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Anotace 

Název diplomové práce: Penzion 

 Zadáním diplomové práce bylo vypracovat projekt  pro provád�ní stavby, za�ízení 

pro zdravotn� technické instalace, oh�ev TV pomocí alternativních zdroj� energie a vy�ešit  

zp�sob likvidace odpadních vod.   

Technický návrh dvoupodlažního penzionu �eší bezbariérový p�ístup 1.NP, objekt spl�uje 

tepeln� technické požadavky – energetický štítek je klasifika�ní t�ídy A, t�ída energetické 

náro�nosti budovy je B (úsporná). Oh�ev TV je navržen na letní m�síc �ervenec bez 

p�ebytku energie. K oh�evu TV jsou použity komponenty solarního systému QUANTUM. 

Splašková voda se likviduje v biologické �istírn� odpadních vod v komplexním systému 

ASIO. Deš�ová voda je používána ke splachování WC a pisoár� v systému ASIO. V objektu 

je �ešen návrh požárního vodovodu.  

Annotation 

Dissertation title: The Pension 

The Dissertation submission was to draw the project of the building structure, sanitary 

installation, and alternative energy sources water heating and to resolve the way of waste 

water liquidation. 

Technical project of two-floored pension includes the free-barrier access in the second floor, 

building meets the thermal-technical requirements – technical label class A, building energy 

intensity class B (low cost). Water heating is projected for July without the energy excess. 

Components of the QUANTUM Solar System are used for the water heating. Waste water is 

liquidated in the biologic wastewater treatment plant, in the ASIO integrated system. 

Rainwater is used for WC and pissoirs splashing, in the ASIO system. Fire hydrant mains 

are projected in the building.  
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P�EHLED POUŽITÝCH  SYMBOL� A ZKRATEK

Zna�ka         Jednotka          Veli�ina 

A m2 celková plocha 

Ak1  m2 plocha apertury solárního kolektoru 

B mm ší	ka stupn


B -  klasifikace – úsporná 

EP,A Wh.m-2.a---111 m
rná spot	eba energie budovy 

EP,A,req Wh.m-2.a---111 max. m
rná spot	eba energie budovy 

FF -  koeficient odtoku filtru mechanických ne�istot 

Fs -  koeficient odtoku st	echy 

Fv W/(m3.K) tepelná charakteristika budovy 

H m dopravní výšky 

Hvg  m geodetická výtla�ná výška 

Hsg m geodetická sací výška 

HT,den,dif kWh/( m2.den) teoretická denní dávka difúzního slune�ního ozá	ení 

HT,den,teor kWh/( m2.den) teoretická denní dávka celkového slune�ního ozá	ení 

J mm pr�m
rný m
sí�ní úhrn srážek 

Kv mm konstruk�ní výška 

L m délka posuzovaného úseku 

•

M   kg/s hmotnostní pr�tok kapaliny 

Mc,a kg/m2.rok ro�ní množství zkondenzované vodní páry 

Mev,a kg/m2.rok ro�ní množství odpa	itelné vodní páry 

P m2 p�dorysný pr�m
t st	echy 

Q m3/rok množství zachycené srážkové vody  

QL l/s výpo�tový pr�tok v p	ívodním potrubí 
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Qn W jmenovitý výkon zdroje tepla 

QP W tepelná ztráta prostupem (p	es konstrukci) 

Qpc Wh/den tepelná ztráta prostupem (p	es konstrukci) 

QV W tepelná ztráta v
tráním (p	irozené, nucené) 

výmQ
•⋅

 W výkon vým
níku 

kQ
⋅•

 W výkon kolektoru (kolektorového) pole 

R Pa/m délková tlaková ztráta t	ením 

R -  koeficient  využití srážkové vody 

R m2.K/W tepelný odpor vrstvy konstrukce 

RSE m2.K/W tepelný odpor p	i p	estupu tepla na vn
jší stran
 konstrukce 

RSI m2.K/W tepelný odpor p	i p	estupu tepla na vnit	ní stran
 konstrukce 

S  m2 plocha vým
níku 

SD l  celková spot	eba vody v domácnosti na jednoho uživatele 

Tai °C  návrhová teplota vnit	ního vzduchu 

Ti °C  návrhová vnit	ní teplota 

Te °C návrhová venkovní teplota 

T1 °C teplota oh	ívající teplonosné kapaliny na vstupu do 

vým
níku 

T2 °C teplota oh	ívající teplonosné kapaliny na výstupu z 

vým
níku 

U W/m2.K sou�initel prostupu tepla konstrukce 

UD W/m2.K sou�initel prostupu tepla dve	í 

U,em W/m2.K pr�m
rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy 

U,em,N W/m2.K max. pr�m
rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy 

UN W/m2.K požadovaná hodnota sou�initele  prostupu tepla konstrukce 
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∆Utb W/m2.K zvýšení sou�initele prostupu tepla vlivem tepelných vazeb 

∆Utb W/m2.K zvýšení sou�initele prostupu tepla vlivem tepelných most�

UW W/m2.K sou�initel prostupu tepla celého okna 

V m3 objem budovy 

Vaku m3 velikost akumula�ní nádrže pro oh	ev TV 

VN m3 pot	ebný objem nádrže  

VP m3 objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody 

VTV,den,os m3 pot	eba teplé vody za den na jednu osobu 

VV m3 objem nádrže dle spot	eby 

a1  W/m2.K lineární sou�initel tepelné ztráty 

a2  W/m2.K2 Kvadratický sou�initel tepelné ztráty 

c J/(kg.K) má tepelná kapacita 

d m tlouš�ka konstrukce 

de mm vn
jší pr�m
r potrubí  

di mm vnit	ní pr�m
r potrubí  

ev kW.h/m3.rok m
rná pot	eba tepla na vytáp
ní za rok 

fRsi -  teplotní faktor 

g m/s2 tíhové zrychlení 

h m svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovn
mi za�átku a 

   konce posuzovaného potrubí  

iLV m3/(s.m.Pa 0,67)      sou�initel spárové pr�vzdušnosti 

l m délka potrubí

n -   po�et obyvatel v domácnosti, 

n -  po�et stup�� schodiš�ového ramene 

p -  srážka z tepelných zisk� kolektor� vlivem tepelných ztrát 
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pot   Pa otevírací p	etlak pojistného ventilu 

p2  Pa absolutní tlak u vstupu z výtla�ného potrubí 

s iz  m tlouš�ka tepelná izolace 

s o  m2 skute�ný pr�	ez sedla pojistného ventilu 

∆tm K st	ední (logaritmický) teplotní rozdíl 

tk,m  °C st	ední denní teplota v solárních kolektorech 

tSV  °C teplota studené vody 

tTV  °C teplota teplé vody 

t1 °C teplota oh	ívané teplonosné kapaliny na vstupu do vým
níku 

t2 °C teplota oh	ívané teplonosné kapaliny na výstupu z vým
níku 

v  m/s pr�to�ná rychlost 

z  den zvolený po�et dn� mezi dv
ma srážkami, období sucha 

z -  p	irážka tepelné ztráty p	i p	íprav
 teplé vody 

α °C sklon kolektoru 

α e  W/(m2.K) sou�initel p	estupu tepla na vn
jším povrchu tepelné izolace 

β °C azimut kolektoru 

η0 -  optická ú�innost solárního kolektoru 

ϕ a  % relativní vlhkost vzduchu 

ϕ e  % relativní vlhkost venkovního vzduchu 

ϕ  % relativní vlhkost vnit	ního vzduchu 

ϕ si,cr  % kritická relativní vlhkost 

λiz  W/(m.K) tepelná vodivost izolace 

∆θ10 °C pokles dotykové teploty s chladn
jším povrchem 

λ W/m.K sou�initel tepelné vodivosti 
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τr - pom
rná doba slune�ního svitu 

ρ kg/m3 hustota vody 

ρdis Pa dispozi�ní p	etlak na za�átku posuzovaného potrubí 

ρmin,FI Pa minimální požadovaný hydrodynamický p	etlak p	ed 

  výtokovou armaturou na konci 

∆ρe Pa tlaková ztráta (snížení tlaku) zp�sobená výškovým rozdílem  

∆ρe Pa tlaková ztráta (snížení tlaku) zp�sobená výškovým rozdílem  

 mezi geodetickými úrovn
mi za�átku a konce  

 posuzovaného úseku potrubí 

∆ρWM Pa tlakové ztráty vodom
r�

∆ρAP Pa tlakové ztráty napojených za	ízení

∆ρRF Pa tlakové ztráty vlivem t	ení a místních odpor� v potrubí 

∆ρFj Pa tlaková ztráta vlivem místních odpor�
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1 ÚVOD

Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt pro provád
ní stavby, dále za	ízení 

pro zdravotn
 technické instalace, oh	ev TV pomocí alternativních zdroj� energie a návrh 

zp�sobu likvidace odpadních vod. 

Dvoupodlažní penzion byl navržen podle typologických požadavk� vyhlášky 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby a normy �SN 73 4301 Obytné budovy. 1.NP je 

	ešeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ující 

bezbariérové úžívání staveb. 

Objekt poskytuje ubytování lidí, stravování je zajišt
no restaurací, která není sou�ástí 

penzionu. Hosté zde mají rovn
ž možnost sportovního vyžití (jízdu na koních, jízdu na kole 

a kole�kových bruslích, 2 tenisové a 1 basketbalové h	išt
). 

Penzion bude zachycovat deš�ovou vodu a dále ji využívat pro zalévání zahrady, 

splachování WC a výlevky. P	ebytek vody bude odveden do deš�ové kanalizace. Deš�ová 

voda nebude sloužit k pití. Splaškové odpadní vody se budou odvád
t do �istírny odpadních 

vod. Oh	ev TV je zajišt
n pomocí solárních kolektor�. 

Vzhledem k neustálému zp	ís�ování požadavk� na úsporu energie jsem vytvo	il 

nízkoenergetický penzion. 
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2 PR�VODNÍ ZPRÁVA 

2.1 Identifika�ní údaje 

 Název stavby:    Penzion 

 Místo stavby:   Veselí�ko 425, obec Veselí�ko, 751 25 

 Parcela �íslo:   2112 

 Stupe� dokumentace:  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

 Kraj:   Olomoucký 

 Stavební ú	ad:   P	erov 

 Investor:   manželé Ing. Pavel Petr a Mudr. Jana Petrová 

        Masarykovo 231/21, 751 02 P	erov 

 Projektant:   Bc. Petr K	emínský 

 Ateliér:  VN1PRO01 

 Adresa:  Rokytnice �. 370, Rokytnice, 751 04 

 Dodavatel stavby: Bude vybrán v sout
ži 

  

 Spolupráce na projektu 

 Stavební �ást: Ing. Marie Wolfová 

 Technické za	ízení budovy: Ing. Petra Tymová 

  

2.2 Údaje o stávajících pom�rech staveništ�

Stavební parcela �. 2112 o celkové vým
	e 17 280,50m2 v katastrálním území P	erov 

se nachází v obci Veselí�ko v neobytné zón
. Vjezd na pozemek je z ulice po asfaltové 

komunikaci ší	ky 6m. Stavební parcela je situována na mírn
 svažitém území (k jižní stran


se terén pomalu svažuje). Pozemek je zarostlý 20 listnatými stromy (stá	í 5 až 15 let) a 

30jehli�nany, z toho 20 smrky a 10 borovicemi, plocha je zatravn
na. Parcela �. 2112 je ve 

vlastnictví stavebníka. Pozemek není zatím oplocený.  
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2.3 Údaje o provedených pr	zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Pro ú�ely zpracování projektové dokumentace byla provedena d�kladná prohlídka 

území. Základová p�da je tvo	ena pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. V území 

nebylo zjišt
no riziko pronikání radonu. Geologický pr�zkum ukázal, že hladina podzemní 

vody je 5,5m pod terénem. 

Inženýrské sít
 jsou vedené ulicí Veselí�ko. Jedná se o sít
 kabelového vedení NN 

elektrické energie a vodovodu. U vjezdu je napojení elekt	iny se zásuvkovou sk	íní (je 

umožn
no ode�ítat spot	ebu energie z komunikace). Vodovod bude napojen z uli�ního 	ádu 

do vodom
rné šachty na parcele 110m od hlavní cesty (viz výkres situace �.1. - Informace o 

dodržení  obecných požadavk� na výstavbu). 

Rodinný d�m byl navržen podle 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 

zn
ní vyhlášky 499/2006 Sb. Všechny navržené konstrukce vyhovují požadovaným 

hodnotám dle �SN 73 0540 - 2 (2007). 1.NP je 	ešeno dle platné vyhlášky �. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

- Vyhláška �.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 	ádu ve smyslu 

pozd
jších p	edpis�

2.4 Informace o spln�ní požadavk	 dot�ených orgán	

Ze strany dot�ených orgán� nebyly vneseny žádné p	ipomínky.  

2.5 Základní údaje charakterizující stavbu 

Investor si objednal realiza�ní projekt novostavba penzionu pro 32 míst k ubytování. 

Objekt má být energeticky úsporný, je p�dorysného tvaru L. Skládá se z administrativní 

�ásti a spojovací chodby, která dále rozd
luje budovu na dva požární úseky od �ásti 

ubytovací. Na parcele bude postavena i restaurace a sportovní h	išt
 (není sou�ástí projektu). 

Na vedlejší parcele bude postavena stáj pro kon
, hosté tak mohou využít atraktivní 

projížky na koních. Restaurace, která není sou�ásti penzionu, bude zajiš�ovat stravovaní 

jak rezident�m, tak i ostatním lidem, kte	í projížd
jí kolem. Dalším požadavkem investora  
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bylo navrhnout 1.NP bezbariérové, dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb. 

Na parcele bude postaveno parkovišt
 se 40 parkovacími místy, z toho 3 místa jsou 

ur�ena pro osoby s omezenou pohyblivostí. 

2.6 P
edpokládaná lh	ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

Dokon�ení projektu stavby 	íjen 2010  

Zahájení stavby   duben 2011 

Dokon�ení stavby  srpen 2013 

Postup výstavby: 

- prohlídka pozemku p	ed zahájením stavebních prací 

- vym
	ení a vyty�ení stavby 

- odstran
ní strom�  a ke	�

- provedení výkop� a následná realizace základ� penzionu a uložení inženýrských 

p	ípojek vodovodních, dále NN, kanaliza�ních splaškových s �OV a 

kanaliza�ních deš�ových s akumula�ní nádrží 

- realizace základové desky penzionu 

- zd
ní obvodových zdí 1.NP s železobetonovými v
nci a provedení stropu 1.NP 

ze systému POROTHERM 

- zd
ní obvodových zdí 2.NP s železobetonovými v
nci a realizace stropu 2.NP 

- konstrukce schodišt


- konstrukce st	echy 

- dozd
ní vnit	ních p	í�ek 

- provedení inženýrských sítí 

- uložení oken, dve	í 

- provedení omítek, zateplení fasády 
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- dokon�ení podlah 1.NP a 2.NP 

- kolaudace penzionu 

2.7 Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Zastav
ná plocha celkem: 770,44m2

Obestav
ný prostor: 5 537008m3

Podlahová plocha celkem: 1153,49m2

Celkové náklady stavby: 19mil. K�

2.8 Pé�e o životní prost
edí 

V zimním období (p	ed zahájením stavby) budou pokáceny neplodné ovocné stromky a 

stromy, které ohrožují bezpe�nost a které svým p�sobením budou zabra�ovat v zemních 

pracích. D	evo bude uskladn
no pro pozd
jší využití. P	ed zahájením zemních prací bude 

provedena ochrana ponechaných stromk�. Odpady, které vzniknou b
hem realizace stavby, 

budou odvezeny na ur�enou skládku. Veškerý odpad se bude recyklovat a t	ídit. Stavba 

nebude svým p�sobením negativn
 ovliv�ovat životní prost	edí, navíc bude jak dispozi�n
, 

tak svou polohou, velikostí oken a obvodovým plášt
m 	ešena tak, aby byla minimalizována 

tepelná ztráta objektu. 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Identifika�ní údaje 

 Název stavby:    Penzion 

 Místo stavby:   Veselí�ko 425, obec Veselí�ko, 751 25 

 Parcela �íslo:   2112 

 Stupe� dokumentace:  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

 Kraj:   Olomoucký 

 Stavební ú	ad:   P	erov 

 Investor:   manželé Ing. Pavel Petr a Mudr. Jana Petrová 

        Masarykovo 231/21, 751 02 P	erov 

 Projektant:   Petr K	emínský 

 Ateliér:  VN1PRO01 

 Adresa:  Rokytnice �. 370, Rokytnice, 751 04 

 Dodavatel stavby: Bude vybrán v sout
ži 

  

 Spolupráce na projektu 

 Stavební �ást: Ing. Marie Wolfová 

 Technické za	ízení budovy: Ing. Petra Tymová 

3.2 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické 
ešení 

3.2.1 Zhodnocení staveništ�

Stavební parcela �. 2112 o celkové vým
	e 17 280,50m2 v katastrálním území P	erov se 

nachází v obci Veselí�ko v neobytné zón
. Vjezd na pozemek je z ulice Veselí�ko po 

asfaltové komunikaci ší	ky 6m. Stavební parcela je situována na mírn
 svažitém území (k 

jižní stran
 se pozemek mírn
 svažuje). 
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Pozemek je zarostlý 20 listnatými stromy (stá	í 5 až 15 let) a 30 jehli�nany, z toho 20 

smrky a 10 borovicemi, plocha je zatravn
na. P	ed zahájením zemních prací je nutné 

odstranit stromy, které znemož�ují p	ístup ke staveništi a zabra�ují tak stavebním stroj�m 

vykonávat svou práci. Poté se sejme ornice o mocnosti cca 25-30cm a odveze se na skládku, 

která je ur�ená na staveništ
. Ornice se bude skladovat odd
len
 od ostatních stavebních 

materiál� a v kone�né fázi výstavby se použije k rekultivaci. Parcela �. 2112 je ve vlastnictví 

stavebníka. Pozemek bude �áste�n
 oplocený. Upravený terén je upraven do výškové kóty 

UT= 230,100m n. m B.p.v. Podlaha je s výškovou kótou 230,500m n. m B.p.v. Zemní práce 

se budou provád
t strojov
, dokopávky ru�n
. Zemní práce budou provedeny dle  �SN 73 

3050 Zemní práce. 

Pro ú�ely zpracování projektové dokumentace byla provedena d�kladná prohlídka 

území. Základová p�da je tvo	ena pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. V území 

nebylo zjišt
no riziko pronikání radonu. Geologický pr�zkum ukázal, že hladina podzemní 

vody je 5,5m pod terénem 

3.2.2 Urbanistické 
ešení 

Navrhovaný penzion je situovaný na kraji obce Veselí�ko v nezastav
né �ásti. 

Navrhovaná budova se nachází v mírn
 svažitém terénu, pro výstavbu je místo vhodné. 

Zám
rem investora je postavit v klidné �ásti obce dvoupodlažní penzion se zam
	ením na 

volný �as a relaxaci resident� v okrajové nezastav
né �ásti obce. Na pozemek se dostaneme 

z ve	ejné komunikace po asfaltové cest
. Objekt spl�uje závazné pokyny zadané regula�ním 

plánem. 

3.2.3 Architektonické a dispozi�ní 
ešení 

P�dorys nízkoenergetického penzionu je tvaru L. Stavba se skládá ze t	í �ástí. První �ást 

slouží k administrativnímu ú�elu, druhá umož�uje propojení administrativní �ásti s t	etí 

ubytovací �ástí. Stavba je navržena se dv
ma vstupy, jeden vede do hlavní administrativní 

�ásti a druhý, ve	ejnosti nep	ístupný, do technické místnosti. Vzhledem k velikosti budovy a 

po�tu ubytovaných jsou navrženy v 3. �ásti penzionu dv
 únikové cesty. Hlavní vchod 

disponuje rampou ur�enou pro osoby s omezenou pohyblivostí navržené dle platné  
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vyhlášky. P	íjezdová rampa je z �ásti zast	ešena. Po vstupu do budovy je napravo umíst
na 

recepce s pultem, naproti vstupu se nachází schodišt
 spojující 1.NP a 2.NP, kde v 2.NP jsou 

kancelá	ské místnosti s hygienickými prostory pro zam
stnance penzionu. Dále naproti 

vstupu za schodišt
m jsou toalety s umývárnami a jedno WC pro osoby s omezenou 

pohyblivostí. Nalevo se nachází chodba s technickými místnostmi, do 2.NP ubytovací �ásti 

se dostaneme pomocí schodišt
.  

Dispozice objektu je 	ešena podle hygienických zásad. Pokoje jsou orientované na J, JZ 

a JV, hygienické místnosti jsou orientované na sever. 

Na východní stran
 ve vzdálenosti 40,5m od penzionu se nachází restaurace pro 

ubytované a „kolemjedoucí“, na jihovýchodní stran
 je velká parkovací plocha pro 40 

osobních aut (nebo 30 osobních aut a jeden autobus, na jih od penzionu se rozkládají t	i 

sportovní h	išt
 (2 tenisové a 1 basketbalové), na jihozápadní a západní stran
 se rozléhají 

velké prostory výb
h� pro kon
. 

3.2.4 Technické 
ešení  

Objekt je zd
ný systémem POROTHERM. Venkovní ochlazované st
ny jsou zateplené 

zateplovacím systémem MULTITHERM NEO s fasádním izolantem EPS 70 NEO.  

Základové pásy jsou zateplené nenasákavým extrudovaným polystyrenem. St	echa 

objektu je jednopláš�ová,  kombinovaná s inverzní vrstvou a parot
snou zábranou. Na st	eše 

je proveden násyp k	emi�itých oblázk�. Konstrukce strop� 1.NP a 2.NP jsou ze systému 

POROTHERM – keramické nosníky POT a vložky MIAKO. V objektu jsou dv
 schodišt
, z 

nichž jedno je ocelové s ocelovou schodnicí umíst
né v administrativní �ásti budovy, druhé 

je monolitické betonové. Vnit	ní p	í�ky jsou sádrokartonové nebo z cihel POROTHERM. 

3.2.5 Základy 

Inženýrsko-geologický pr�zkum prokázal jednoduché a nenáro�né podmínky pro 

zakládání. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Základové  
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spáry jsou 1,000m  od upraveného terénu. P	ed zalitím základové rýhy se provede sejmutí 

50mm zeminy ze základové spáry a položí se polštá	e.  

Základový pás bude z jedné strany pažen zeminou a z druhé strany do�asným 

provizorním d	ev
ným pažením. Po zatvrdnutí základu se venkovní strana nat	e st
rkovou 

izolací proti zemní vlhkosti o tl. 5mm až do výšky hydroizolace. Do základ� budou vloženy 

zemnící pásky FeZn 30x4mm s vývody. Základové pásy lícují se zdí a jsou zateplené 

extrudovaným polystyrenem tl. 100mm do výšky -0,205m pod úrovní podlahy, pak p	echází 

extrudovaný polystyren z tl.100mm na 160mm (v ší	ce 600mm – do výšky 0,395mm nad 

úrove� podlahy). Mezi polystyreny je injektován trvale pružný tmel s okapovou lištou  

Mozaiková omítka soklu o tl. 5mm se nanese na tepelnou izolaci. Na základových 

pásech bude vybetonována základová deska t	ídy C16/20 vyztužená kari sítí 150/150-5, 

která bude sloužit jako konstrukce podlahy 1.NP. o tl. 120mm. P	i betonování základových 

pás� se sou�asn
 budou betonovat základové patky ur�ené pro nastávající p	íst	ešek p	ed 

hlavním vchodem. 

P	íst	ešek je na 4 základových patkách o rozm
rech 600x600mm s hloubkou uložení 

1000mm pod úrovní upraveného terénu v hloubce -1,405m od podlahy. P	echod ze 

základové patky na d	evený sloupek je zajišt
n pomocí ocelové nerezové patky. 

Základové pásy pod obvodovou st
nou POROTHERM 40 P+D jsou v ší	ce 550mm 

(150mm s p	esahem sm
rem dovnit	), pro vnit	ní nosnou st
nu POROTHERM 40 P+D, 30 

P+D a pro vnit	ní nenosnou st
nou POROTHEM 25 AKU P+D  jsou základy s p	esahem  

100mm na každou stranu, základová spára u t
chto st
n je v hloubce -0,805mm od úrovn


podlahy. Základové konstrukce  jsou zobrazeny ve výkresu �.2. 

V míst
 uložení schodišt
 je podkladní beton prohlouben o 270mm v ší	ce 

1000x14000mm (viz výkres �. 7 – 	ez A-A a �.8 	ez B-B). 

3.2.6 Konstruk�ní systém 

Obvodové st
ny jsou z cihelných blok� POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 30 

P+D ukládaných na tepeln
 izola�ní maltu POROTHERM TM. Sou�ástí systému jsou 

koncové a rohové cihly. Vnit	ní nosné st
ny jsou z cihel POROTHERM 300 P+D spojené  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 

- 20 -

maltou HM 5. Vnit	ní p	í�ky jsou bu z cihel POROTHERM 175 P+D a 115 P+D 

ukládaných  na maltu HM 5, nebo jsou k optickému odd
lení místnosti (�i zakrytí zdravotn


technických instalací) použity sádrokartonové st
ny s dve	ním pouzdrem uvnit	. P	íst	ešek s 

nosnou svislou konstrukcí tvo	í d	ev
né sloupky a na nich uložené trámky. 

Okna budou osazena tak, aby lícoval rám okna se zdí v exteriéru. Rám okna bude 

p	etažen tepelnou izolací EPS 70 NEO ve stejné tlouš�ce jako je ze -160mm (viz 

zateplovací systém MULTITHERM NEO). 

  Vzhledem k velikosti objektu a nestejnom
rnosti jednotlivých �ástí budovy je 

provedena dilatace �asti 2. spojovací chodby a 3. ubytovací �ásti. Ze je oddilatována 

dilata�ním pásem s fólií MIRELON. 

3.2.7 Stropy  

Stropní konstrukce 1.NP a 2.NP je z keramobetonových nosník� POROTHERM POT 

160x175 a cihelných vložek MIAKO 19/50 PTH. Tlouš�ka stropu je 250mm, z toho je 

60mm betonu C25/30. Obvodové zdi POROTHERM 400 P+D nebo POROTHERM 300 

P+D a vnit	ní nosné zdi POROTHERM 300 P+D jsou s železobetonovým monolitickým 

v
ncem. Výška v
nce je 250mm (skladba - po obvodu sm
rem z exteriéru do interiéru je 

v
ncovka POROTHERM VT 8/23,8; tepelná izolace - extrudovaný polystyren tl. 80mm, žb 

v
nec). V míst
 p	í�ek bude provedeno zdvojení nosných keramických nosník�

POROTHERM POT, pop	. vychází-li st
na mezi nosníky (v míst
 keramických vložek), 

bude keramická vložka MIAKO 19/50 (19/62,5) PTH vym
n
na za nižší keramickou vložku 

MIAKO 8/50 (5/62,5) PTH.  Nad sníženými vložkami se vytvo	í ztužující žebro. 

Nosníky budou objednány ve �ty	ech základních velikostech 2950, 3500, 4500 a 

6500mm. B
hem provád
ní strop� se musí dodržovat technologický postup pro montáž 

POROTHERM stropu. 

3.2.8 Schodišt�

V objektu jsou navržené dv
 schodišt
. Ob
 schodišt
 jsou dvouramenné 

s mezipodestou s jednotnou konstruk�ní výškou 3160mm. Jedno rameno má parametry  
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10x158x300 se sklonem schodiš�ového ramene 27,8°. Schodišt
 má ší	ku 1200mm, 

podchodnou výšku 2348mm (kde minimální podchodná výška je 2100mm) a pr�chodnou 

výšku 2077mm (s minimální pr�chodnou výškou  1900mm). Návrh schodišt
 vyhovuje 

norm
 �SN 73 4301- Obytné budovy. Výpo�et schodišt
 viz P	íloha �.1 - návrh schodišt
.  

První schodišt
 se nachází v administrativní �ásti budovy. Nosnou �ást schodišt
 tvo	í 

ocelová schodnice uzav	eného kruhového profilu, do které jsou ukotvené d	ev
né nášlapné 

stupn
. Schodnice bude osazena ve spodní �ásti zabetonovanou kotvou a v horní �ásti se 

p	išroubuje ke kotv
, která bude vložena do stropní konstrukce b
hem betonování stropu 

1.NP. Zábradlí je ocelové ty�ové ve výšce 900mm (viz výkres �. 8 - �ez B-B, výkres �. 3 - 

P�dorys 1.NP). 

Druhé schodišt
, betonové monolitické,  se nachází v ubytovací �ásti, kde mezipodesta 

je ze systému POROTHERM - na nosné POROTHERM 30P+D se vyskládají 

keramobetonové nosníky 3x POROTHERM POT 160x175x2950mm se sníženou cihelnou 

vložkou MIAKO 8/50 PTH. Provede se bedn
ní, položí se výztuž a zalije se beton C20/25. 

Nosnou konstrukci tvo	í železobetonová monolitická deska tl. 175mm. Nášlapnou vrstvu 

schodišt
 tvo	í keramická dlažba protiskluzová (se zvýšeným sou�initelem smykového 

t	ení). Zábradlí ocelové ty�ové je ve výšce 900mm (viz výkres �. 7 - �ez A-A, výkres �. 3  

P�dorys 1.NP) 

3.2.9 St
echa 

Objekt je chrán
n jednopláš�ovou st	echou kombinovanou s inverzní st	echou a 

parot
snou zábranou. Nad administrativní a spojovací �ástí je st	echa se dv
ma vp�st
mi, 

nad ubytovací �ástí má vp�st
 t	i. Minimální spád u st	ech je 1%. Na st	echu jednopodlažní 

spojovací chodby se dostaneme pomocí žeb	íku, který je ukotvený do st
ny,  

z této st	echy se pak dá dostat bu na st	echu administrativní nebo ubytovací �ásti. St	echa 

je provedena tímto zp�sobem: nosnou konstrukci stropu tvo	í POROTHERM STROP tl. 

190mm a železobetonová vrstva tl.60mm, z interiéru je omítnutá omítkou POROTHERM 

UNIVERSAL. Na ŽB vrstvu p	ijde parot
sná vrstva z asfaltového pásu GLASTAK 40 

SPECIAL MINERAL tl. 4mm, pak se p	ekryje izola�ním systémem POLYDEK s tepelným 

izolantem expandovaným polystyrenem EPS 100 G200 S40 tl. 200mm - 270mm ( TI je ve 
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 spádu viz výkres �.6 Plochá st	echa). Izolace bude položena ve dvou vrstvách tak, aby spáry 

nebyly nad sebou - z d�vodu eliminace tepelných most�. Položením hydroizolace 

ELASTEK 40 (50) SPECIAL DEKOR se zabrání vniknutí vody do st	ešní konstrukce, na ní 

pak následuje ochranná vrstva FILTEK 300 (používá se k separaci od chemicky 

nevyhovujícího podkladu). Pak následuje tepelná izolace extrudovaný polystyren 

STYRODUR 3035 CS tl. 140mm. P	ed položením vymývaného kameniva frakce 16/32mm 

tl. 80mm se na extrudovaný polystyren položí  ochranná fólie FILTEK 300. 

Atika je oplechovaná plechovou lištou ve spádu 2%. Zateplení atiky je provedeno 

extrudovaným polystyrenem tl. 100mm (z vnit	ní strany) a EPS NEO tl. 160mm (z vn
jší 

strany).  

(Poznámka: podrobn
jší informace nalezneme ve výkresech �.6 - plochá st	echa, �.7 - 	ez A-

A, �.8 - 	ez B-B) 

3.2.10 P
eklady 

 P	eklady jsou tvo	eny systémem POROTHERM.  Na obvodové zdi POROTHERM 

40 P+D jsou položené 4 prefabrikované cihelné POROTHERM p	eklady. Mezi 1. a 2. 

p	eklad je vložen extrudovaný polystyren tl. 100mm.  Na st
n
 POROTHERM 300 P+D a 

POROTHERM 175 P+D jsou použité PTH p	eklady 23,8 a na st
n
 POROTHERM 115 

P+D jsou použité p	eklady PTH 11,5. Podrobný výpis p	eklad� (viz výkres �.3 - p�dorys 

1.NP). 

3.2.11 Podlahy 

Podlahy jsou navržené dle provozního požadavku investora a hygienických norem. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedené v tabulce místností (viz výkres �.3 - 

p�dorys 1.NP a výkres �.4 - p�dorys 2.NP). Výpis skladeb je uveden ve výkresu �.13. 

Tepeln
 technické posouzení podlah a výpo�et sou�initele prostupu tepla jsou uvedeny v 

P	íloze �.2 - teplo 2009 - výpo�et U a porovnání s normou. Barevné specifikace nášlapné 

vrstvy podlahy  PVC a dlažby ur�í p	i realizaci odborný designér interiér�. 
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U všech podlah je po obvodu st
n izola�ní pásek REGUPOL tl. 15mm v celé tlouš�ce 

podlahy. Dilata�ní spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3m na 

vazbu. 

3.2.12 Podlahy v 1.NP 

Na rostlém terénu je proveden zhutn
ný podsyp tl. 150mm, na kterém se vytvo	í 

železobetonová vrstva s KARI sítí 6-150x150 tl. 120mm. ŽB se nat	e hydroizola�ním 

asfaltovým nát
rem ve dvou vrstvách. Položením hydroizola�ní fólie BITAGIT se zabrání 

pronikání zemní vlhkosti do tepelné izolace RIGIPS EPS NEOFLOOR tl.140mm. Na 

tepelnou izolaci se natáhne separa�ní vrstva z  PE fólie DEKSEPAR tlouš�ky 0,2mm, poté 

se provede nanesení betonové roznášecí vrstvy - betonové mazaniny tl.50mm s ocelovou 

KARI sítí 6-150x150. Po nanesení cementové malty a následném vyrovnání podlahy se 

uloží nášlapná vrstva keramická dlažba (podlaha s nášlapnou vrstvou PVC se bude lepit). 

Je-li podlaha v hygienické místnosti, vloží se další hydroizola�ní fólie mezi betonovou 

mazaninu a maltu cementovou. 

3.2.13 Podlahy v 2.NP 

Nosnou konstrukci zde tvo	í strop 1.NP ze stavebního systému POROTHERM tl. 

250mm, na kterou se položí desky z plastifikovaného polystyrenu RIGIPS RIGIFLOOR 

4000 s dynamickou tuhostí Sd<30 MN/m3 tl. 40mm. Následn
 se natáhne separa�ní vrstva 

z PE fólie DEKDEPAR tl. 0,2mm, na kterou se nanese betonová mazanina tl. 50mm 

s vyztuženou KARI sítí 6-150x150. V hygienických místnostech, kde hrozí vniknutí vody do  

konstrukce stropu, se pokládá na betonovou mazaninu hydroizolace PRIMA G 200 S40. Pak 

se nanese malta cementová, do níž se položí keramická dlažba nebo se provede lepení 

podlahového linolea. 
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3.2.14 Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás BITAGIT  tl. 4mm je 

nastaven bodov
 na podklad s penetra�ním nát
rem ve dvou vrstvách. Hydroizolace je 

vytažena nad upravený terén minimáln
 300mm. 

b) Hydroizolace podlah: ve všech koupelnách je mezi betonovou mazaninou a 

cementovou maltou hydroizola�ní fólie SCHLUTER DITRA, která je vytažena na st
ny ve 

výšce min 200mm. 

c) Plochá st	echa: na penetra�ním nát
ru ve dvou vrstvách je položena parozábrana 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL pod tepelnou izolací a  nad tepelnou izolací je 

hydroizola�ní vrstva ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

3.2.15 Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace 

Obvodové st
ny jsou zatepleny zateplovacím systémem MULTITHERM NEO s fasádním 

polystyrenem EPS 70 NEO tl. 160mm, základy jsou zateplené extrudovaným polystyrenem 

tl. 100mm, atika ploché st	echy je zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 100mm. Plochá 

st	echa je zateplena zateplovacím systémem POLYDEK s tepelným izolantem EPS 100 

G200 S40 tl. 200-270mm pod hydroizolací a extrudovaným polystyrenem tl. 140mm nad 

hydroizolací. U všech podlah je po obvodu st
n izola�ní pásek REGUPOL tl. 15mm p	es 

celou tlouš�ku podlahy. V úrovni ŽB v
nce je vložen extrudovaný polystyren tl. 80mm. U 

obvodových st
n  mezi 1. a 2. nosník POROTHERM 23,8 je vložen extrudovaný polystyren 

tl. 100mm. 

V podlaze 2.NP bude ve všech podlahách vložena kro�ejová izolace RIGIPS RIGIFLOOR 

tl.40mm. 

3.2.16 Omítky 

Vnit	ní - p	ed omítáním se podklad nat	e nát
rem Prince color PPB. V celém objektu 

bude použita jemnozrnná vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm, 

na kterou se provede disperzní nát
r. Sádrokartonové obložení je p	ebroušeno a p	etmeleno. 
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Vn
jší - fasádní zateplovací systém MULTITHEMR NEO - provede se cementový 

post	ik tl. 2mm, omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm. Lepení tepelné izolace 

BASF-EPS 70 NEO tl. 160mm se provede lepidlem PRINCE COLOR Z301 PS. Na 

tepelnou izolaci se natáhne armovaná tkanina a zatáhne se základní vrstvou PRINCE 

COLOR Z 301 SUPER. Povrchová úprava je tvo	ena penetra�ním lakem STOMIX 

ALFAFIX S1 + EH a tenkovrstvou omítkou STOMIX BETADEKOR SF.SD. 

3.2.17 Obklady 

Vnit	ní - keramický obklad je proveden v hygienických místnostech do výšky 2100mm 

(viz výkres �.3 - p�dorys 1.NP a �.4 - p�dorys 2.NP). Barevné specifikace a velikost obklad�

ur�í designér interiér�

Vn
jší - po obvodu je provedeno zateplení základ� zateplovacím systémem 

MUTLITHERM, na TI je nanesena soklová omítka do výšky 400mm od úrovn
 terénu. 

3.2.18 Truhlá
ské výrobky, záme�nické a ostatní dopl�kové výrobky 

Vnit	ní dve	e jsou laminátové. Výpis truhlá	ských výrobk� není sou�ástí této práce. 

3.2.19 Výpln� otvor	

Výpln
 otvor� jsou vypln
ny plastovými okny VEKA ALPHALINE 90MD viz  

obr.3.2-1. Okna mají šestikomorový profil rámu. Rám je dopln
ný neoporovou izola�ní 

vložkou zlepšující tepeln
izola�ní vlastnosti. Izola�ní trojsklo je dodáno s plastovým 

ráme�kem pln
ným Argonem. Trojité EPDM t
sn
ní (pryžové) šedé barvy zabra�uje úniku 

tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna. Po celém obvodu rámu i k	ídla  zaru�uje 

dokonalou stabilitu pozinkovaná ocelová výztuha. Koeficient prostupu tepla okna je Uw = 

0,77W/(m2K). Koeficient prostupu tepla profilu je Uf =1W/(m2K).  Výpln
 otvor� spl�ují 

doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla UW,dop =1,2 W/(m2K). Vnit	ní dve	e jsou 

laminátové hladké, barvu ur�í interiérový designér. 
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Vstupní dve	e jsou automatické posuvné dvouk	ídlé p	ímé. Mají protipožární provedení 

s odolností EW 30. Rám je z hliníku, výpl� tvo	í lepené tepeln
 izola�ní dvojsklo. Posuvné 

dve	e jsou bezpruhé, umož�ují bezbariérový p	ístup. 

Chodba d
lí ubytovací a administrativní �ást na dva požární úseky. Mezi chodbou a 

t
mito �ástmi jsou instalovány požární dve	e EI – SC 45 DP1. V ubytovací �asti na konci 

obou chodeb je možno chrán
ného úniku p	es požární dve	e EW-C 45 DP1. 

Obr. 3.2-1 Okenní profil VEKA ALPHALINE 90MD 

3.2.20 Klempí
ské výrobky 

Pro klempí	ské výrobky byl zvolen Rheinzinku tlouš�ky 0,7mm. Výpis klempí	ských prvk�

není sou�ástí této práce. 

3.2.21 Malby a nát�ry 

Na vnit	ní omítky se nanese nát
r PRIMALEX PLUS ve dvou vrstvách. Odstín nát
ru si 

ur�í investor. Na vn
jší povrch se nanese 2x  akrylová fasádní barva SANATHERM v bílém 

odstínu. 
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3.2.22 V�trání místností 

V
trání nízkoenergetického penzionu je 	ešeno p	irozen
 okny. WC a koupelna (bez 

oken) jsou odv
trány ventilátorem X-mart 15 H do vzduchotechnického potrubí. 

3.2.23 Komíny 

Objekt nemá koním, je vytáp
ný kotlem na biomasu, který není v objektu. Vytýp
ní 

není sou�ástí této práce. 

3.2.24 Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržený okapový chodník ší	ky 500mm. Bezbariérový p	ístup do 

objektu je umožn
n rampou ší	e 1800mm. Nedílnou sou�ástí penzionu je parkovišt
 s 40 

parkovacími místy, sportovní h	išt
, restaurace, nevyužitý pozemek je zatravn
ný, kolem 

cest jsou vysázené stromy, p�vodní zele� bude zachována. 

3.2.25 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Všechny posuzované konstrukce na sou�initel prostupu tepla (krom
 vnit	ní st
ny 

POROTHERM 11.5 P+D) vyhovují na doporu�ené hodnoty dle platné normy �SN 73 0540-

2 z roku 2007 viz tab.3.2-1. Požadavek na ší	ení vlhkosti v konstrukci vyhovuje viz 

 tab.3.2-2. Všechny posuzované konstrukce vyhoví na požadavek teplotního faktoru viz 

 tab.3.2-3. Posouzení požadavku na pokles dotykové teploty vyhoví podlahové 

linoleum, naopak keramická dlažba nevyhoví viz tab.3.2-4. V t
chto místnostech bude 

zkondenzovaná vodní pára odvád
na vým
nou vzduchu. Výpo�et U a posouzení 

s normovým požadavkem viz p	íloha �. II. 
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U 
POPIS  KONSTRUKCE 

W/m2.K 

POŽADOVANÉ 

HODNOTY 

DOPORU�ENÉ 

HODNOTY 

St
na obvodová POROTHERM 40P+D s TI 

160mm 
0,15 0,38 0,25 

St
na obvodová POROTHERM 30P+D s TI 

160mm 
0,16 0,38 0,25 

St
na vnit	ní s rozdílem teplot do 5°C - 

St
na vnit	ní 30 P+D 
1,16 2,7 1,8 

St
na vnit	ní s rozdílem teplot do 5°C - 

St
na vnit	ní 25 AKU 
1,24 2,7 1,8 

St
na vnit	ní s rozdílem teplot do 5°C - 

St
na vnit	ní 17,5 P+D 
1,71 2,7 1,8 

St
na vnit	ní s rozdílem teplot do 5°C - 

St
na vnit	ní 11,5 P+D 
2,22 2,7 1,8 

Podlaha keramická na terénu 0,21 0,38 0,25 

Podlahové linoleum na terénu 0,21 0,38 0,25 

Strop vnit	ní s rozdílem teplot do 5°C - 

Podlaha keramická 2.NP 
0,66 2,2 1,45 

Strop vnit	ní s rozdílem teplot do 5°C - 

Podlaha linoleum 2.NP 
0,65 2,2 1,45 

Jednopláš�ová st	echa kombinovaná 

s inverzní st	echou a parot
snící vstvou 
0,1 0,24 0,16 

Tab. 3.2 -1 Požadavek na sou�initele prostupu tepla 

Ro�ní bilance kondenzace a vypa	ování vodní páry uvnit	 konstrukce 

Název úlohy 

Ro�ní množství 

zkondenzované vodní 

páry Mc,a [kg/m2,a] 

Ro�ní množství 

opa	ené vodní páry 

Mev,a [kg/m2,a] 

Stav 

konstrukce

SO Porotherm 40 

P+D 
0,009 1,0572 Vyhovuje 

SO Porotherm 30 

P+D 
0,0087 1,1616 Vyhovuje 

St�ech plochá 0,0017 0,0272 Vyhovuje 

Tab. 3.2-2 Požadavek na ší�ení vlhkosti konstrukcí 
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Teplotní faktor vnit�ního povrchu všech ochlazovaných konstrukcí 

Název úlohy Teplotní faktor f,Rsi 
Teplotní faktor 

normoví f,Rs 

Stav 

konstrukce

SO Porotherm 40 

P+D 
0,964 0,789 Vyhovuje 

SO Porotherm 30 

P+D 
0,961 0,789 Vyhovuje 

St�ech plochá 0,976 0,789 Vyhovuje 

Keramická dlažba 0,949 0,508 Vyhovuje 

Podlahové linoleum 0,949 0,508 Vyhovuje 

Zateplený základ 0,913 0,789 Vyhovuje 

Kout (400P+D) 0,903 0,789 Vyhovuje 

Tab. 3.2-3 Požadavek na teplotní faktor 

Pokles dotykové teploty 

Název úlohy 
Vypo�tená hodnota 

∆T10,N [°C] 

Požadovaná hodnota 

∆T10,N [°C]

Stav 

konstrukce

Keramická dlažba 6,9 7,91 Nevyhovuje

Podlahové linoleum 5,5 4,86 Vyhovuje 

Tab. 3.2-4 Požadavek na pokles dotykové teploty 

Penzionový objekt se nachází v teplotní oblasti P	erov, kde je návrhová teplota vzduchu 

-12°C.  Tepelná ztráta objektu, která je spo�ítaná obálkou budovy, je 48,56 kW. Z toho  

11,88 kW �iní tepelná ztráta prostupem a 36,68 kW je sou�et tepelných ztrát v
tráním. 

Pr�m
rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy U,em je 0,17 W.m-2.K-1. Maximální 

pr�m
rný sou�initel prostupu tepla U,em,N je 0,59 W.m-2.K-1. Požadavek U,em < U,em,N je 

spln
n. Klasifika�ní t	ída obálkou budovy je A – velmi úsporná (viz obr.3.2-2), klasifika�ní 

ukazatel CI je 0,3. Výpo�et byl proveden v programu ZTRÁTY 2009 (viz p	íloha �íslo V). 

Výpo�et energetické náro�nosti budovy a pr�m
rného sou�initele tepla je podle 

vyhlášky �. 148/2007 Sb. Výpo�et byl proveden v programu ENERGIE 2009 (viz p	íloha 

�íslo VI). Objekt má celkovou ro�ní spot	ebu tepla na vytáp
ní 322,617 GJ. M
rná pot	eba 

na vytáp
ní budovy je 77 kWh.m-2.a-1. M
rná spot	eba energie budovy  
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EP,A je 125 kWh.m-2.a---111 , maximální m
rná spot	eba energie budovy EP,A,N je 294 kWh.m-2.a---

111 . EP,A < EP,A,N  - požadavek je spln
n. T	ída energetické náro�nosti je B – úsporná (viz 

obr.3.2-3).

Obr. 3.2 - 2 Energetický štítek obálky budovy 

Obr. 3.2 - 3 Pr�kaz energetické náro�nosti budovy 
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3.2.26 Vliv stavby na životní prost
edí 

V zimním období budou pokáceny stromy a ke	e, které brání provozu výstavby. 

Vzniklé d	evo se  bude shromažovat na zast	ešeném míst
 pro pozd
jší použití. Jednotlivé 

�ásti budovy budou spl�ovat požadavky normy �SN 73 0540 - 2 (2007).  

Vytáp
ní domu je zajišt
no kotlem na biomasu. (není sou�ástí této práce). 

Splaškové vody budou odvedeny do �istírny odpadních vod. S deš�ovou vodou se bude 

hospoda	it na p	ání investora. Na pozemku v podzemí se postaví systém pro akumulaci 

deš�ové vody, která se bude používat pro zalévání trávníku, umývání podlah a splachování 

WC. Na ploché st	eše jsou instalované solární kolektory pro oh	ev vody. 

Stavba a její provoz nejsou škodlivé na životní prost	edí. Na stavb
 jsou použity b
žné 

stavební technologické prost	edky, které jsou v souladu s ochranou životního prost	edí. 

Odpad vzniklý b
hem výstavby se bude separovat a shromažovat v kontejnerech, stavební 

materiál bude dle pot	eby odvážen na nejbližší skládku stavebního materiálu. 

3.2.27 Dopravní a technická infrastruktura 

Mobilní  vstup komunikace je odd
len pásem zelen
. 

3.2.28 Pr	zkumy a m�
ení  

Inženýrsko - geologický pr�zkum prokázal nenáro�né podmínky pro zakládání. 

3.2.29 Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškové a polohopisné zam
	ení. 

3.2.30 �len�ní stavby 

Stavba je �len
na na stavební objekty: 

SO 01 – novostavba objektu 
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SO 02 – p	ípojka NN 

SO 03 – p	ípojka vody 

SO 04 – kanalizace 

SO 05 – parkovišt


SO 06 – zpevn
ná plocha 

3.2.31 Vliv stavby na okolí 

Stavba a její úpravy nemají vliv na okolí. 

3.2.32 Ochrana zdraví a bezpe�nost pracovník	

B
hem stavby musí být dodržován projekt. Na stavb
 bude veden stavební deník a 

vykonáván pravidelný dozor. Všichni pracovníci stavby budou proškoleni dle platných 

p	edpis� �SN a vyhlášky o bezpe�nosti a ochran
 zdraví p	i práci (�. 324/90 Sb.) v�etn
  

všech souvisejících p	edpis� a technologických postup� daných výrobcem jednotlivých 

výrobk� a materiál�. Pouze proškolení pracovníci mohou vykonávat pracovní úkony. 

3.3 Mechanická odolnost 

Výsledky hodnocení jsou uvedeny ve statickém výpo�tu (není sou�ástí této práce). 

3.4 Požární bezpe�nost 

Požární bezpe�nost byla provedena požárním specialistou. Výsledky hodnocení jsou 

uvedeny v požární p	íloze (není sou�ástí této práce). 

Chodba d
lí ubytovací a administrativní �ást na dva požární úseky. Mezi chodbou a 

t
mito �ástmi jsou instalovány požární dve	e EI – SC 45 DP1. V ubytovací �ásti na konci 

obou chodeb je možno využít chrán
ného úniku p	es požární dve	e EW-C 45 DP1. Dále 
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podle zákona 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb bude mít 

novostavba za	ízení autonomní detekce a signalizace kou	e.  

Objekt je navržen podle platné normy �SN 73 0802 rok 2009 - Požární bezpe�nost 

staveb - Nevýrobní objekty. V objektu jsou navržené dva požární vnit	ní hydranty pro první 

zásah dle platné normy �SN 73 0873 – Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární 

vodou. Je navrhnut hydrantový systém Hasil typ HSH–2 25/30 s minimálním pr�tokem 

1,1l/s. Hydrantový systém bude zabudovaný ve zdi. První hydrantový systém se nachází 

v místnosti �. 121 – spojovací chodba. Tato sk	í� je umíst
ná pod schodiš�ovým ramenem. 

Druhý hydrantový systém je umíst
ný v místnosti �. 102 – hala (viz výkres p�dorys 1.NP). 

Požární sk	í� je umíst
na pod mezipodestou. Oba hadicové systémy jsou osazeny ve výšce 

1200 mm. Hadicové systémy jsou v objektu umíst
ny tak, aby v každém míst
 požárního 

úseku, ve kterém se p	edpokládá hašení, bylo možno zasáhnout alespo� jedním proudem.  

Pro zásobování požární vodou se musí zabezpe�it zdroje požární vody, které jsou schopny 

trvale zajiš�ovat požární vodu v p	edepsaném množství po dobu 30 min. 

Dimenzování potrubí vnit	ního vodovodu viz p	íloha �. XXV – návrh požárního vodovodu. 

Vnit	ní vodovod je navržen z neho	lavého materiálu ocelového pozinkovaného potrubí a je 

nadimenzován tak, aby i na nejnep	ízniv
jším položeném p	ítokovém kohoutu hydrantového  

systému byl zajišt
n p	etlak alespo� 0,2 MPa a sou�asn
 pr�tok vody z uzavíratelné 

proudnice byl v množství alespo� Q = 0,3 l.s-1. Hadicový systém Hasil  HSH-2 je 

s minimálním pr�tokem 1,1 l.s-1. 

3.5 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve
ejn� p
ístupných ploch a 

komunikaci 

1.NP a p	ístup do objektu je 	ešen pro osoby s omezenou možností pohybu dle vyhlášky 

�. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 

staveb. 

Parkovišt
 je pro 40 parkovacích míst, z toho 3 místa jsou ur�ená pro osoby s omezenou 

možností pohybu. Ší	ka parkovacího stání je 2500x5000mm, pro osoby s omezenou 

možností pohybu je u parkovacího stání manipula�ní prostor v ší	ce 1500mm. Nástup do 

objektu je 	ešen za pomocí rampy se 6% sklonem s vodící ty�í ve výšce 250mm. Ší	ka 

rampy je 1800mm. P	ed vstupem je manipula�ní prostor o rozm
rech 2600x3300mm. Do 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 

- 34 -

objektu se vstupuje p	es automatické otvírací dve	e s otev	ením 1500mm. V administrativní 

�ásti je jedno WC pro imobilní osoby. Vstupní dve	e do pokoj� pro osoby s omezenou 

schopností pohybu mají madlo ve výšce 800 - 900mm na stran
 otevírání. 

Toalety - vstup do hygienické místnosti p	es dve	e s madlem na stran
 otevírání. Dve	e 

jsou ší	ky 900mm (komfort). V místnosti je osoba schopna se oto�it (pr�m
r oto�ení je 

1500mm). Toalety v�etn
 sklopeného prkýnka jsou ve výšce 500mm. Na zdi je jedno pevné 

madlo ve výšce 800mm a p	esahuje délku WC o 100mm. Na druhé stran
 p	es mísu je 

sklopné madlo, které p	esahuje délku WC o 200mm. Uživatel je schopen vše ovládat 

z ovládacího pásma ve výšce 850 - 1200mm. Další nedílnou �ásti WC je páková sm
šovací 

baterie, tla�ítko s popisným polem a textem (NOUZOVÉ VOLÁNÍ). Okno má pákové 

ovládání. 

Všechny prosklené dve	e v 1.NP musí mít spodní �ást dve	í chrán
nou proti rozbití 

vozí�kem do výšky 400mm a madlo ve výšce 800 - 900mm na stran
 otevírání dve	í. 

Maximální výškový rozdíl dvou úrovní smí být do výšky 20mm. 

3.6 Hygiena a ochrana zdraví a životního prost
edí 

Se vzniklými odpady bude nakládáno podle zákona �. 185/2001 Sb. ve zn
ní 

pozd
jších p	edpis�. P	i provozu je nutné minimalizovat vznikání odpad�,  uplat�ovat 

zásady maximální recyklace a separovat jednotlivé druhy odpad�. Vyt	íd
ný odpad se p	edá 

odborné firm
 k likvidaci nebo se uloží na povolenou skládku. Stavba nebo její provoz 

nebudou negativn
 ovliv�ovat životní prost	edí. 

3.7 Bezpe�nost p
i užívání 

Bezpe�nost p	i užívání objektu nebude ohrožena. Ochrana p	ed úrazem elektrického 

proudu je zajišt
na automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním a 

proudovým chráni�em v koupelnových instalacích a venkovní zásuvce. 
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3.8 Ochrana proti hluku 

Nebudou p	ekro�eny nejvyšší p	ípustné hladiny hluku dle na	ízení vlády �. 148/2006 

Sb., o ochran
 zdraví p	ed nep	íznivými  ú�inky hluku a vibrací ze dne 15. b	ezna 2006. 

3.9 Ochrana stavby p
ed vn�jšími vlivy 

V dané lokalit
 nehrozí vn
jší vlivy, které by mohly vyvolat poruchu konstrukce. 

Hladina podzemní vody je 5,5m pod terénem - neovlivní to stavbu p	i zakládání. 

  

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveništ
. P	i výjezdu ze staveništ
 na ve	ejnou 

komunikaci bude snížena rychlost provozu z 50km/h na 30km/h. 

3.11 Inženýrské sít�

Vodovod 

Vodom
rná šachta se bude nacházet na pozemku 12m od  hranice plotu. Rozvody pitné 

studené a teplé vody jsou z polypropylenového materiálu rozvád
ná k jednotlivým 

za	izovacím p	edm
t�m krom
 WC, zahradního ventilu a k armatu	e, která bude sloužit jen 

pro pot	eby umývání podlah. Ke splachování WC a zalévání zahrady bude sloužit voda 

deš�ová 

Plynovod 

Není. 

Kanalizace 

Splaškové vody budou napojeny na �istírnu odpadních vod AS VARIO comp 30N. 

Deš�ová voda bude ze st	echy svedena do akumula�ní nádrže a p	epad bude napojen do 

deš�ové kanalizace. Rozvod deš�ové vody je z polypropylenového materiálu. 
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Elektroinstalace  

Osv
tlení objektu je zajišt
no z rozvád
�e, který je umíst
n v technické místnosti. Ve 

všech místnostech je vedení jednofázové, vypína�e jsou umíst
ny ve výšce 1200mm. Vodi�e 

sv
telných okruh� jsou vedeny ve vysekaných drážkách ve zdivu. Krabice jsou zapušt
ny do 

zdi a lícují s omítkou. 
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4 VYUŽITÍ DEŠ�OVÉ VODY 

4.1 Déš�, vznik srážek 

Déš� hraje hlavní roli v hydrologickém cyklu, ve kterém se voda vypa	uje z oceán�, 

vodních tok�, vodních ploch a rostlin vlivem slune�ní energie. Vypa	ená vlhkost je 

p	enášena v podob
 oblak� cestujících nad pevninu, z nichž vypadají srážky v podob
 dešt
. 

Tento kolob
h uzavírají 	eky, které odvád
jí deš�ovou vodu zp
t do mo	í a oceán�  

(viz obr. �. 4-1).    

P	es 97% veškeré vody na naší planet
 je voda slaná, což p	edstavuje 1,4 miliard m3. 

Tato voda není použitelná pro lidskou pot	ebu. Dalších 2,7% je sladká voda, která je vázána 

v ledovcích. Zbylé 0,3% jsou ostatní vody (jezera, 	eky, potoky…), jejichž použití je závislé 

na jejich kvalit
. 

Obr. 4-1 Hydrologický cyklus 

Pr�m
rné množství a frekvence srážek jsou d�ležitým faktorem pro návrh nádrže pro 

využití deš�ové vody a charakterizují zem
pisnou oblast. Pr�m
rný úhrn srážek se zvyšuje 

s nadmo	skou výškou a maxima dosahuje (ve st	edoevropských podmínkách - nap	íklad 

v Tatrách nebo Alpách) v nadmo	ské výšce kolem 2500m. Naopak nad touto hranicí se 

vyskytuje tzv. inverze srážek, nebo-li pokles srážkových úhrn�. Srážky m�žeme rozd
lit 

podle intenzity (viz tab. 4-1).   
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Intenzita
Déš� [mm/h resp. 

kg/m2.h] 
Sn�žení 

velmi 
slabá 

nem��itelné množství 
jednotlivé vlo�ky, které nepokrývají celý 
exponovaný povrch bez ohledu na délku 

trvání jevu 

slabá 0,1 - 2,5 < 0,5: neovliv�uje dohlednost 

mírná 2,6 - 8 0,6 - 4: dohlednost již mírn� zhoršená 

silná 8 - 40  > 4: dohlednost zhoršená již na 500m 

velmi 
silná 

> 40 
krátkodobé intenzivní sn�hové p�ehá�ky - 

dohlednost pod 500m 

Tab. 4-1 Rozd�lení intenzity srážek 

4.2 Zne�išt�ní obecn�

 Vypa	ená voda z vodních ploch, ze které vznikají mraky, je �istá, protože neobsahuje 

rozpušt
né látky. V atmosfé	e pak dochází k jejímu mísení s r�znými látkami. Kvalita vody 

m�že být  ovlivn
na:  

1. zne�išt
ním ovzduším, rozpustnými a nerozpustnými látkami v atmosférických 

srážkách 

2. zne�išt
ním nahromad
ných látek na povrchu zem
 b
hem bezdeštného období 

3. zne�išt
ním, které vzniká p	i kontaktu deš�ové vody s r�znými materiály 

4.2.1 Zne�išt�ní v atmosférických srážkách 

B
hem bezdeštného období se na povrchu nahromadí látkové zne�išt
ní. Jeho míra je 

dána délkou bezdeštného období a úhrnem atmosférických srážek. Nejvyšší koncentrace 

zne�išt
ní je po dlouhé pauze, kdy se vše o�istí prvním oplachem b
hem n
kolika desítek 

sekund. 

Ke zne�išt
ní atmosféry vlivem slou�enin dusíku (N2O, NO, NO2) a slou�enin síry 

(SO2, SO3, H2S) vycházejících z komín� dochází ve velkých m
stech a v pr�myslových 

oblastech. Tyto splodiny reagují s vodou a tím vznikají slabé kyseliny a kyselinotvorné 

látky. Naopak hnojiva po slou�ení s vodou zp�sobují vznik zásaditých látek.  
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4.2.2 Zne�išt�ní v bezdeštném období 

Déš� je jediný zp�sob o�išt
ní st	echy. B
hem deš�ové pauzy se na st	eše hromadí 

r�zné �ásti organických látek, jako jsou nap	. spadlé listí, v
tve, pyl, prach a pta�í trus (m�že 

obsahovat chloroplodné látky). Využití deš�ové vody se nedoporu�uje ve velkých m
stech 

s �etným výskytem holub�.  

P	i  vhodném zacházení s deš�ovou vodou nem�že dojít k ohrožení zdraví. 

4.2.3 Zne�išt�ní vzniklé z kontaktu vody s r	znými materiály 

Na st	echu a jiné plochy p�sobí po�así, které vlivem slunce, mrazu, v
tru a dešt


opot	ebovává materiál chránící konstrukci p	ed nep	ízní. Materiál se za�ne rozpadávat a 

uvol�ují se �áste�ky krytiny, betonu, asfaltu, skla a cihel. Tyto �ástice jsou zachyceny 

v deš�ovém odtoku p	íslušným opat	ením (filtry). 

Dalším možným p	ípadem je nap	. nekvalitní provedení nát
ru st	ech a ploch, kdy 

deš�ová voda s sebou bere �ástice nát
ru a kovové zkorodované úlomky (pravd
podobn
jší 

u starších st	ech). Velkou roli hraje i správné zvolení materiálu, nap	. u lepenky nebo 

eternitu se mohou uvol�ovat nežádoucí látky. Obsahuje-li napršená voda materiály 

s pesticidy, musí být odtok zaúst
n do kanalizace k �istírn
 odpadních vod. 

4.2.4 Záv�re�né shrnutí o kvalit� vody 

Výzkumy provedené ze západních zemí Evropy ukázaly, že chemické složení srážkové 

vody je vesm
s na hranici limit� jakosti pitné vody. M�že však docházet k primárnímu 

mikrobiologickému zne�išt
ní srážkové vody fekálními a koliformními bakteriemi nebo 

sekundárnímu mikrobiologickému zne�išt
ní srážkové vody množením bakterií p	i 

akumulaci srážkové vody v nádrži. 

Na základ
 zjišt
ní používání srážkových vod byly stanoveny záv
ry: 

- kvalita vod je naprosto vyhovující pro splachování WC 
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- praní prádla ve srážkové vod
 nep	ináší žádné v
tší zdravotní riziko (bylo 

zjišt
no, že po�et zárodk� mikroorganism� v prádle praném ve srážkové 

vod
 je stejn
 omezený jako ve vod
 pitné) 

- n
které materiály st	ešních krytin mohou zp�sobit chemické zne�išt
ní 

srážkové vody, a proto nejsou vhodné pro zachycování srážkové vody 

- vzhledem k možnému primárnímu mikrobiologickému zne�išt
ní se 

nedoporu�uje využívání srážkové vody v oblastech s velkou prašností, 

v blízkosti velkých komunikací a v oblastech s velkým po�tem holub�

- je nutné omezit napití se srážkové vody  

Tab. 4-2 Požadavky deš�ové vody na její látkové složení 

Pr�m
rná pot	eba pitné vody na jednoho �lov
ka za den p	edstavuje p	ibližn
 150l. 

P	ibližn
 50% pitné vody se dá nahradit za vodu deš�ovou viz obrázek  �. 4-2. Nej�ast
ji se 

deš�ová voda používá pro splachování WC, zalévání zahrady, úklid a také na praní prádla.  

P	i návrhu spot	ebi�e je nutné se ujistit, jestli jeho výrobce nezakazuje použití deš�ové vody. 
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Obr. 4-2 Diagram ukázky množství možné náhrady pitné vody vodou deš�ovou 

Možnosti využívání deš�ové vody: 

Zavlažování - deš�ová voda je chudá na soli, takže nedochází k zasolování p�dy. Je velmi 

vhodná pro zalévání zahrady, protože neobsahuje žádný chlór (n
které rostliny jsou na to 

„háklivé“). Pitná voda je p	íliš drahá na zalévání. 

Praní - srážková voda se m�že používat i na praní. Jednou z dalších výhod je m
kkost vody 

v porovnání s pitnou vodou, která je tvrdá. Pásma tvrdosti (viz tab. 4-3). P	i užívání 

srážkové vody na praní se nemusí používat tolik zm
k�ovacích prášk�.  

Tab. 4-3 Klasifikace vody 

N
mecká firma Miele nabízí pra�ky se dv
ma odd
lenými p	ípojkami na vodu. Praní 

probíhá takovým zp�sobem, že pra�ka automaticky 	ídí proces praní a bere si vodu  

deš�ovou pro p	edpírání, hlavní praní a první máchání a až p	i posledním máchání se proces 

p	epne na p	ípojku s deš�ovou vodou.
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Splachování WC - zde je užití srážkové vody velmi vhodné, protože p	i splachování jí 

spot	ebujeme nejvíce. Navíc srážková voda je m
kká, tudíž nedochází k usazování vodního 

kamene. 

Údržba – Deš�ovou vodu m�žeme užít tam, kde nejsou kladené požadavky na vodu pitnou. 

Na mytí aut a úklid je ekonomi�t
jší použít vodu deš�ovou. 

4.3 Princip zachycení deš�ových vod 

Deš�ová voda je zachycována na st	eše, odkud se okapovými svody (nebo u plochých 

st	ech st	ešními vtoky) p	ivádí sb
rným potrubím zemního filtru. Ne�istoty se zachycují 

bu  v samo�isticím filtru, který odvádí ne�istoty se zbytkovou vodou do kanalizace nebo 

pomocí koší�kového filtru, který musí být �ist
n lidskou �inností. Separovaná voda od 

organických látek pokra�uje dál do nádrže, kde se, nap	. p	es koší�kový filtr, op
t �istí. 

P	ítok do nádrže musí bý zhruba o 5cm výše než p	epadový sifon, který v p	ípad
 p	epln
ní 

nádrže umož�uje vod
 odtéct, a to bu do ve	ejné kanalizace nebo do vsakovacích klecí. 

P	ívod deš�ové vody do nádrže musí být vy	ešen tak, aby nezp�soboval ví	ení vody 

v nádrži. P	ívodní potrubí m�že být zahnuté tvaru „U“ nebo se na dno nádrže položí 

p	íslušné za	ízení nezp�sobující ví	ení spodní vody a následné kalení (viz obrázek �. 4-3).  

Voda v nádrži je prakticky rozd
lena do t	í vrstev, kde první vrstva je nejspodn
jší a 

obsahuje usazeniny. T	etí vrstva je nejsvrchn
jší a plavou v ní r�zné �ástice, které nebyly 

zachyceny mechanickými filtry. Pro nás uživatele je nejd�ležit
jší vrstva druhá, z níž 

�erpáme vodu pomocí nasávací hadice. Ta je opat	ena plová�kem, který zabra�uje nasávání 

vody z 1. nebo 3. vrstvy (viz obrázek �. 4-3). 

Sací plovák je instalován v nádrži tak, aby odebíral vodu z úrovn
 cca 15cm pod 

hladinou (viz obrázek �. 4-4) a 15cm nade dnem nádrže. Nasávací trubice obsahuje filtra�ní 

košík, který brání vniknutí malých �ástí do �erpadla a do ob
hu k za	izovacím spot	ebi��m.  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 

- 43 -

Obr. 4-3 Rozd�lení hladin v nádrži  

Obr. 4-4   Plovákový spína� s košem

Na obr. 4-5 je zobrazena sací souprava zav
šená na plováku. Plovákový spína� hlídá 

maximální minimální hladinu vody v nádrži. 

Obr. 4-5 Sací souprava zav�šená na plováku 
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4.4 Akumula�ní nádrž 

Akumula�ní nádrž je ”t
lem” soustavy. Zde se shromažuje voda, která bude následn


použita po pot	eby ubytovaných v penzionu. M�že být umíst
na ve sklepních prostorách 

domu (mluvíme o tvz. nadzemní nádrži) nebo vn
 domu pod úrovní terénu (podzemní 

nádrž). Objem nádrže musí být zvolen tak, aby pojal dostate�né množství napršené vody i po 

dobu p	estávky mezi dešti ( uvažují se dva až t	i týdny), a aby nebyl p	íliš velký, protože se 

voda bude akumulovat a nebude se sta�it vym
�ovat. Dalším d�vodem je cena nádrže, 

s rostoucím objemem nádrže roste exponenciáln
 její cena. Objem nádrže se dimenzuje 

podle objemu spot	eby obyvatel, nebo podle objemu množství napršených srážek. Velikost 

nádrže musí odpovídat minimálnímu objemu. Výpo�et a návrh nádrže (viz p	íloha �.XII). 

Nádrž musí být p	izp�sobena okolním podmínkám, aby nebyla porušena vn
jšími vlivy. 

Musí mít odpovídající statickou odolnost a musí být opat	ena bezpe�nostním p	epadem proti 

p	epln
ní.  

Nádrž musí být umíst
na tak, aby nedošlo: 

- k zamrznutí vody a následnému poškození nádrže nebo jiných komponent�

(není-li nádrž v nezamrzlé hloubce, pak musí být opat	ena izolací) 

- k oh	ívání vody na teplotu 16 °C a vyšší (p	i této teplot
 se množí bakterie) 

- ke vzniku 	as vlivem slune�ního zá	ení - jedná se o venkovní nádrže sloužící jen 

pro letní pot	ebu, nap	. zalévání. Nádrž musí být nepr�svitná. 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 

- 45 -

Obr.4-6 Schéma pro využití deš�ové vody 

4.5 Filtry 

Filtry jsou nebytn
 nutné pro zachycení mechanických ne�istot a zajiš�ují, že se deš�ová 

voda nebude v nádrži kazit. Filtry se rozd
lují podle umíst
ní a požadavk� kvality �istoty  

vody. Dále se filtry rozd
lují na samo�isticí a košíkové. Samo�isticí filtr má samo�isticí 

filtra�ní vložku (nerezové sítko), kterou �istá voda prote�e do nádrže a ne�istoty jsou 

odplavovány spolu se zbytkovou vodou do ve	ejné kanalizace, proto tyto filtry nem�žeme 

použít s napojením na vsakovací klece, nebo� by se v nich ne�istoty ukládaly. Koší�kové 

filtry jsou jednodušší variantou filtra�ního košíku. Voda protéká skrz košík a ne�istoty se 

zachycují. Narozdíl od samo�isticích košík� je zde nutnost pravidelné kontroly. Koší�kové 

filtry zajiš�ují 100% výt
žnost p	efiltrované vody. 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava 

Diplomová práce 

- 46 -

Pomocné filtry 

P	i instalaci pomocných filtr� m�žeme vodu používat pouze na zahrad
 pro její zalévání. Do 

této skupiny pat	í podokapový hrnec, svodný okapový filtr a kartušový mikrofiltr.  

Podokapový hrnec je plastová šachta o pr�m
ru 570mm, kde je umíst
na filtra�ní 

vložka, která je p	ikryta vrstvou oblázk� zachycujících pouze hrubé ne�istoty  

(viz obr.�.4-7). Tento filtr je pro nenáro�né požadavky na kvalitu deš�ové vody využíván 

nap	. p	i zalévání zahrady. 

Svodný filtr se usazuje na okapovou trubku a její vývod se napojí na sud s deš�ovou vodou. 

Venkovní deš�ové sudy jsou pom
rn
 malého objemu, proto se jich m�že zapojit n
kolik za 

sebou. Svodný filtr je samo�isticí (viz obr.�. 4-8).  

Používá se na do�išt
ní srážkové vody. Umís�uje se na výtla�né vedení za �erpadlo. Má 

v sob
 zabudované síto o hustot
 0,1mm, což zajistí kvalitní �istou vodu pro užívání WC a 

pra�ky. 

Obr. 4-7 Okapový hrncový filtr  

 Obr. 4-8 Svodný okapový filtr    

Interní filtry 

Samostatný název napovídá umíst
ní. Interní košíky jsou umíst
né v nádrži  

(viz obr.�.4-9). V tomto p	ípad
 je do nádrže p	ivedena jedna trubka od všech odpad�, která 

zaús�uje do plastového držáku filtru. Držák má dva nátokové otvory umož�ující p	ítok ze  
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dvou stran a jeden bezpe�nostní p	epadový otvor, který je napojený na sifon p	epadu. 

P	epadový sifon musí být umíst
ný níže, cca 5cm pod filtra�ním košíkem, aby v p	ípad


p	epln
ní nádrže voda mohla odtéct ven. 

Externí filtry 

Umož�ují vybudovat filtra�ní jednotku nezávislou na nádrži. Jedná se o šachtové filtry 

umož�ující spojení nátoku a odtoku s p	epadem. Zapušt
ná šachta umož�uje vyrovnat  

výškový rozdíl mezi zapušt
ným t
lesem filtru a úrovní terénu v rozmezí 570 až 1050mm. 

Podle pot	eby umíst
ní nebo provozu se šachty opat	ují bu pojezdovým litinovým 

poklopem nebo poklopem plastovým zelené barvy, jež umož�uje splynutí v umíst
ném 

trávníku (viz obr. 4-10). Pro snížení nebezpe�í úrazu d
tí je šachta opat	ená zámkem. 

           

Obr. 4-9 Interní filtr s filtra�ním  koší�kem       

     Obr. 4-10 Externí filtr se samo�. košem 

           

4.6 Potrubí 

Potrubí umož�uje p	enos srážkové vody (zbavené ne�istot) pomocí filtr� do akumula�ní 

nádrže. Odvádí srážkovou vodu z bezpe�nostního p	epadu akumula�ní nádrže (v p	ípad


p	ekro�ení maximální hladiny vody) do kanalizace nebo vsakovacích klecí.  
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Sv
tlost potrubí musí v celé délce odpovídat sv
tlosti p	ipojovacích otvor� jednotlivých 

prvk�. Potrubí musí být zaizolováno, aby se zabránilo srážení vlhkosti. Všechna odb
rná 

místa musí být ozna�ena nápisem „užitková voda“. 

4.7 Dopl�ování vody 

P	i dlouhém bezdeštném období, kdy je nedostatek srážkové vody, je nutné zajistit 

dopl�ování vody vodou pitnou. P	ipadají dv
 možné varianty, bu se pitná voda bude 

dopoušt
t p	ímo do nádrže ru�n
, nebo pomocí automatické jednotky.  

Voda se dopl�uje do nádrže:  

- ovládáním ru�ního ventilu 

- ovládáním elektromagnetického ventilu na základ
 výšky hladiny v akumula�ní 

nádrži 

- pomocí automatické ovládací jednotky 

V prvních dvou p	ípadech m�že dojít ke zbyte�nému napln
ní nádrže a tím také 

k nehospodárnému užití pitné vody (nap	. naplníme nádrž do ur�ité hladiny a pak vodu 

nesta�íme spot	ebovat do doby, než za�ne pršet viz obrázek �. 4-11). Naopak automatická  

dopl�ovací jednotka dopl�uje pouze aktuální pot	ebné množství vody.  

Obr. 4-11 Ukázka automatické dopl�ovací jednotky
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Obr.4-12 Dopl�ování vody ru�ním ventilem nebo pomocí automatického elektromagnet. 

ventilu 

Obr. 4-13 Schéma dopl�ování vody pomocí automatické dopl�ovací jednotky 

4.8 �erpadlo 

�erpadlo je ”srdcem“ systému, umož�uje správný chod deš�ové vody ke spot	ebi��m. 

Sou�asn
 musí zajistit tlak v rozvodu. P	i navrhování �erpadla je nutné zohlednit jeho výkon 

a dodate�ný tlak, který �erpadlo vyvolá. 

�erpadla mohou být bu interní - ponorná, která jsou uvnit	 nádrže, nebo externí -

umíst
ná ve sklep
, garáži nebo jiné místnosti. �erpadlo musí být uložené nebo umíst
né na 

míst
, kde nehrozí poklesnutí teploty pod 0°C. 
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4.9 Výhody využití deš�ových vod 

Teoretická pot	eba vody na jednoho uživatele p	ipadne asi 150l za den, na splachovaní 

WC uvažuji 45l/os.den. Z toho m�žeme rozd
lit vodu na pitnou a nepitnou. Voda pitná je 

zdravotn
 nezávadná a její nezávadnost je stanovena mikrobiologickými, biologickými, 

fyzikálními a chemickými hygienickými limity.  Hygienické p	edpisy jsou stanovené podle 

sm
rnice 98/83 ES  jakosti vody ur�ené pro lidskou spot	ebu. Tato voda je v n
kterých 

p	ípadech nahraditelná vodou nepitnou (nap	. upravená deš�ová voda). 

4.10 Návrh systému 

Návrh systém� na využití deš�ové vody je nadimenzován na objekt  penzion. Objekt má 

plochou st	echu (viz popis 3.2.9 Plochá st	echa). Po�et l�žek je 32 s personálem cca 3 

osoby. Deš�ová voda se bude používat ke splachování WC a pisoárového stání, zalévaní 

zahrady a �ist
ní nádrže �OV. První hrubé p	e�ist
ní z ploché st	echy zajistí st	ešní vtok 

HL62/7, deš�ová voda bude svedena svodným potrubím do nádrže na zachycení deš�ové 

vody. Rozvod deš�ové vody viz výkres �. 25, 26 a 27. 

4.10.1 Akumula�ní nádrž 

Návrh a výpo�et velikosti akumula�ní nádrže viz p	íloha �. XII. Navržená nádrž AS 

REWA kombi 14 ER na akumulaci deš�ové vody o objemu 13,6m3 je od firmy ASIO. 

P	ívodní potrubí vedoucí do nádrže bude tvaru U, aby nezp�sobovalo ví	ení vody v nádrži. 

V nádrži bude ponorné �erpadlo se sacím košem a plovákem. �erpadlo se zav
sí na 

lanko nad dno nádrže tak, aby sací hadice s plovákem neodebírala vodu cca 10-15cm ode 

dna nádrže (z bezpe�nostních d�vod� se nesmí �erpadlo zav
šovat za p	ívodní kabel nebo 

hadici). Voda se bude odebírat z 2. vrstvy (viz obr.4.3 Rozd
lení hladiny na vrstvy). P	ívod 

pitné vody bude 	ízen jednotkou RQM (viz 4.10.4 �erpadlo). 

Odtok napršené vody bude zajišt
n p	es p	epadový sifon a musí být cca 10cm pod 

p	ítokem deš�ové vody do nádrže. Bude napojen na ve	ejnou kanalizaci (viz výkres �.23). 
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4.10.2 Filtry 

První stupn
m hrubého p	e�ist
ní je st	ešní vtok HL62/7, druhým inertní filtr (filtr, 

který je umíst
ný v nádrži) a t	etím stupn
m je sací koš s plovákem. Sací hadice s plovákem  

se nastaví tak, aby neodebírala vodu cca 10 – 15 cm ode dna a od hladiny nádrže. 

4.10.3 Potrubí k vedení deš�ové vody 

Potrubí je polypropylenové, PN 20. Dimenzování potrubí pro využití deš�ové vody viz 

p	íloha XI. Návrh izolace je dle platné vyhlášky 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

ú�innosti užití energie p	i rozvodu tepelné energie  a vnit	ním rozvodu tepelné energie a 

chladu (viz tab. �. 4-4, výpo�et tlouš�ky izolace viz p	íloha IX). 

Potrubí 

Tlouš�ka izolace 
pro studenou 

vodu Uo - TV a CV  Uo - SV a DV  
U dle vyhlášky 
�.193/2007 

[mm] [mm] [Wm-2K-1] [Wm-2K-1] [Wm-2K-1] 

20x3,4 30 0,147 0,137 0,15 

25x4,2 30 0,163 0,154 0,18 

32x5,4 30 0,162 0,177 0,18 

40x6,7 40 0,163 0,173 0,18 

50x8,3 30 ----- 0,231 0,27 

Navržené izolace vyhovují požadavk�m vyhlášky �.193/2007 

Tepelná izolace: izola�ní pouzdro PAROC Section AluCoat T 

Uo - Sou�initel prostupu tepla izolovaného potrubí SV, DV, CV a TV. 

Tab. �. 4-4  Návrh izolace potrubí – deš�ový vodovod 

4.10.4 �erpadlo 

�erpadlo bude ovládané pomocí jednotky RQM, která je ur�ená pro 	ízení a 

monitorování jímání  a využívání deš�ové vody. Tato jednotka umí zjistit závady a provádí 

nápravná opat	ení pro správnou funkci systému. V p	ípad
 nedostate�ného p	ívodu deš�ové 

vody do akumula�ní nádrže (v mém p	ípad
 se jedná o podzemní nádrž), p	epíná jednotka 

RQM na vodovodní 	ád, �ímž je zajišt
no vždy dostate�né množství vody odb
rných míst 

jako jsou WC, vodovodní kouty. Propojka mezi integrovanou nádrží z vodovodního 	ádu a 

sacím potrubí akumula�ní nádrže deš�ové vody je osazena vestav
ným trojcestným 

ventilem. Technický popis jednotky RQM je v p	íloze �. XIII.  
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�erpadlo se nastaví tak, že se bude zapínat p	i v
tší zm
n
 tlaku, aby nedocházelo 

k zapnutí �erpadla z d�vodu nedostate�ného utažení kohoutk�. 
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5 SPOLEHLIVOST A POSOUZENÍ MNOŽSTVÍ VYUŽITÍ DEŠ�OVÉ VODY SE

SPOT�EBOU 

Úkolem této kapitoly bylo zjistit množství napršené vody, kterou jsem následn


posoudil s její spot	ebou pro: a)pln
 obsazený penzion a b) z poloviny obsazený penzion. 

B
hem p
tiletého období je spo�ítaný p	ebytek �i nedostatek vody v nádrži v závislosti na: 

po�tu osob, velikosti akumula�ní nádrže, koeficientu využití deš�ové vody, koeficientu 

odtoku ze st	echy, pot	eby vody na splachování, p�dorysné ploše st	echy, množství srážek a 

15 denní pauze, kdy voda neprší. 

Množství napršené vody bylo vypo�ítáno z pr�m
rných m
sí�ních srážek nam
	ených za 

posledních p
t let od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 (viz tab. �.5-1). 

Histogram vydatnosti dešt
 [mm/m
síc] (viz obr. 5-1) ukazuje na ose x st	ední hodnotu 

vydatnosti dešt
 a na ose y po�et vyskytujících se hodnot, nebo-li zastoupení deš�ových 

srážek. 

M�síc I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rok   
2004 25,3 63,3 89,9 35,3 60,2 97,3 39,4 23,4 19,7 65,8 61,7 18,7
2005 39,3 64,7 17,8 37,9 72,1 71,7 207,3 113,2 45,6 5,8 59,6 110,8
2006 42,2 40,1 60,1 90,6 72,5 111,6 13,7 147,2 31,0 25,5 55,8 31,0
2007 43,9 27,9 83,2 15,7 35,4 75,3 74,0 45,8 175,6 55,6 56,6 32,6
2008 35,1 12,9 31,0 37,5 90,0 63,8 162,3 87,9 70,7 27,6 15,2 43,5

Tab. �. 5-1 Pr�m�rný úhrn srážek v mm/m�síc za posledních 5 let 
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Obr. �. 5-1 Histogram vydatnosti dešt�
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Výpo�et  je uveden v p	íloze XII. Pro variantu a)  

Vyhodnocení: 

Pitná voda se v daném 
m�síci bude dopoušt�t celkem: 

56 Po�et Osob: 35 

Podmínka spolehlivosti R - S 
vyhoví za daný m�síc: 

4 Úspora za 5 let
88 021 
K�

Procentuální množství 
p�ebyte�né napršené vody, která 
odte�e do deš�ové kanalizace: 

6,67% 
Ceník vodného 

a sto�ného pro rok 
2009 [K�] 

56,18 

Procentuální využití vody 
zachycené v akumula�ní nádrži:  

93,33%
Ceník vodného 

a sto�ného pro rok 
2010 [K�] 

59,43 

Tab. �. 5-2 Ekonomická úspora a procentuální využití pro pln� obsazený penzion 
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-40,00
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-20,00
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0,00

10,00

20,00

30,00
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1. až 60. m�síc

POSOUZENÍ S<=R

Obr. �. 5-2  Histogram nedostatku vody (pod osou x) a nadbytku vody (nad osou x) pro 35os 
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Pro variantu b) 

Vyhodnocení: 

Pitná voda se v daném 
m�síci bude dopoušt�t celkem: 

33 Po�et Osob: 18 

Podmínka spolehlivosti R - S 
vyhoví za daný m�síc: 

27 Úspora za 5 let
69 822 
K�

Procentuální množství 
p�ebyte�né napršené vody, která 
odte�e do deš�ové kanalizace: 

45,00%
Ceník vodného 

a sto�ného pro rok 
2009 [K�] 

56,18 

Procentuální využití vody 
zachycené v akumula�ní nádrži:  

55,00%
Ceník vodného 

a sto�ného pro rok 
2010 [K�] 

59,43 

Tab. �. 5-3 Ekonomická úspora a procentuální využití pro z poloviny obsazený penzion 
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-20,00

-10,00

0,00
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20,00

30,00

40,00

50,00
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1. až 60. m�síc

POSOUZENÍ S<=R

Obr.�. 5-3 Histogram nedostatku vody (pod osou x) a nadbytku vody (nad osou x) pro 18os 

Záv
r: Ve výpo�tu jsem používal pr�m
rný m
sí�ní úhrn nam
	ených srážek od roku 

2004 – 2008. Vzhledem k tomu, že mám jen p
t let nam
	ených srážek, budu p	edpokládat, 

že se srážky budou opakovat. Ceník vodného a sto�ného pro rok 2009 je 56,18K�, pro rok 

2010 je 59,43K�, ve výpo�tu jsem po�ítal se zdražováním vody o rozdíl ceny z roku 2010 a 
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2009. Ve variant
 a) se uvažuje pln
 obsazený penzion (35 osob) a varianta b) po�ítá   

z poloviny obsazeným penzionem (18 osob). Z tabulky �. 5-2 vyplývá, že p	i pln


obsazeném penzionu z 60 m
síc� se 56 m
síc� (96,33%) bude dopoušt
t voda, což 

znamená, že všechna napršená voda ( myšleno 56 m
síc�) se využije a zajistí vým
nu vody 

v nádrži. 4 m
síce z 60 m
síc� (6,67%) bude nadbytek vody a bude se vypoušt
t p	epadem 

do kanalizace. Z tabulky �.5-3 vyplývá, že z poloviny obsazeném penzionu z 60 m
síc� se 

33 m
síc� (45%) bude dopoušt
t voda, což znamená, že všechna napršená voda ( myšleno 

33 m
síc�) se využije a zajistí vým
nu vody v nádrži. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o penzion, který nemusí být plný p	es celý rok, uvažoval 

jsem, že bude z poloviny napln
ný. Z obrázku �.5-2 Histogram nedostatku vody (pod osou 

x) a nadbytku vody (nad osou x) jde názorn
 vid
t, kolikrát se voda bude dopoušt
t a 

v jakém množství, pop	. kolik vody z�stane. Porovnání tab. �. 5-2 - ekonomická úspora a 

procentuální využití pro pln
 obsazený penzion s tab. �. 5-3 - ekonomická úspora a 

procentuální využití pro z poloviny obsazený penzion je vid
t, že z poloviny obsazeným 

penzionem se voda bude dopoušt
t mén
 �ast
ji, ale zato budou �ast
jší p	ebytky, které se 

budou vypoušt
t do kanalizace. Prakticky to znamená, že varianta a) s pln
 obsazeným 

penzionem má v
tší finan�ní úsporu a tím zkracuje dobu návratnosti než varianta b) 

s penzionem z poloviny napln
ným. Úspora pro variantu a) je 88 021 K� a pro variantu b) 

69 822K�. 
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6 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

6.1 Splašková kanalizace 

Projekt 	eší kanalizaci novostavby penzionu  manžel� Ing. Pavla Petra a Mudr. Jany Petrové. 

Vnit	ní kanalizace je provedena dle platné normy �SN EN 12056 – 1-5. Pro objekt je 

navržena nová kanalizace, která odvádí splaškovou vodu od za	izovacích p	edm
t� (viz 

tab. 6 – 1.do �istírny odpadních vod viz p	íloha �. IX).  

Ozna�ení Název Po�et DN DU ΣΣΣΣDU    

U Umyvadlo 27 40 0,5 13,5

Um Umývátko 1 40 0,5 0,5 

SK Sprchový kout 13 50 0,6 7,8 

WC Záchod 25 100 2 50 

D Kuchy�ský d�ez 1 60 0,8 0,8 

PS Pisoárové stání 2 70 0,2 0,4 

  Podlahová vpus� 4 50 0,6 2,4 

ΣDU 75,4

Tab. �. 6-1 Pr�m�rný úhrn srážek v mm/m�síc za posledních 5 let 

Na st	echu je umožn
n vstup pomocí žeb	íku ukotveného do zdi, �ímž m�že být st	echa 

udržována a st	ešní vtoky �išt
ny. V 1.NP jsou v místnostech nad podlahou �istící tvarové 

kusy HTRE s kruhovým uzáv
rem. Vnit	ní svodné potrubí p	echází nad  podlahou do KG 

systému. V celém objektu je vnit	ní deš�ová kanalizace zakryta sádrokartonovými deskami. 

V objektu jsou dv
 �istící šachty ur�ené pro �ist
ní svodné kanalizace odvád
jící splaškové 

vody. 

6.1.1 P
ipojovací potrubí 
 P	ipojovací potrubí je provedeno z polypropylenového materiálu – HT systém. 

Jednotlivé za	izovací p	edm
ty jsou na p	ipojovací potrubí p	ipojeny p	es zápachovou 

uzáv
rku. Sklon p	ipojovacího potrubí je 3%.  Pokud bude možné provést kolmé napojení 
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p	ipojovacího potrubí na odpadní potrubí z d�vod� výhodn
jší hydrauliky a také snížení 

vzniku tlakového proud
ní, které sníží odsání zápachových uzáv
rek. 

6.1.2 Odpadní potrubí 
 Odpadní potrubí bude provedeno z plastových hrdlových trub – systém HT. Potrubí 

povede podél st
n nebo v instala�ních šachtách (viz výkres �.21 a 22). P	i montáži je nutné, 

aby se provedla zkouška plynot
snosti a poté se potrubí zakryje sádrokartonovou st
nou. Na 

odpadu ve výši 1m nad podlahou bude osazena �istící tvarovka HTRE 75 (110). P	echod 

odpadního potrubí na potrubí svodné je vy	ešen z dvou 45° kolen s muzikusem 250mm. 

P	echod je umíst
n v betonové pat
 sloužící k podep	ení odpadního potrubí. 

6.1.3 V�trací potrubí 
V
trací potrubí je z HT-systému. Odpadní potrubí je odv
tráno 0,5m nad st	echu a 

ukon�ené ventila�ní hlavicí HTL75 (110). 

6.1.4 Svodné potrubí  
Svody vnit	ní kanalizace jsou svedeny pod podlahou 1.NP pod základovou deskou. 

Ležatá vn
jší i vnit	ní kanalizace bude provedena z PVC trub – KG systém, v dimenzi 110, 

125 a 160. Ležatý svod je ve spádu 2 – 4% (viz výkres �íslo 23 a 24). Prostupy základem 

budou opat	eny chráni�kou 400x450mm a 300x300 mm. V místech, kde by kanalizace vedla 

pod základem, se základ prohloubí tak, aby se zatížení objektu rozneslo p	es základ do 

základové spáry, aniž by narušilo svodné potrubí. P	i betonování základ� musí být 

provedeny prostupy pro kanaliza�ní ležaté potrubí. Montáž kanaliza�ního potrubí musí 

prob
hnout až po vybetonování základových pás�. Po uložení prob
hne zkouška 

vodot
snosti a plynot
snosti potrubí. Potrubí bude zasypáno. V pr�b
hu betonování je nutné 

chránit �ásti potrubí. 
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6.1.5 Kanaliza�ní a �istící šachty 
Vnit	ní – v místností �. 152 a �. 125 jsou dv
 �istící šachty ur�ené pro �ist
ní deš�ového 

svodného potrubí s �istící tvarovkou KGRE 125 a KGRE 160 a dv
 �istící šachty pro �ist
ní 

splaškového svodného potrubí s �istící tvarovkou KGRE 125. 

Vn
jší – jsou umíst
né na severní stran
 od objektu (viz výkres �.20): 

�Š1 – �istící šachta TEGRA 600 (pr�to�ná šachta s p	ímým tokem 0°, DN 160) 

�Š2– �istící šachta TEGRA 600 (sb
rná šachta, typ X, DN 160) 

�Š3– �istící šachta TEGRA 600 (levý p	ítok, typ T, DN 160) 

6.2 Deš�ová kanalizace 

 Deš�ová voda je ze st	echy rodinného domu sbírána t	emi st	ešními vtoky HL 62/7 

z ubytovací �ásti, dv
ma st	ešními vtoky HL 62/7 ze spojovací �ásti a dv
ma st	ešními 

vtoky HL 62/7 z administrativní �ásti. Na st	echu je umožn
n vstup pomocí žeb	íku 

ukotveného do zdi, �ímž m�že být st	echa udržována a st	ešní vtoky �išt
ny. V 1.NP jsou 

v místnostech 1m nad podlahou �istící tvarovky HTRE s kruhovým uzáv
rem. Vnit	ní 

svodné potrubí p	echází nad  podlahou do KG systému. V celém objektu je vnit	ní deš�ová 

kanalizace zakryta sádrokartonovými deskami nebo je vedena v instala�ní šacht
. Deš�ová 

voda se odvádí do akumula�ní nádrže. Z nádrže se voda používá na splachování WC, 

zalévání zahrady a �ist
ní �OV. V p	ípad
 p	epln
ní je v nádrži bezpe�nostní odpad, který 

je napojený na kanaliza�ní p	ípojku. 

6.2.1 Nádrž na akumulaci deš�ové vody 
Akumula�ní nádrž REWA kombi 14 ER od firmy ASIO je na akumulaci deš�ové vody 

o objemu 13,6m3. Nádrž je celoplastová nesamonosná, p	i umis�ování nádrže do terénu se 

položí na p	edem p	ipravený železobetonový podklad. Nádrž je ur�ená k obetonování až na 

stavb
. Položí se betoná	ská výztuž, která je navržená statikem. Pláš� nádrže slouží jako 

ztracené bedn
ní. Proces obetonování  nádrže je znázorn
n na obrázku  

�. 6.2-1. 
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    Obr.�. 6.2-1 Obetonování plastové nádrže 
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6.2.2 �isti�ka odpadních vod 
Návrh �OV – výpo�etní program firmy ASIO (viz tab.) 

Tab. �. 6.2 -2  Výpo�et množství odpadních vod  p�ivád�ného zne�ist�ní 

Penzion nespl�uje limity vypoušt
ní do ve	ejné splaškové kanalizace, proto bylo nutné 

splaškovou vodu z penzionu p	ed�istit. Navrhl jsem �isti�ku odpadních vod AS-

VARIOcomp 30 N pro 30 ekvivalentních obyvatel ve standardním provedení. Výpo�et 

tab.6.2 -2. Denní pr�tok je 4,5 m3/den. Rozm
ry PP nádrže jsou 2000x2160x2790 mm, vtok 
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je upraven pro p	ipojení PVC DN 150mm, Vv=2200 mm, odtok pro PVC DN 150 mm, 

Vo=2050mm. Víko je zateplené nepoch�zné, celá nádrž je provedena v bílé barv
. Sou�ástí 

dodávky je dmychadlo v PP sk	íni (umís�uje se mimo �OV), el. rozvad
� v provedení na 

st
nu, kompletní technologie v�etn
 vnit	ní recirkulace kalu. 

    Obr.�. 6.2-2 Funk�ní schéma �OV 

Princip �OV 

Odpadní voda natéká ze svodného potrubí do usazovacího a kalového prostoru, kde je 

zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny 

anaerobnímu rozkladu (hydrolýza). Mechanicky p	ed�ist
ná voda p	etéká p	epadem 

z usazovacího prostoru do aktiva�ního prostoru, ve kterém probíhá proces biologického 

�ist
ní stykem odpadní vody s aktivovaným kalem. V aktiva�ním prostoru je na dn
 nádrže  

umíst
ný provzduš�ova�, který vytvá	í jemné bublinky d�ležité pro život bakterií. Sm
s 

vody a aktivovaného kalu z aktiva�ního z aktiva�ního  prostoru natéká do prostoru MBR 

jednotky, kde je filtrována p	es mechanický filtr MBR jednotky a pomocí �erpadlapermeátu 
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do akumula�ní nádrže k dalšímu využití viz obr. 6.2-2. �erpadlo permeátu je zapínáno 

v závislosti na výšce hladiny v aktiva�ním prostoru pomocí plovákového spína�e. 

Sm
s vody a aktivovaného kalu je pomocí necirkula�ní mamutky necirkulována 

z nouzového dosazovacího protoru do aktiva�ního prostoru. P	ebyte�ný aerobn


stabilizovaný kal je periodicky pomocí kolové mamutky od�erpán z prostoru MBR jednotky 

do usazovacího a kolového prostoru. Akumula�ní prostor slouží k vyrovnání zm
n 

vyvolaných nerovnom
rným nátokem do �istírny v pr�b
hu dne.  

Do rozd
lova�� vzduchu je p	ivád
n vzduch z dmychadla. Z rozd
lova�� je vyveden 

p	ívod do MBR jednotky, provzduš�ova��  a pro pohon  necirkula�ní a kolové mamutky.  

V p	ípad
 poruchy jednotky MBR natéká sm
s vody a aktivovaného kalu z aktiva�ního 

prostoru do nouzového dosazovacího prostoru a p	es bezpe�nostní p	epad do odtokového 

žlabu viz p	íloha �.IX návrh �OV a technické listy.  

6.2.3 Kanaliza�ní p
ípojka 

P	epad z akumula�ní nádrže deš�ové vody bude napojen PVC KG DN 160 do hlavního 

kanaliza�ního 	ádu. Potrubí bude uloženo do deseticentimetrové lože, obsyp pískem bude 

proveden na vrchol potrubí. Sklon p	ípojky je 2% (viz výkres �. 23). 

6.3 Vnit
ní vodovod – studená, cirkula�ní a teplá voda 

Vnit	ní vodovod 	eší napojení za	izovacích p	edm
t� na studenou, cirkula�ní a teplou vodu. 

Objekt je zásobován pitnou vodou z místního vodovodního 	ádu. Napojení na ve	ejnou 

vodovodní sí� je provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle. Prostupující potrubí základem 

a podlahou bude uložení v chráni�ce. Otvor je chrán
n montážní PUR p
nou. P	ívod studené 

vody je veden k jednotlivý za	izovacím p	edm
t�m, zásobníkovým oh	íva��m a k jednotce 

RQM, která složí k automatickému dopl�ování do nádrže. Výpis za	izovacích p	edm
t�

s ozna�ením viz tabulka  �. 6.3-3. 
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Ozna�ení Název Baterie Typ/rozm�ry Výrobce 

U Umyvadlo 
Nást�nná míchací 
baterie se sprchou 

LYRA / 600X215x490 JIKA 

SK Sprchový kout 
Nást�nná míchací 
baterie se sprchou 

RADIUS 90 / 
1000x885x1140 

RAVAK 

WC 
Splachovací 

záchod kombi 
Výtokový rohový 

ventil 
LYRA / 360x770x635 JIKA 

ZV Zahradní ventil Kulový ventil 
Kulový 3/4, 

uzamykatelný 
SLOVARM

PS Pisoárové stání 
Výtokový rohový 

ventil 
LYRA / 400x250x550 JIKA 

D Nerezový d�ez 
Nást�nná míchací 

baterie 
AGX 611/ 

340x400x155 
FRANKE 

UM Umývátko 
Nást�nná míchací 

baterie   
LYRA / 405x145x300 JIKA 

Tab. �. 6.3-3 Výpis za�izovacích p�edm�t�  

6.3.1 Potrubí 
Dimenzování vnit	ního vodovodu dle platné normy �SN 75 5455 -Výpo�et vnit	ních 

vodovod�, �ervenec 2007 studenou, cirkula�ní a teplou vodu viz p	íloha XII, návrh 

požárního vodovodu viz p	íloha �. XXV. 

Vnit	ní vodovod je z materiálu PP s PN 20, výpo�et tlouš�ky izolace viz p	íloha �. IX. 

Potrubí je izolované izolací PAROC Section AluCoat T, tlouš�ka izolace závisí na dimenzi 

potrubí, teplot
 média, materiálu trubky a izolace viz tabulka �.6.3-4 návrh izolace 

Potrubí 

Tlouš�ka 
izolace pro 
studenou 

vodu 

Tlouš�ka 
izolace pro 
deš�ovou 

vodu 

Tlouš�ka 
izolace pro 
cirkula�ní 

vodu 

Tlouš�ka 
izolace pro 
teplou vodu

Uo - TV 
a CV  

Uo - SV 
a DV  

U dle 
vyhlášky 
�.193/2007

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 
[Wm-2K-

1] 
[Wm-2K-

1] [Wm-2K-1]

20x3,4 30 30 30 30 0,147 0,137 0,15 

25x4,2 30 30 30 30 0,163 0,154 0,18 

32x5,4 30 30 40 40 0,162 0,177 0,18 

40x6,7 40 40 50 50 0,163 0,173 0,18 

50x8,3 30 ----- ----- ----- ----- 0,231 0,27 

Navržené izolace vyhovují požadavk�m vyhlášky �.193/2007 

Tepelná izolace: izola�ní pouzdro PAROC Section AluCoat T 

Uo - Sou�initel prostupu tepla izolovaného potrubí SV, DV, CV a TV. 

Tab. �. 6.3-4 Návrh izolace  
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Stoupající potrubí je vedeno v instala�ních šachtách, horizontální rozvody jsou vedené 

v podhledu a zakryté sádrokartonem. 

Bezpe�nostní opat
ení 

Rozvod pitné vody musí být proveden souladu s normou �SN 6660 – vnit	ní vodovody. 

Veškeré svá	e�ské práce smí vykonávat jen svá	e�i s platnou svá	e�skou zkouškou podle 

p	íslušných p	edpis�. P	i sva	ování je nutno dbát protipožárních p	edpis� a na	ízení. 

6.3.2 Vodom�rná soustava  
se skládá ve sm
ru vodovodní p	ípojky: 

• Uzavírací ventil 

• Filtr 

• Redukce 

• Vodom
r 

• Montážní vložka 

• Redukce 

• Vypoušt
cí ventil 

• Zp
tný ventil  

• Vypoušt
ní 

Oh
ev TV 

 K oh	evu TV budou sloužit dva monovalentní zásobníkové oh	íva�e, které jsou 

umíst
né v technické místnosti �. 120. Oh	ev je pomocí slune�ní energie ze solární soustavy 

viz kapitola solární soustavy.  Z d�vod� dlouhých rozvod� teplé vody, bylo nutno navrhnout 

cirkulaci teplé vody. Odb
r TV ze zásobníkového oh	íva�e bude 	ízen p	epínacím ventilem 

v závislosti na teplot
 v horní �ásti zásobníku. P	epínací ventil si ur�í prioritu odb
ru TV. 

Má-li odebíraná voda teplotu vyšší než 55°C až 60°C, pak termostatický sm
šovací ventil 

zajistí smíšení „horké vody“ se studenou tak, aby teplota k jednotlivý odb
rným za	izovacím 

p	edm
t�m byla na výtokové armatu	e 55°C. 
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Na cirkula�ním potrubí je osazeno (popis sm
rem k oh	íva�i): uzavírací kohout DN 10, 

mechanický filtr, �erpalo ALPHA2 20-40 N, uzavírací kohout DN 10, zp
tný ventil. 

Zabezpe�ovací za
ízení dvou zásobníkových oh
íva�	

Návrh expanzní nádoby viz p	íloha �. XXIII. Je navržena expanzní nádoba REFIX DT5 100 

s jmenovitým objemem 100l. Návrh jmenovitého pr�m
ru spole�ného pojistného potrubí 

pro dva zásobníkové oh	íva�e je DN 32 viz p	íloha �íslo XXVI. 

Návrh cirkula�ního �erpadla 

Návrh tlakových ztrát cirkula�ního potrubí a objemový pr�tok viz p	íloha �íslo XXII. Dle 

tabulky �. 6.3-3 je navrhnuto ALPHA2 20 – 40 N 150. Technické informace  �erpadla viz 

p	íloha �íslo XXIV. 

Výpo�et dopravní výšky: 

Pr�tok 0,182m3.h-1          

m
g

p
H F 6,1

81,963,986

57,1510001000
=

⋅

⋅
=

⋅

∆⋅
=

ς
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Tab. �. 6.3-3 Charakteristika �erpadla, provozní bod �erpadla  

6.4 Požární vodovod 

Požární potrubí je z materiálu ocelové pozinkované potrubí. Napojení na vodovod je p	es 

ochrannou jednotku s kulovým kohoutem viz výkres �. 14 a 17. Návrh požárního potrubí viz 

p	íloha XXV. Další informace viz kapitola 3.4 – požární vodovod. 
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7 SOLÁRNÍ SYSTÉM

7.1 Návrh solárního systému 

Návrh plochy solárního systému 

Pro penzion ve vesnické lokalit
 blízko P	erova má být navržena solární soustava pro 
32 l�žek + 3 osoby personál, spot	eba teplé vody Vos= 70l/(os.den). Orientace je na jižní 
stranu. St	echa je plochá, sklon kolektor� je zajišt
ný pomocí stojan� ur�ené pro ploché 
st	echy, v našem p	ípad
 se bude sklon 45°. Po�et kolektor� jsem navrhoval na nejteplejší 
m
síce (�ervenec, srpen) v roce, tak aby solární energie nep	ekryla pot	ebu TV, protože zde 
není navrhnut systém, kde by se dané energie upot	ebila nap	. bazén viz obrázek 7.1-1. 

Dle výpo�etního programu jsem navrhl 24 solárních kolektor� Q7-3000-EKS. 

    Obr.�. 7.1-1 Funk�ní schéma �OV 

Výpo�et vzdálenosti mezi kolektory je uveden v p	íloze XVII. Volím vzdálenost 2,8m 

Zásobníkový oh
íva�

Návrh zásobníkového oh	íva�e: 

Vaku(I)= VTV,den = 0,070*35=2450l 

Vaku(II)= (0,06až0,08)*Ak = (0,06 až 0,08) *54,6= 3,28 až 4,37 m3. 

VTV,den je  denní pot	eba teplé vody – ubytovací za	ízení vysoký standart 70 l/s, 

Ak je navržená plocha kolektor� viz výpo�etní excel Ing. Bo	ivoje Šourka. 
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U bytových dom� by m
l být objem zásobníkového oh	íva�e alespo� stejný, jako je 

denní pot	eba teplé vody. Nebo podle navržené plochy kolektor� 60 až 80 litr� na 1m2

kolektorové plochy. Výsledný objem akumula�ní nádrže by m
l být v
tší z hodnot .Volím 

2x zásobníkový oh	íva� Q7-1500-ZJV. Výpo�et denní pot	eby TV a  bilancování TV 

v pr�b
hu dne  se stanoví: 

Celková denní pot�eba tepla Qpc se stanoví z kalorimetrické rovnice: 

( )
6

12

106,3

)(
1)1(

⋅

−⋅⋅⋅⋅
⋅+=⋅+=

ttcVn
pQpQ ppc

ρ
, 

kde  V  je pr�m
rná denní pot	eba teplé vody na jednotku  (m3/den) 

 n - po�et l�žek (-) 

ρ - hustota vody (kg/m3)   

 c - m
rná tepelná kapacita vody (J/(kg.K) 

 t2 - požadovaná teplota vody (°C) 

 t1 - teplota studené vody (°C) 

Výpo�et denní pot�eby tepla na p�ípravu TV 

( ) ( )

denkWh

ttcVn
pQpQ ppc

/89,163

106,3

156041872,98307,035
)3,01(

106,3

)(
1)1(
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=

=
⋅

−⋅⋅⋅⋅
⋅+=
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−⋅⋅⋅⋅
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ρ

Potrubí primárního systému 

V podstat
 se jedná o v
tší kolektorovou soustavu s celkovou plochou kolektor�

54,6m2. U v
tších soustav se volí nízký pr�tok 10 – 15 l.h-1m-2 kolektorové plochy, low-

flow. Návrh sv
tlosti potrubí u solárních soustav se provádí  stejným zp�sobem jako u 

b
žných tepelných soustav metodou ekonomické rychlosti proud
ní od 0,3 do 0,6 m.s-1. 

Teplonosné médium je zvoleno SOLAREN EKO, které se skládá z propylenglykolu (1, 2 

propan diol) s inhibitory, od výrobve Velšana, a.s. Doba tuhnutí této látky je -31°C 
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Tab. �. 7.1-1 Parametry matematických model� pro vlastnosti sm�sí propylenglykolu  

Výpo�et hustoty propyleglykolové vodní sm
sy s hmotnostní koncentrací 40%: 

Použité parametry viz tabulka �. 7.1-1 

3

2

2
54321
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Výpo�et hmotnostního pr�toku jedním kolektorem:

1

2
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Návrh potrubí solárního kolektoru viz p	íloha �. XVIII. 

Potrubí primárního okruhu je zatepleno tepelnou izolací PAROC Section AluCoat T. 

Tato izolace je ur�ená do teplot až 250°C (viz tab. 7.1-2). 
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Potrubí: 
materiál 

m��

Tlouš�ka 
izolace pro solární 

potrubí - primár Uo - Sol.V  

U dle 
vyhlášky 
�.193/2007 

[mm] [mm] [Wm-2K-1] [Wm-2K-1] 

10x1 30 0,114 0,15 

12x1 30 0,123 0,15 

15x1 30 0,136 0,15 

22x1 30 0,166 0,18 

28x1,5 40 0,16 0,18 

Navržené izolace vyhovují požadavk�m vyhlášky �.193/2007. 

Tepelná izolace: izola�ní pouzdro PAROC Section AluCoat T. 
Tepelná izolace je ur�ená až do 250°C 

Uo - Sou�initel prostupu tepla izolovaného solárního potrubí. 

Tab. �. 7.1-2 Charakteristika �erpadla, provozní bod �erpadla  

�erpadlová jednotka 

Celková ztráta soustavy je 13 750,32 Pa – viz dimenzování solárního kolektoru 

Výpo�et dopravní výšky je  

Obr.�. 7.1-3 Charakteristika ob�hového �erpadla v �erpací jednotce LIANG D5 Solar 720B  

     

Dle obr.7.1-3 je navrženo solární jednotka pro solární  systém. Jednotka je 	ízena 

teplotním �idlem vestav
ným p	ímo v �erpadle, jenž reguluje a p	erušuje pr�tok podle  

m
g

Pv
H 33,1

81,91050

13750
=

⋅
=

⋅

∆
=

ρ
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teploty na zpáte�ce (p	ívod ke kolektor�). Bezpe�nostní pojistka zpomalí resp. Zastaví 

�erpadlo p	i 95°C, aby nedošlo k p	eh	átí vody v zásobníku. Jakmile se teplonosná látka 

ochladí, �erpadlo se op
t automaticky zapne. 

V �ásti potrubí od kolektor� je umíst
n odlu�ova� vzduchu s ru�ním odpoušt
ním, 

manometr a teplom
r. V multifunk�ním trojcestném ventilu se je integrovaná zp
tná klapka.  

V žádné poloze multifunk�ního ventilu není uzav	eno spojení mezi kolektory a pojistným 

ventilem.  

V �ásti potrubí od kolektor� je umíst
n plovákový pr�tokom
r, teplom
r a 

v multifunk�ním trojcestném ventilu je integrovaná zp
tná klapka. 

Expanzní nádoba 

Návrh expanzní nádoby pro primární okruh je vypo�ten v p	íloze �.XXI. Dle výpo�tu 

uvedené v p	íloze XXI volím expanzní nádobu SOLAR 50 s objemem nádoby 50 l. 

Návrh expanzní nádoby pro zásobníkové oh	íva�e je uveden v p	íloze  

Pojistný ventil 

Návrh pojistného ventilu pro primární okruh solárního systému viz p	íloha �. XXVI. 
Navržený ventil je SM 120-1/2“ HONEYWELL. Pojistné potrubí m
 28x1,5 mm 

Návrh pojistného ventilu pro zásobníkové oh	íva�e je uveden  viz p	íloha �.XXVI. 

Jmenovitý pr�m
r pojistného ventilu pro dva oh	íva�e vody je DN 32. 

Odvzdušn�ní 

Je-li více 	ad na ploché st	eše, pak se p	i montáži musí odvzdušnit každá 	ada kolektor�
jednotliv
. 

Regulace 

Systém solární regulace: 3 kolektorová pole, p	epínací ventil, 2 zásobníkové oh	íva�e, 1 

�erpadlová jednotka. 

Elektronická regulace 	ídí bezobslužný automatický provoz. Schéma zapojení regulace viz 

výkres 18. Regulace snímá teplotu na výstupu potrubí z kolektorového pole, exteriéru,  
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�erpadla, zásobníkového oh	íva�e v horní a spodní �ásti a p	epínacího ventilu  na výstupu 

TV ze zásobníkových oh	íva��. 

Princip – solární kolektor dodá teplonosnému médiu teplo, které jde do trojcestného 

p	epínacího ventilu. �ídící jednotka ur�í prioritu oh	átí vody v zásobníkovém oh	íva�i 

v závislosti na teplot
 ve spodní a horní �ásti zásobníku. Zásobník A bude mít nastavenou 

prioritu 1 a zásobník B bude mít prioritu 2. V p	ípad
 z poloviny napln
ného penzionu je 

bude oh	ívat voda v zásobníku A, a poté když zásobník A bude mít požadovanou teplotu 

vody na výstupu 55°, pak p	epne p	epínací ventil na zásobník B. Ve�er, kdy je teplota na 

výstupním potrubí solárního okruhu menší než teplota v zásobníkovém oh	íva�i, �erpadlo 

dostane povel vypnout cirkulaci, aby nedošlo k ochlazování zásobníku. Naprogramování 

	ídící jednotky ur�uje dodavatel.  

Odb
r TV ze zásobníkového oh	íva�e bude 	ízen p	epínacím ventilem v závislosti na 

teplot
 v horní �ásti zásobníku. P	epínací ventil si ur�í prioritu odb
ru TV. Má-li odebíraná 

voda teplotu vyšší než 55°C až 60°C, pak termostatický sm
šovací ventil zajistí smíšení 

„horké vody“ se studenou tak, aby teplota k jednotlivý odb
rným za	izovacím p	edm
t�m 

byla na výtokové armatu	e 55°C. 
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Seznam výkres	 stavební �ásti: 

1 Situace  M.: 1:200 

2 Základy  M.: 1:50 

3 P�dorys 1.NP  M.: 1:50 

4 P�dorys 2.NP  M.: 1:50 

5 Strop 1.NP  M.: 1:50 

6 Plochá st	echa  M.: 1:50 

7 �ez A-A  M.: 1:50 

8 �ez B-B  M.: 1:50 

9 Pohled severní  M.: 1:100 

10 Pohled jižní  M.: 1:100 

11 Pohled východní  M.: 1:100 

12 Pohled západní  M.: 1:100 

Tabulky výpisu prvk	: 

13 Výpis skladeb     

  

Seznam výkres	 TZB: 

14 Vodovod – p�dorys 1.NP  M.: 1:50 

15 Vodovod – p�dorys 2.NP  M.: 1:50 

16 Vodovod – plochá st	echa  M.: 1:50 

17 Vodovod – axonometrie  M.: 1:50 

18 Schéma zapojení sol.soustavy  -- 

19 Solární soustava – rozvinutý 	ez  M.: 1:50 

20 Kanalizace – p�dorys základ�  M.: 1:50 
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21 Kanalizace – p�dorys 1.NP  M.: 1:50 

22 Kanalizace – p�dorys 2.NP  M.: 1:50 

23 Kanalizace deš�ová – rozv. 	ez  M.: 1:50 

24 Kanalizace splašková – rozv. 	ez  M.: 1:50 

25 Kanalizace deš�ová – p�dorys 1.NP  M.: 1:50 

26 Kanalizace deš�ová – p�dorys 2.NP  M.: 1:50 

27 Kanalizace deš�ová – axonometrie  M.: 1:50 
























































