanceláře, místnosti pro noční pohotovost, 

inspekční pokoj θi,1:        20 °C 

Návrhová vnitřní teplota koupelny θi,2:     24 °C 

Návrhová vnitřní relativní vlhkost obytných místností φi,1:   50 % 

Podklady pro návrh VZT jednotky 

Pro návrh rovnotlakého vytápění slouží projektová dokumentace ve stupni DPS. VZT 

jednotka je navržena tak, aby pokryla tepelné ztráty větráním. 

Požadovaná hygienická výměna vzduchu byla stanovena na základě nařízení vlády 

č. 361/2007 [38]. 

Výpočtová teplota přívodního vzduchu pro tuto oblast je te= -12,0 °C a relativní vlhkost 

81 %. Výpočtová teplota pro interiér je ti=20 °C a relativní vlhkost 40 %. Hygienické 

minimum přívodního vzduchu bylo stanoveno na 4345 m3 h⁄ . 

III. Vzduchotechnická jednotka 

Členění VZT zařízení 

Vzduchotechnická jednotka se skládá z 5 hlavních zařízení. 

1. Rekuperátor 

2. Ohřívač 

3. Ventilátory 

4. Filtry  

5. Tlumící komora 

  

Obrázek č. 14 – Schéma VZT jednotky 
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1. Rekuperátor 

VZT jednotka je vybavena protiproudým deskovým rekuperátorem s účinností 

η=87,4 %. Rekuperátorem proudí 4345 m3 h⁄  oběma směry. Teplota přívodního 

vzduchu za rekuperátorem je te´=17,5 °C. Rekuperátor předá přívodnímu 

vzduchu teplo o výkonu 43 kW. 

Kondenzát je odváděn z rekuperátoru přes zápachovou uzávěrku pomocí HT 

potrubí o dimenzi DN 40 do kanalizace. 

2. Ohřívač 

Ohřev přívodního vzduchu zajišťuje teplovodní výměníkový ohřívač typu 

E/5580 W o výkonu 3,6 kW. Tento ohřívač ohřívá přívodní vzduch 

z tsm=17,5 °C na požadovanou teplotu tp=20 °C. 

3. Ventilátor 

Přívodní – Ventilátor s proměnnými otáčkami proudí 4345 m3/h a překonává 

tlakovou ztrátu 662 Pa. 

Odvodní – Ventilátor s proměnnými otáčkami proudí 4345 m3/h a překonává 

tlakovou ztrátu 602 Pa. 

4. Filtry 

Vzduchotechnická jednotka je na přívodu vybavena předfiltrem třídy G3 Coarse 

50 %. Za předfiltrem je filtr třídy F7 ePM1 55 %. 

Na odvodním je jednotka vybavena filtrem typu M5 ePM10 65 %. 

5. Tlumící komora 

VZT jednotka je vybavena tlumící komora na výstupu přívodního vzduchu 

z jednotky a přívodu odpadní vzduchu do jednotky. Komora tlumí hluk 

z jednotky v pásmu 250 Hz o 6,0 dB(A) 

IV. Potrubní rozvody 

Přívod vzduchu pro jednotlivé místnosti je veden stoupacím potrubí ze střechy 

do místnosti B.2.48. Odvod odpadního vzduchu vede stoupacím potrubí z místnosti 

B.2.01 na střechu objektu. Potrubí je v 2NP vedeno pod strop v SDK podhledu. 

Distribuce vzduchu je zajištěna talířovými vyústkami. 
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Potrubí 

V objektu je použita kombinace čtyřhranného a kruhového SPIRO potrubí. 

Čtyřhranné potrubí bude z pozinkovaného plechu, spojované přírubovým spojem. 

Příruby jsou vybaveny pryžovým těsněním. 

Všechny tvarovky čtyřhranného potrubí musí být provedeny tak, aby nedošlo 

ke zmenšení průřezu potrubí. 

SPIRO potrubí z vinutě stáčeného pozinkovaného plechu bude spojováno zasunutím 

pomocí spojek a zajištěno samořezným vrutem a přelepených dvěma vrstvami 

samolepící pásky. 

Požadované těsnost potrubí: C. 

Návrh průměru potrubí je v příloze č. 22 

Uchycení potrubí 

Čtyřhranné potrubí bude zavěšené na systémových závěsech s pružným uložením např. 

s gumovou podložkou. 

Kruhové SPIRO potrubí bude zavěšené v objímkách s gumovou podložkou. 

Veškeré prvky zavěšení a uložení budou systémové od dodavatelské firmy. V místě 

průchodu potrubí skrz stavební konstrukci bude provedeno pružné oddělení potrubí 

a stavební konstrukce. Průchod bude navíc vzduchotěsně uzavřen. Oddělení a uzavření 

bude provedeno pomocí minerální vaty, nebo trvale pružným požárním tmelem.  

Distribuční elementy 

Pro distribuci přívodního vzduchu do interiéru jsou použity stropní talířové vyústky 

MANDÍK TVPM. Pro odtah odpadního vzduchu jsou použity stropní talířové vyústky 

MANDÍK TVMO. 
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Jednotlivé distribuční prvky budou opatřeny regulací pro zaregulování požadovaného 

vzduchu. 

V případě odtahu vzduchu z místnosti do další místnosti jsou použity dveřní mřížky 

MANDÍK SMM. 

Návrh a regulace distribučních elementů je uvedeno v příloze č.23 

Tepelná izolace 

Potrubí přívodu a odvodu vně objektu budou obalena do tepelné izolace z minerální 

vaty. Tepelná izolace byla navržena, tak aby nedocházel ke kondenzaci vody uvnitř 

potrubí. Tepelná izolace má tloušťku 80 mm a je oplechované pozinkovaným 

plechem tl. 0,7 mm. 

Potrubí v podhledu budou zaizolována tepelnou izolací z minerální vaty o tloušťce 

30 mm. 

Obrázek č. 15 – Stropní talířová vyústky MANDÍK TVOM a TVPM 

Obrázek č. 16 – Dveřní mřížka MANDÍK SMM 
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V. Regulace 

Po dokončení montáže a zprovoznění systému bude provedeno zaregulování celého 

systému. Následně je nutné provést zpětnou kontrolu zaregulování distribučních 

elementů pomocí měření průtoku a rychlosti vzduchu v potrubí. Zaregulování bude 

doloženo protokolem, kde budou uvedeny požadované a skutečné průtoky vzduchu. 

VI. Ochrana životního prostředí 

Vzduchotechnická zařízení nedopravují žádné sledované a hygienicky významné 

škodliviny. Odpadní vzduch nemá žádný vliv ani dosah na okolní stavby. 

Vzduchotechnická zařízení budou produkovat kondenzát, který lze bez jakékoliv úpravy 

vypouštět do splaškové kanalizace, protože se jedná pouze o zkondenzovanou vzdušnou 

vlhkost. 

Vzduchotechnická jednotka bude dále produkovat pevný odpad, podobě prachu a pylu 

z ovzduší. Tento materiál nebude obsahovat biologicky aktivní látky a bude likvidován 

spolu s ostatním běžným odpadem. 

VII. Požární bezpečnost 

Projekt systému vzduchotechniky byl proveden v součinnosti s požárně bezpečnostním 

řešením. 

Požární klapky 

Vzhledem k tomu, že se rozvody nachází v jednom požárním úseku budou požární 

klapky osazeny v místě prostupu VZT potrubí mimo objekt. A v místě prostupu skrz 

střešní konstrukci bude provedena požární utěsnění potrubí. 

V místě požárních klapek musí být proveden revizní otvor pro kontrolu funkce požární 

klapky. Požární klapky budou vybaveny teplotním čidlem, které bude spouštět uzavření 

klapky. Otevření požární klapky bude ruční. 

Vyústění VZT potrubí 

Vyústění VZT potrubí z venkovní jednotky musí být provedeno tak, aby jim nemohl být 

šířen požár na jiné požární úseky. Aby nedošlo k nasání zplodin z hoření přívod 

čerstvého vzduchu do jednotky. Bude jednotka vybavena čidlem, které odstaví VZT 

jednotku případě detekce zplodin. Odstavení bude provedeno samočinně pomocí čidla 

nebo impulsem z nadřazeného systému. 
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VIII. Útlum hluku a vibrací 

Provedení technických zařízení, přístrojů, prvků, spojů, uložení a dalších komponentů 

vzduchotechniky musí být provedeno tak, aby během jejich fungování nevznikala 

nadměrná zátěž hlukem a vibracemi do okolního prostředí. VZT jednotka je opláštěna 

kapotou z izolace z minerální vaty. Ta zajištuje vzduchovou a tepelnou izolaci. Přenos 

vibrací z VZT jednotky je zajištěn pomocí pružného napojení VZT potrubí a pomocí 

antivibračních podložek, na které je jednotka položena. 

IX. Požadavky na ostatní profese 

Zdravotechnika 

• Zajištění odvodu kondenzátu z VZT jednotky 

• Zajištění odvodu kondenzátu na patě stoupaček potrubí 

Vytápění 

• Napojení teplovodních výměníků na systém vytápění. Teplotní spád výměníku je 

45/35 °C. 

Elektroinstalace 

• Připojit veškeré zařízení VZT dle předepsaných podkladů na rozvody elektrické energie. 

• Připojení čidel na komunikační vedení pro MaR. 

Stavba 

• Příprava prostupů skrz zdi a stropní konstrukce. 

• Příprava prostupů pro talířové vyústky. 

X. Požadavky na uvedení do provozu 

• Dodavatel při předání díla předloží protokoly 

• Zkouška chodu 

• Měření hluku ze vzduchových zařízení uvnitř stavby 

• Zaregulování výkonových parametrů (průtok vzduchu) jednotlivých VZT zařízeních 

a všech distribučních prvků 

• Revizi požárních klapek a ucpávek. 
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b) Výkresová část 

Číslo výkresu   Název výkresu     Měřítko 

D.1.4.2.1   PŮDORYS 2NP     1:50 

D.1.4.2.2   POHLED NA STŘECHU    1:50 

D.1.4.2.3   ROZVINUTÝ ŘEZ – PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 1:50 

D.1.4.2.4   ROZVINUTÝ ŘEZ – ODPADNÍ POTRUBÍ 1:50 

D.1.4.2.5   DETAIL PROSTUPU POTRUBÍ STŘECHOU 1:15 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci byl řešen projekt stavby hasičské stanice v Přerově. Diplomová práce se 

zabývala vytápěním a vzduchotechnikou. 

Navržený objekt využívá obnovitelné zdroje energie. Jeden z hlavních zdrojem tepla je kaskáda 

dvou tepelných čerpadel Logatherm WPS 54.2o jmenovitém výkonu 108 kW, které využívá 

nízkopotenciální teplo z pole 8 zemních vrtů. Hloubka jednoho zemního geotermálního vrtu je 

188 m. 

Dalším významným zdrojem obnovitelné energie jsou solární fotovoltaické panely, které 

přeměňují solární energii na elektrickou energii, která je využívána nejen pro chod tepelných 

čerpadel, ale i pro chod celého objektu. Fotovoltaické panely jsou umístěné na střeše objektu, 

zároveň je část panelů použita pro zastínění parkovacích míst příslušníků HZS. Celková plocha 

FVE je 431 m2 je schopná pokrýt až 41,6% roční potřeby elektrické energie. Toto pokrytí je 

možné díky bateriovému uložišti. 

Další zdroj obnovitelné energie je navržené zpětné získávání tepla z odpadních vod, které 

využívá odpadní teplo pro předehřev teplé vody. Zpětné získávání tepla z odpadních vody je 

započítáno pouze v PENB. 

Vypracováním diplomové práce jsem si zdokonalil již získané vědomosti během studia na 

vysoké škole Báňské, ale zároveň získal mnoho dalších zkušeností v oboru vytápění 

a vzduchotechniky. Zejména zkušenosti s navrhováním velkých otopných 

a vzduchotechnických systémů. Za nové získané zkušenosti považuji návrh tepelných čerpadel 

s vyšším topným výkonem než 30 kW. Všechny nové získané zkušenosti snad budu moct využít 

při případném dalším studiu a v praxi.  
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SEZNAM VÝKESŮ 

C. Situační výkresy 

Číslo výkresu   Název výkresu    Měřítko 

C.2. 01    Koordinační situace    1:500 

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: 
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D.1.1.04   PŮDORYS 2NP     1:50 
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D.1.4.1.9   SCHÉMA ZAPOJENÍ    1:20 
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D.1.4.2. Vzduchotechnika 

Číslo výkresu   Název výkresu     Měřítko 
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D.1.4.2.5   DETAIL PROSTUPU POTRUBÍ STŘECHOU 1:15 


