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ANOTACE 

Cílem diplomové práce je návrh řešení administrativní budovy s veřejnou knihovnou. 
Obsahem práce je řešení stavební části a technických zařízení budovy v rozsahu rozvodu 
vodovodu, plynovodu, vytápění objektu včetně návrhu tepelného čerpadla a jeho přípojek. 

 Technická zpráva administrativní budovy s knihovnou je tvořena šedesáti pěti 
stranami popisu. Jejím obsahem je popis stavební části, zdravotechnické části, instalace 
plynovodu, vytápění objektu a veřejných přípojek.  

Hlavní důraz práce je kladen na funkčnost objektu administrativní budovy s veřejnou 
knihovnou. 
Jednotlivá zařízení, především návrh vytápění je navrhován tak, aby byl co nejšetrnější 
k životnímu prostředí. 

Z pohledu stavební části se jedná o dvoupodlažní objekt, celo podsklepený s plochou 
střechou. 
Součástí projektu je rovněž osazení objektu do terénu na vybraném místě v katastrálním 
území Šenov u Ostravy, včetně napojení na stávající veřejnou infrastrukturu. Vše je 
koncipováno s cílem vytvoření kvalitních služeb pro širokou veřejnost v maximálním sepjetí 
s okolní přírodou. 
 

 

The main aim of my diploma thesis is to design a lay-out of an administration building with 
public library. This work contains a lay-out of a construction part and technical equipment of 
building in terms of water, gas and heating distribution including a design of heat pump and 
its supply system. 

Technical report of the administration building with public library is depicted in sixty-five 
pages. It includes description of construction and sanitary parts, gas line installation, heating 
of the building and including equipment supply pipes between the municipal office and public 
library. 

In my work the main emphasis has been placed on function of the administration building 
with public library and each equipment, especially the heating part has been designed to be 
environmentally friendly.  

My work focuses on a two-storey basement building with flat roof. It has been also dealt with 
a question of location of the building. The chosen place is in the Land Register Office 
specified as Šenov near the city of Ostrava. Everything has been designed with respect to 
current public infrastructure and the main aim is to provide different services for general 
public with regard to nature.  
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ÚVOD 

 

 Téma diplomové práce, projekt TZB (kanalizace, vodovod, plynovod a topení) včetně 
přípojek obecního úřadu s veřejnou knihovnou jsem si vybral z důvodu zajímavého skloubení 
administrativního objektů s veřejnou knihovnou, tj., věci potřebné a zábavné a dále pro 
zvýšení znalostí zdravotechnických možností v oblasti administrativních objektů. 

 Má práce se zaměřuje především na část stavební a zdravotechnickou. V první fázi 
byla navržena situace objektu, na jejímž základě byl dále vypracován projekt pro stavební 
povolení. Dále byly řešeny rozvody vody, ohřev vody pomocí ekologického zdroje a 
cirkulační potrubí, odkanalizování objektu do jednotné kanalizační veřejné stoky, možnost 
napojení objektu v budoucí době na veřejný plynovod. Poslední částí je řešení vytápění 
objektu ekologickým zdrojem s využitím tepelného čerpadla. 
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a)  Identifikační údaje 

Název akce: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S KNIHOVNOU V ŠENOVĚ 

Místo stavby: Ulice Těšínská, 739 34 Šenov 

Parcela číslo: 3055 

Stupeň PD: projektová dokumentace realizaci stavby 

Kraj: Moravskoslezský 

Stavební úřad: Šenov 

Investor: MĚSTO Šenov 

Šenov, Hlavní 1123 

Dodavatel stavby: bude vybrán v soutěži 

Projektant:   Bc. Jakub Guňka 

Spolupráce na projektu 

Stavební část:     Bc. Jakub Guňka 

Technika prostředí staveb: Bc. Jakub Guňka  

b)  Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Stavební parcela č. 3055 o celkové výměře 2124 m2 v katastrálním území Šenov se 

nachází v obytné zóně. Vjezd na pozemek je z ulice Těšínská (asfaltová komunikace šíře 12m). 

Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek je v současné době zatravněn a z části 

vyasfaltován. Základová půda je tvořena štěrkopískovými hlínami pevné konzistence. V území 

nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna 

hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 150 cm), 

vjezdová brána šířky 6 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou 

skříní. Inženýrská síť jednotné kanalizace, vodovodu a veřejného plynovodu je vedena ulicí 

Pod školou, telefonní sítě jsou vedeny v ulici Těšínská (viz příloha stavební části -zastavovací 

plán). 

c)  Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:1000, 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 
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         Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 

- požadavky investora, 

- zákon č.  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- energetický audit. 

d)  Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro realizaci stavby. Veškeré doposud 

známé požadavky dotčených orgánů  jsou  zapracovány  v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich požadavků následně doplněny. 

e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

f)  Údaje o splnění územních regulativů 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

g)  Věcné a časové vazby 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

h)  Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby listopad 2010 

Zahájení stavby duben 2011 

Ukončení stavby říjen 2013 
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i)  Orientační statistické údaje o stavbě 



  

Zastavěná plocha celkem: 353,95  m2 

Obestavěný prostor: 3397,9 m3 

Podlahová plocha celkem: 859,97 m2 

Celkové náklady stavby: 16,99 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Jakub Guňka 
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V Šenově, lisopad 2010



 

akce: 

stupeň: 

investor: 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S KNIHOVNOU V ŠENOVĚ 
Ulice Těšínská, 739 34, ŠENOV 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

MĚSTO Šenov,  

Šenov, Hlavní 1123 

 
projekt:   ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S KNIHOVNOU 
zodp. projektant:  BC. JAKUB GUŇKA 
archivní číslo:  Č. 1/ 2010 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

Obsah souhrnné technické zprávy: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) Technické řešení 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
h) Průzkumy a měření 
i)  Geodetické podklady 
j)  Členění stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
I)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Bezbariérové řešení stavby 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
b) Zásobování vodou 
c) Zásobování energiemi 
d) Řešení dopravy 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
f) Elektronické komunikace 
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  Zhodnocení staveniště 

 Stavební parcela č. 3055 o celkové výměře 2124 m2 v katastrálním území Šenov se 

nachází v obytné zóně. Vjezd na pozemek je z ulice Těšínská (asfaltová komunikace šíře 

12m). Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek je v současné době zatravněn a 

z části vyasfaltován. Základová půda je tvořena štěrkopískovými hlínami pevné konzistence. 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 

150 cm), vjezdová brána šířky 6 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se 

zásuvkovou skříní. Inženýrská síť jednotné kanalizace, vodovodu a veřejného plynovodu je 

vedena ulicí Pod školou, telefonní sítě jsou vedeny v ulici Těšínská (viz příloha stavební 

části -zastavovací plán). 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt administrativní budovy je situován v obytné zóně: Šenov. Poloha budovy je 

určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace JV-SZ) je kolmá k ose 

komunikace (ul. Těšínská). Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci. Pěší 

vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně a chodníkem. Parkovací stání pro 9 

osobních automobilů včetne jednoho parkovacího stání pro imobilní je navrženo za vjezdem. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

Půdorys objektu administrativní budovy je tvaru obdélníkového. Budova je 

dvoupodlažní se suterénem. V suterénu objektu se nachází sociální zázemí, místnost pro 

úklid a archiv knihovny a administrativní budovy. V přízemí budovy je rozděleno na 

spojovací část, hygienickou část kde jsou sociální zařízení pro veřejnost a na část prostoru 

knihovny, součástí tohoto prostoru je zázemí pro zaměstnance knihovny, včetně WC, malého 

kuchyňského koutu s denní místností. Ve druhém nadzemní podlaží je opět situováno sociální 

zázemí, dále kuchyňka s pobytovou místností, kanceláře a také zasedací místnost. 

 

c)  Technické řešení  

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z B15. 

Minimální hloubka základové spáry je 1,0 m od upraveného terénu Podkladní betony                                            
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(B15 vyztužen kari sítí s oky 100x100x6 tloušťky 200 mm) jsou navrženy na hutněný 

štěrkopískový podsyp v tl. 200 mm. 

Konstrukční systém 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků YTONG P4-500 37,5 na maltu YTONG- 

tenkovrstvá zdící malta. Vnitřní nosné stěny z cihel YTONG P4-500 25,0 na maltu YTONG- 

tenkovrstvá zdící malta, vnitřní dělící zdivo YTONG P2-500 15,0 na maltu YTONG- 

tenkovrstvá zdící malta a YTONG P2-500 10,0 na maltu YTONG- tenkovrstvá zdící malta.  

 

Stropy 

Stropní konstrukce sutereního, prvního a druhého nadzemního podlaží je tvořena 

stropními deskami YTONG tloušťky 240mm. Stropní desky budou kladeny dle 

technologického postupu, po uložení desek bude provedeno vyztužení ocelovými pruty 

minimálního profilu průměru 8mm. Bude provedeno uložení věncové tvarovky. V prostoru 

mezi věncovou tvarovkou YTONG a stropní dekou YTONG bude proveden železobetonový 

věnec, dle statického návrhu. V prostoru budoucí nosné stěny v druhém nadzemním podlaží 

zarovnáme plochu cementovou zálivkou tloušťky 10mm, z důvodu srovnání roviny pod 

novým nosným zdivem. 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena pravotočivým schodištěm. Konstrukce 

schodiště je železobetonová, druhé rameno je zakotveno do nosných stěn, první rameno je 

uloženo na stropní kci a podepřeno na druhém dílu schodišťového ramene. Na nosnou část 

schodiště je navržena nášlapná vrstva z keramických dlaždic s protiskluzným povrchem do 

lepidla. Zábradlí bude provedeno jako dřevěné lak 9002. Madlo bude provedeno ve dvou 

výškových úrovních, 900 mm a 600 mm. 

 

Výtah 

Součástí projektu je navržení výtahu. Pro daný objekt je vyhovující hydraulický výtah. 

Šachta výtahu má rozměry 2250 x 2750 mm. Dveře rozměru 1100mm, budou provedeny ve 

dvou podlažích s výstupem na severní stranu a v jednom podlaží na východní stranu objektu. 

Výtah je určen pro komunikaci mezi podlažími i pro imobilní občany, nutnost dodržení 

požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. 
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Zastřešení 

Střecha plochá (půdorysného tvaru obdélníkového, sklon 2°). Střešní krytinu tvoří 

ELASTEK 40 COMBI, natavený celoplošně k podkladu, barva titanové šedá. 

 

 

Vnější plochy 

Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci. Pěší vstup je od mobilní 

komunikace oddělen pruhem zeleně a chodníkem. Parkovací stání pro 9 osobních automobilů 

včetně jednoho parkovacího stání pro imobilní je navrženo za vjezdem. Vstup pro pěší je řešen 

chodníkem který spojuje chodník veřejné komunikace a administrativní budovou. Nedílnou 

součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Celé okolí stavby 

bude osázeno půdokryvnou, nízkou i vzrostlou zelení a keři. Vjezd na pozemek, parkovací 

stání bude provedeno z litého asfaltu. Pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové 

dlažby. 

V místě napojení na komunikaci budou provedeny úpravy ve smyslu vyhlášky č 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, zejména dle přílohy č. 1 vyhlášky., která stanoví nájezdy a 

signální pásy provedené z tzv. slepecké dlažby.  

d)  Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště.  

Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace, která je v majetku SMVaK. 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 150 materiál litina 

v ulici Pod školou v majetku SMVaK. 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bude provedeno, na hranici pozemku bude 

umístěna skříň s HUP. 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace 

na ulici Těšínská. 

 

             -9- 



 

e)  Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace 

na ulici Těšínská. Pěší vstup je proveden z komunikace Těšínská. Příležitostné parkovací 

stání pro 9 osobních automobilů jsou navrženy za vjezdem.  

f)  Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění administrativní budovy bude probíhat pomocí plynového kotle s max. 

výkonem 30kW. Odkouření bude vyvedeno nad střechu. 

Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku 

dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

g)  Bezbariérové řešení okolí stavby 

Administrativní budova s knihovnou je kompletně řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Okolí 

administrativní budovy je kompletně řešeno s bezbariérovým přístupem. Vstup po chodníku 

je se sníženou hranou, tj. maximální výška převýšení 20mm. Na parkovišti je vyhrazeno 

jedno kolmé stání pro imobilního občana šířky 3500 mm. Vstup je tvořen pomocí rampy 

délky 3000 mm se spádem 9,3%. 

 

h)  Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

i)  Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
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j)  Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 

SO 02 - Zpevněné plochy 

SO 03 - Kanalizace 

SO 04 - Přípojka plynu 

SO 05 - PŘÍPOJKA VODY 

SO 06 - Přípojka NN 

SO 07 – Plynovod 

SO 08 – Přípojka plynovodu 

SO 09 – Vytápění 

 

k)  Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

l)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, 

vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

3.  Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky hodnocení 

jsou přiloženy v příloze č. 1 Souhrnné technické zprávy. 
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4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

 

Kategorie  (t/rok) ke 
17 01 01 Beton  0,1t O 
17 02 01 Dřevo  3,5t O 
17 02 02 Sklo  0,1t O 
17 02 03 Plasty  0,1t O 
17 04 05 Železo ocel 1,0t O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Odpady vzniklé provozem 

Kategorie  (t/rok)  nakládání s odpadem 

20 01 21* Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad    0,8t O 
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5.  Bezpečnost při užívání 

Z tohoto hlediska není nutno posuzovat. 

6.  Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován plastovými pětikomorovými okny 

s výplní zasklení vzácným plynem (argon), se standardní zvukovou izolací. 

7.  Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu 

bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou energetickou 

spotřebu. 

8.  Bezbariérové řešení stavby 

Objek administrativní budovy s knihovnou je kompletně navržen dle vyhlášky č. 

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

staveb. Budova je kompletně řešena jako bezbariérová. Vstup do budovy je vyřešen rampou 

délky 3000mm a sklonem 9,3%. Uvnitř dispozice je osazen výtah který spojuje jednotlivá 

podlaží. V každém podlaží je umístěn bezbariérový záchod. V prostoru budovy jsou dveře 

kompletně navrženy jako bez prahové. Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb. 

9.  Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

10.  Ochrana obyvatelstva 

Areál staveniště je v současné době oplocen. 

11.  Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. 

Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 
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b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 150 litina v ulici 

Pod školou v majetku SMVaK. 

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Bude provedeno napojení k STL plynovodu STL ocelové 273x7,0. Na hranici 

pozemku bude umístěna skříň s HUP. 

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z parcely  

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží a z litého 

asfaltu. 

Plocha mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou bude vydlážděna betonovou 

zámkovou dlažbou. 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Jakub Guňka     V Šenově, listopad 2010 
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1.  Charakteristika staveniště 

Stavební parcela č. 3055 o celkové výměře 2124 m2 v katastrálním území Šenov se 

nachází v obytné zóně. Vjezd na pozemek je z ulice Těšínská (asfaltová komunikace šíře 12m). 

Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží 

pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení samostatného 

staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity stávající zpevněné a 

upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce budou prováděny z lešení, a 

proto je stavební prostor ohraničen oplocením jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy 

potřebné pro zařízení staveniště si projedná a domluví investor sám. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 

na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 

2.  Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

3.  Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součásti zápisu o převzetí staveniště. 

4.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací 

je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi 

prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na 

vzdálenost ohraničeného staveniště. 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat 

při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 
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5.  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

6.  Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňka, 

chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 

vyhrazené ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami tak, aby 

nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze 

krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným 

zajištěním proti poškození větrem.  

7.  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. 

Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

8.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 
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9.  Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt výstavby rodinného dvojdomku respektuje podmínky hygienických předpisů a 

technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná novostavba vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 

je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti 

staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat 

ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 

12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 

2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 

13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

10.  Orientační lhůta výstavby 

Lhůta výstavby je 100 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen 

investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení 

staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Vypracoval: Bc. Jakub Guňka     V Šenově, listopad 2010 
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a)  Účel a popis objektu 

Stavební parcela č. 3055 o celkové výměře 2124 m2 v katastrálním území Šenov se 

nachází v obytné zóně. Vjezd na pozemek je z ulice Těšínská (asfaltová komunikace šíře 12m). 

Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek je v současné době zatravněn a z části 

vyasfaaltován. Základová půda je tvořena štěrkopískovými hlínami pevné konzistence. V 

území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky+tkané pletivo výšky 

150 cm), vjezdová brána šířky 6 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se 

zásuvkovou skříní. Inženýrská síť jednotné kanalizace, vodovodu a veřejného plynovodu je 

vedena ulicí Pod školou, telefonní sítě jsou vedeny v ulici Těšínská (viz příloha stavební části 

-zastavovací plán).  

b)  Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Urbanistické řešení 

Objekt administrativní budovy je situován v obytné zóně: Šenov. Poloha budovy je 

určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace JV-SZ) je kolmá k ose 

komunikace (ul. Těšínská). Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou komunikaci. Pěší 

vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně a chodníkem. Parkovací stání pro 9 

osobních automobilů včetně jednoho parkovacího stání pro imobilní je navrženo za vjezdem. 

Vstup pro pěší je řešen chodníkem který spojuje chodník veřejné komunikace a 

administrativní budovou. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

     

Architektonické a dispoziční řešení   

 Půdorys objektu administrativní budovy je tvaru obdélníkového. Budova je 

dvoupodlažní se suterénem. V suterénu objektu se nachází sociální zázemí, místnost pro úklid 

a archiv knihovny a administrativní budovy. V přízemí budovy je rozděleno na spojovací 

část, hygienickou část kde jsou sociální zařízení pro veřejnost a na část prostoru knihovny, 

součástí tohoto prostoru je zázemí pro zaměstnance knihovny, včetně WC, malého 

kuchyňského koutu s denní místností. Ve druhém nadzemní podlaží je opět situováno sociální 

zázemí, dále kuchyňka s pobytovou místností, kanceláře a také zasedací místnost. 
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c)  Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 353,95 m2 

Obestavěný prostor: 3397,9 m3 

Podlahová plocha celkem: 859,97 m2 

d)  Technické a konstrukční řešení 

Objekt administrativní budovy je dvoupodlažní se suterénem, řešený jako jeden celek. 

Objekt je zděný (konstrukční systém YTONG), střecha plochá, barva titanová, stropní 

konstrukce je tvořena jako YTONG stropní desky. Schodiště železobetonové.  Příčky zděné, 

materiál YTONG. Součástí realizace objektu administrativní budovy s veřejnou knihovnou je 

zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

Při zpracování projektové dokumentace rodinného domu byla určena základní výška  

podlahy ±0,000 na výšku +260,455 m.n.m. Světlá výška místností v suterénu, prvním a 

druhém nadzemním podlaží je 2650mm. 

d1)   Příprava území a zemní práce 

Při provádění zemních prací se musí dodržet ČSN 73 6133  a vyhláška ČÚBP č. 

324/1990 Sb. 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 30 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,3 

m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. Území s ponechanou ornicí, bude chráněno oplocením. (Před zahájením výkopů 

nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí). 

Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální spád 1:2), výkopy rýh jsou svislé nepažené 

do hloubky 5,2 m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek 

bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem v Šenově. Protože štěrkopískové hlíny v 

rozsahu výkopů jsou namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy v zimním období.  

d2)  Základy a podkladní betony 

ČSN 73 0001-1 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a 

zatížení konstrukcí 

ČSN 73 12 01  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  

ČSN 73 24 00  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
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ČSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu B15. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod).  Pro nepodsklepené 

části je minimální hloubka základové spáry je 1,0 m od upraveného terénu.  Pod základovou 

deskou bude proveden podsyp štěrkodrtí frakce 16-32mm tloušťky 200mm, hutněn na 

únosnost 0,20 MPa, relativní hutnosti id=0,85. Základová deska z betonu B15 tloušťky 

200mm, vyztužena kari sítí s oky 100/6 x 100/6mm. Pod cihelnými příčkami YTONG tl. 

150mm bude provedeno zdvojení kari sítě  v šířce 3 x tloušťka příčky na každou stranu. 

Ocelová vana v prostoru pod výtahem bude provedena jako železobetonová s kari sítí s oky 

100/6 x 100/6mm. 

d3)  Svislé nosné konstrukce 

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná 

pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a 

jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN 73 00 35  Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 74 33 05  Ochrana zábradlí 

ČSN 73 41 30  Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 73 12 01  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

PN 72 36 30    Výrobky z pórobetonu 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků YTONG 37,5 na maltu tenkovrstvá zdící 

malta YTONG.  Vnitřní nosné stěny z cihel YTONG 37,5 zvukově izolačních (25,0) na 

maltu tenkovrstvá zdící malta YTONG.  

Svislé zděné konstrukce budou vyzděny od výšky -3,200.  Výškový modul cihelných 

bloků je 250mm. V návaznosti nosných stěn na příčky je třeba ponechat kapsy pro napojení 

příček. Překlady nad otvory budou nosné překlady YTONG. Překlad se nesmí zkracovat ani 

jinak upravovat jejich průřezy. Překlady kladu do maltového lože. Uložení překladu dle 

technologického listu výrobce. Okenní sestavy budou osazeny na ocelové nosníky tvaru U    
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svařených do tvaru O, průměr ocelových podpěr bude U100 a U75. 

Z hlediska statiky objektu je bezpodmínečně nutné dodržet při provádění kvality zdiva 

navržené projektantem. Dále je nutné dodržet dveřní otvory navržené projektantem.                  

 Projektant upozorňuje na dodržení technologických předpisů pro realizaci zděných konstrukcí 

v návaznosti na povětrnostní podmínky pro případ realizace v zimní období. 

d4)  Stropní konstrukce 

ČSN 73 12 01  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 

Stropní konstrukce bude tvořena jako stropní dílce YTONG skladebné výšky 240mm. 

Stropní desky budou kladeny na svislé nosné zdi YTONG tloušťky 250mm a 375mm. 

V obvodu venkovního zdiva bude provedena věncovka YTONG, skladebné výšky 250mm. 

Prostor mezi stropní deskou YTONG a věncovou tvarovkou YTONG bude vyplněn 

železobetonovou směsí. Mezi stropní dílce bude vkládán ocelový prut průměru 8mm, který 

bude zalit cementovou zálivkou. V prostoru pod zdí YTONG bude v důsledku nestejné výšky 

věncovky a stropní desky provedena srovnávací vrstva cementovou zálivkou výšky 10mm. 

Minimální uložení stropních desek je dáno minimálním uložením dle výrobce. Při realizaci 

stropních konstrukcí budou provedeny prostupy ZTI, EL, ÚT. 

Projektant upozorňuje na dodržení technologických předpisů pro realizaci betonových 

konstrukcí. Při betonáži v zimním období (teplota pod +5°C) je nutno provést příslušná 

opatření pro umožnění hydratace směsi a dodržet časové lhůty pro dosažení předepsaných 

pevností. 

d5)  Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena pravotočivým schodištěm. Konstrukce 

schodiště je železobetonová, druhé rameno je zakotveno do nosných stěn, první rameno je 

uloženo na stropní kci a podepřeno na druhém dílu schodišťového ramene. Na nosnou část 

schodiště je navržena nášlapná vrstva z keramických dlaždic s protiskluzným povrchem do 

lepidla. Zábradlí bude provedeno jako dřevěné lak 9002. Madlo bude provedeno ve dvou 

výškových úrovních, 900 mm a 600 mm. 
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d6) Výtah 

Součástí projektu je navržení výtahu. Pro daný objekt je vyhovující hydraulický výtah. 

Šachta výtahu má rozměry 2250 x 2750 mm. Dveře rozměru 1100mm, budou provedeny 

ve dvou podlažích s výstupem na severní stranu a v jednom podlaží na východní stranu 

objektu. Výtah je určen pro komunikaci mezi podlažími i pro imobilní občany, nutnost 

dodržení požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. 

d7)  Střecha 

ČSN 73 05 40 – 1, 2, 3, 4  Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 19 01 Navrhování střech. Základní ustanovení 

Střecha plochá (půdorysného tvaru obdélníkového, sklon 2°). Nosnou konstrukci tvoří 

stropní desky YTONG tloušťky 240mm. Střešní krytinu tvoří ELASTEK 40 COMBI, natavený 

celoplošně k podkladu, barva titanové šedá. Spád střešní roviny je volen na jižní stranu, 

z důvodu umístění solárních panelů pro ohřev teplé vody, která bude dále využívána 

v prostorech administrativní budovy. Obvod střešní konstrukce bude tvořen atikovou 

vyzdívkou tloušťky 375mm, minimální výška atiky nad konstrukcí ploché střechy bude 

500mm.  

d8)  Zdivo výplňové příčky 

ČSN EN  ISO 717 Akustika- hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v 

budovách 

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná 

pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené 

metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

Dělící příčky realizované  z cihelných bloků YTONG tloušťky 150mm a 100mm na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Příčkové zdivo bez zvýšených požadavků na akustický 

útlum musí splnit ČSN 73 05 32 Základní požadované parametry hlukového útlumu dělících  
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konstrukcí (Rw + Ctr = min. 37dB). Příčky budou kotveny k nosnému zdivu zavázány do 

kapes. Výška cihelného bloku 250mm. 

V místnostech S03, S05, S06, 103, 105, 106, 110, 202, 203, 304, 205 a 206 bude 

provedena sádrokartónová předstěna výšky 1200mm. Předstěna je kotvena na dřevěný rošt 

tvořený hranoly rozměru 40x40. 

 

d9)  Podlahy 

ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení 

ČSN 73 05 32 Akustika - hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 

   Požadavky. 

ČSN 73 05 40 – 1, 2, 3, 4 – Tepelná ochrana budov 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé našlápne  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce místností (viz. půdorysy 

podlaží). Podrobná specifikace vrstev podlah včetně podlahových lišt a soklových pásků podél 

stěn jsou specifikovány na výkresové dokumentaci detailu. Dilatační spáry ve vrstvě anhydritu 

jsou provedeny v úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené 

instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná specifikace plovoucí podlahy a 

dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

 

 Skladba podlahy na terénu: keramická dlažba bez podlahového vytápění S1 

- hutněný štěrkopísek frakce 16-32mm     200mm 

- železobetonová deska B15       200mm 

- penetrační nátěr 

- HI oxidovaný asfaltový pás           4mm 

- EPS Z podlahový        120mm 

- PE fólie- separační vrstva 

- anhydrid           70mm 

- lepidlo             3mm 

- keramická dlažba            7mm 

         ------------------------ 

      Konstrukce podlahy :Σ= 200mm 
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Skladba podlahy na terénu: keramická dlažba s podlahovým vytápěním S1 

- hutněný štěrkopísek frakce 16-32mm     200mm 

- železobetonová deska B15       200mm 

- penetrační nátěr 

- HI oxidovaný asfaltový pás           4mm 

- EPS Z podlahový        120mm 

- PE fólie- separační vrstva 

- anhydrid + podlahové vytápění        70mm 

- lepidlo             3mm 

- keramická dlažba            7mm 

         ------------------------ 

      Konstrukce podlahy :Σ= 200mm 

 

 

Skladba podlahy na stropní konstrukci YTONG bez podlahového vytápění 

: keramická dlažba S3 

- Stropní deska YTONG       240mm 

- penetrační nátěr 

- tepelná izolace ISOVER T-N        50mm 

- PE fólie- separační vrstva 

- anhydrid           100mm 

- lepidlo            3mm 

- keramická dlažba           7mm 

         ------------------------ 

      Konstrukce podlahy :Σ= 200mm 
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Skladba podlahy na stropní konstrukci YTONG s podlahovým vytápěním 

: keramická dlažba S4 

- Stropní deska YTONG       240mm 

- penetrační nátěr 

- tepelná izolace ISOVER T-N        50mm 

- PE fólie- separační vrstva 

- anhydrid+ podlahové vytápění        100mm 

- lepidlo            3mm 

- keramická dlažba           7mm 

         ------------------------ 

      Konstrukce podlahy :Σ= 160mm 

 

 

Skladba podlahy na stropní konstrukci YTONG s podlahovým vytápěním 

: plovoucí podlaha S5 

- Stropní deska YTONG       240mm 

- penetrační nátěr 

- tepelná izolace ISOVER T-N       50mm 

- PE fólie- separační vrstva 

- anhydrid+ podlahové vytápění        75mm 

- mirelon            5mm 

- plovoucí podlaha zátěžová         30mm 

         ------------------------ 

      Konstrukce podlahy :Σ= 160mm 

 

 

d10)  Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

 Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 SPECIÁL (tl. 

4 mm) nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén minimálně 300 mm, spoje viz vzorové detaily hydroizolací, ochranná vrstva: 

IZOCHRAN SI 40/70 (varianta: Izolace z PVC: ALKORPLAN 35034 ti. 1,5 mm s 

oboustrannou ochranou GEOFILTEX 63 500g/m2). 
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d11)  Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

ČSN 73 05 40 – 1, 2, 3, 4 Tepelná ochrana budov 

U stavebních konstrukcí hodnoty součinitele prostupu tepla U odpovídají požadavkům 

ČSN 730540 – 2, změna Z1 2005 

Podlahy v přízemí: tvrzený EPSZ podlahový tloušťka 120 mm.Izolace kročejové 

neprůzvučnosti ISOVER T-N tl. 50mm. 

d12)  Omítky, obvodový plášť 

ČSN 73 05 22 Akustika – hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí 

v budovách. Požadavky. 

ČSN 73 05 40 – 1, 2, 3, 4 Tepelná ochrana budov 

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná 

pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené 

metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

 

Konstrukce obvodového pláště je navržena tak aby splňovala požadavky ČSN730540-2 

Změna 2005 na tepelné odpory obvodových konstrukcí a další zejména zvukové požadavky. 

Kontaktní zateplovaní systém - izolant fasádní polystyrén EPS tl. 150mm s povrchovou 

úpravou - tenkovrstvá  silikonová probarvená omítka, točená zrnitost 2mm ostění oken bude 

zatepleno kontaktní zateplovaní systém - izolant fasádní polystyrén EPS tl. 30mm 

s povrchovou úpravou. Tenkovrstvá silikonová probarvená omítka, točená zrnitost 2mm. 

Povrchová úprava soklu bude provedena kontaktní zateplovaní systém - polystyrén XPS 

tloušťky 100mm s povrchovou úpravou – umělo pryskyřičná strukturální omítka tvořená směsí 

barevných kamínků, tloušťky 2 mm do úrovně 500mm. Fasádní polystyrén bude lepen 

samolepící hmotou (nanášeno dle technologického předpisu zvoleného systému) a mechanicky 

přikotven PVC natloukacími talířovými hmoždinkami (v ploše 6ks/m2), dle zásad provádění 

kontaktního zateplovacího systému bude počet kotevních prvků zvýšen u nároží objektu. 

Minimální hloubka ukotvení kotevního prvku bude 50mm do obvodového zdiva. Na takto 

připravený podklad bude realizována ručně nanášená tenkovrstvá prstovitá silikátová točená  
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omítka, probarvená ve hmotě. Hydrofobizační bezbarvý nátěr je navržen jako silikonový    

Projektant upozorňuje na dodržení zásad při realizaci kontaktního zateplovacího 

systému – upozornění na zásady obsahuje například publikace „Provádění kontaktních 

zateplovacích systémů“ – vydal cech pro zateplování budov – řádné vyztužování v rozích 

okenních a dveřních otvorů. Provedení je vhodné zadat specializované firmě s certifikovanou 

skladbou kontaktního zateplovacího systému. 

 

d13)  Obklady 

Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 

Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace 

stavby. 

d14)  Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

ČSN 73 31 30 Truhlářské práce stavební 

V objektu budou osazeny tyto truhlářské výrobky: vnitřní výplně dveří, madla,  

zábradlí a parapetní desky. Vnitřní dveře dřevěné materiál masivní dřevo, dub. Rozměry dveří: 

700, 800, 900, 1600. 

d15)  Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z plech titan-zinek tloušťky 0,63 mm. Jedná se 

o oplechování parapetů, atikových plechů a rovněž okapových svodů a žlabů. 

d16)  Malby a nátěry 

 Vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK - 2x SÁDROMAL, nátěry 

výrobků viz specifikace. ODSTÍN bude určen architektem interiérů. 

d17)  Větrání místnosti 

 Je navrženo přirozeně - okny (okno plastové s nastavitelnou ventilační štěrbinou, tzv. 

Třetí poloha otvíravosti okenního křídla) a vzduchotechnikou - viz projekt VZT. Poloha 

větracích mřížek bude upřesněna po konzultaci s architektem interiérů. 
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d18)  Venkovní úpravy 

Podél objektu je navržen odvodněný okapový chodník betonový šíře 500 mm s 

betonovým obrubníkem - viz projekt komunikace + terénní a sadové úpravy. 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 

uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná 

štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. Venkovní část 

komunikace je tvořena litým asfaltem pod kterým se bude nacházet hutněné kamenivo  

frakce 16-32mm tloušťky 200mm.  

 

d19)  Otvory a výplně otvorů 

 Budou tvořeny okenní a dveřní otvory. Nad otvory budou provedeny překlady 

YTONG dle projektové dokumentace. Výplň otvorů bude tvořit hliníková s přerušeným 

tepelným mostem, konstrukce oken a dveří, rámy tl. 95mm. Zasklení izolačním trojsklem se 

selektivní vrstvou CLIMAPLUS, v provedení 4+16(argon)+4+16(argon)+4mm. Celkový 

součinitel tepla pro rám i zasklení Uw=cca 0,9 W/m2K. Zasklení do pryžového těsnění. 

Kování celoobvodové vícebodové, kliky nerez případně hliník (dle dohody s investorem), 

kování bude provedeno pro okna otevíravá, sklápěcí s mikroventilací. Vstupní dveře budou 

provedeny jako hliníkové s přerušeným tepelným mostem, součinitel prostupu tepla pro rám  

Uw= cca 1,1 W/m2K. Součástí dodávky okenních sestav bude vypěnění ostění PUR pěnou. 

Součástí dodávky bude utěsnění ostění okenní komprimační páskou, páska je určena 

k ochraně proti přívalové vodě, osazení pásky bude provedeno z exteriéru a interiéru. Před 

výrobou trojskel a rámů oken bude dodán fyzický vzorek k odsouhlasení investorovi. Před 

výrobou veškerých výplní otvorů je nutno provést zaměření stavebních konstrukcí. 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

f)  Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu B15. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální hloubka  
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základové spáry 1,0 m od upraveného terénu. Pod základovou deskou bude proveden podsyp 

štěrkodrtí frakce 16-32mm tloušťky 200mm hutněný na únosnost 0,20 MPa, relativní hutnost 

id=0,85. 

g)  Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře 

nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě  

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů 

skupiny 17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a 

seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady- předpokládané množství a způsob nakládání 

 

Kategorie  (t/rok)  
17 01 01 Beton  0,1t O 
17 02 01 Dřevo  3,5t O 
17 02 02 Sklo  0,1t O 
17 02 03 Plasty  0,1t O 
17 04 05 Železo ocel 1,0t O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
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Odpady vzniklé provozem 

Kategorie (t/rok)  nakládání s odpadem 

20 01 21* Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad    0,8t O 

 

h)  Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 

stávající pěší komunikaci. 

. Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Těšínská. Pěší vstup je proveden z komunikace Těšínská. Příležitostné 

parkovací stání pro 9 osobních automobilů jsou navrženy za vjezdem.  

 

i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 

 

j)  Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat 

při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Bc. Jakub Guňka     V Šenově, listopad 2010 
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E. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ 
TECHNICKÉ INSTALACE 

(VODOVOD SO 02, KANALIZACE SO 03) 

 
 
 
 
 
a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis  
    měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či 
    biologické apod.         
b) Popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a 
     posilovacích zařízení        
c) Popis technického řešení vodovodu, popis použitých  
     materiálů s určenými parametry a technologickými postupy, 
     popis a podmínky připojení na veřejné vodovodní sítě    
d) Popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace,  
     použitých materiálů s určenými parametry a  
     technologickými postupy        
e) Výpočtové množství vypouštěných splaškových, 
     dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich  
     úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním    
f) Popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější  

      sítě technické infrastruktury, popis strojního vybavení a  
    navrhovaného systému zařízení a vybavení     
g) Případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky 
     pro realizaci díla                  
h) Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby 

      osobami s omezenou schopností pohybu a orientace    
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a) Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové, popis měření odběru vody a 

její požadované úpravy (chemické, či biologické apod. 

 

Měření odběru vody bude probíhat v technické místnosti v 1 NP objektu, kde bude 

umístěna vodoměrná sestava. Proti znečištění vlivem zpětného průtoku je vodovod chráněn 

ochrannými jednotkami dle ČSN EN 1717. Proti legionelám bude vodovod chráněn řízeným 

ohřevem teplé vody ve všech částech rozvodů teplé vody včetně cirkulace na teplotu 55 °C po 

dobu 30 minut a jednou týdně na 70 °C. 

 

Celková potřeba vody [m3/rok] 

       
1. Kancelářské budovy- 1 zaměstnanec (WC+ výtokové armatury)  16m3/rok 

Počet zaměstnanců administrativní budovy    10 osob 

Celková potřeba vody za rok      16 x 10 

         160 m3/rok 

2. Veřejná knihovna – 1. Zaměstnanec     20 m3/rok 

Počet zaměstnanců knihovny      1 osoba 

Celková potřeba vody za rok      20 x 1 

          20 m3/rok 

3. Veřejná návštěva administrativní budovy    2 m3/rok 

Počet veřejné návštěvy administrativní budovy   30 osob 

Celková potřeba vody za rok      30 x 2 

          60 m3/rok 

4. Veřejná návštěva knihovny      2 m3/rok 

Počet veřejné návštěvy knihovny     50 osob 

Celková potřeba vody za rok      50 x 2 

          100 m3/rok 

5. Voda pro úklid budovy za den     10l/50m2  

Celková potřeba vody za rok      252*10(880/50) 

          45 m3/rok 

Celková spotřeba vody za rok     360 m3/rok 

Celková potřeba vody za den   360 m3/rok / 252 pracovních dnů 

 1,4286 m3/den 

 

 
      -34- 



  

Celková spotřeba teplé vody 

 

1. administrativní pracovník + pracovník veřejné knihovny 

a. spotřeba vody celkem za hodinu  dle normy  9l 

(toaleta, mytí rukou, příprava nápojů, mytí nádobí) 

b. spotřeba teplé vody za hodinu  cca   3l 

(mytí rukou, mytí nádobí) 

c. počet zaměstnanců administrativní budovy    10 osob 

celková potřeba teplé vody  za hod. 10 x 3   30 litrů 

d. počet zaměstnanců knihovny      1osoba 

celková potřeba teplé vody za hod. 1 x 3   3 litry 

2. veřejná návštěva 

a. spotřeba vody za 1 návštěvu   dle normy  8l 

(toaleta, mytí rukou) 

b. spotřeba teplé vody za 1 návštěvu  cca   3l 

(mytí rukou) 

c. maximální veřejná návštěva administrativní budovy za hodinu 9 osob 

celková spotřeba teplé vody za hod. 9 x 3   27 litrů 

d. maximální veřejná návštěva knihovny za hodinu   11 osob 

celková spotřeba teplé vody za hod. 11 x 3   33 litrů 

3. Voda potřebná pro úklid prostorů  dle normy  10l/ 50m2 

Spotřeba teplé vody na 50m2   cca   4l 

Maximální plocha uklizená za hodinu  cca   450 m2 

celková spotřeba teplé vody za hod.    35 litrů 

 

CELKOVÁ SPOTŘEBA TEPLÉ VODY ZA HODINU   128 litrů 

CELKOVÁ SPOTŘEBA TEPLÉ VODY ZA DEN   640 litrů 

 

Dle potřeby teplé vody navrhuji zásobník fy. Buderus. 

Zásobníkový nepřímotopný ohřívač teplé vody Buderus Logalux SU300. 

Objem zásobníku činí 300 litrů. Zásobník bude ohříván pomocí nepřímého ohřevu 

z tepelného čerpadla fy. Buderus Logatherm WPS22.  

V zásobníku bude osazena topná tyč o výkonu 2kW pro případné dohřevy teplé vody. 
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Maximální výpočtový průtok v přípojce je 1,01 l/s. 

 

b) Popis tlakových poměrů vodovodu, popis čerpacích a posilovacích zařízení 

 

Přetlak v přípojce udávaný provozovatelem vodovodu je 400 kPa. Podle výpočtu 

tlakových ztrát v potrubí vnitřního vodovodu je ztráta nižší než přetlak v přípojce, proto není 

nutno navrhovat pomocné čerpací nebo posilovací zařízení. 

 

Hydraulické posouzení přívodního potrubí 

 

 pdis ≥ pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆pRF 

 400 ≥ 50,00 + 65,224 + 30,00 + 0 + 124,625 

 

   400 kPa ≥ 269,849 kPa  

 

c) Popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiálů s určenými 

parametry a technologickými postupy, popis a podmínky připojení na veřejné vodovodní 

sítě 

 

Napojení vnitřního vodovodu na přípojku vodovodu je v technické místnosti v suterénu 

objektu. Ohřev vody probíhá v technické místnosti v 1. nadzemním podlaží, která je dále po 

objektu rozváděna potrubím, které je vedeno v drážkách, podlahách a předstěnách ze 

sádrokartónu . Jedná se o rozvod teplé vody, studené vody a rozvod cirkulace. Cirkulační 

potrubí zajišťuje, aby teplota nepoklesla pod minimální požadovanou teplotu rozvodu teplé 

vody na výtoku zařizovacích předmětů. Minimální teplotu teplé vody na výtoku u 

zařizovacích předmětů 55 ± 3 °C zajišťuje rozvod cirkulačního potrubí. 

Ležaté potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,05 % k vypouštěcím ventilům.  

Veškeré potrubí teplé vody i cirkulačního potrubí je izolováno tepelnou izolací MIRELON tl. 

20 mm a tl. 30mm pro teplou vodu a cirkulační potrubí. Rozvody studené vody jsou izolovány 

MIRELONem tl. 6mm. Vše v souladu se směrnicí č.151/2001 Sb. 

Jako armatury budou použity uzavírací a vypouštěcí závitové kulové kohouty a ventily 

na vodu, dále zpětné ventily a pojistné ventily na přípojkách studené vody do ohřívače. 

Dimenze potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace, návrh dimenzí byl proveden dle ČSN 

75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. 

Použitým potrubím pro rozvod vody v objektu bude tlakové plastové trubky v tlakové  
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třídě PN20 z materiálu PPR typ3 random kopolymeru polypropylenu šedé barvy. Předností 

tohoto materiálu je především dlouhá životnost minimálně 50 let, hygienická a ekologická 

nezávadnost, stálost vnitřních průtoků po celou dobu životnosti. Tento vodovodní systém je 

vyroben dle norem EN 15874 a dle ISO 9001:2001 a ISO 14 001. 

 

d) Popis čerpacích zařízení, technického řešení kanalizace, použitých materiálů s 

určenými parametry a technologickými postupy 

  

Vnitřní kanalizace 

  Návrh připojovacího, odpadního i svodného potrubí je řešen v systému I a proveden 

dle ČSN 12056-2(Vnitřní kanalizace- Gravitační systémy- část 2: Odvádění splaškových 

odpadních vod- Navrhování a výpočet) a ČSN 756760(Vnitřní kanalizace). Návrh a výpočet 

dimenzí potrubí včetně výpočtu průtoku splaškových vod je uveden v příloze – Návrh a 

výpočet dimenzí průtoku. 

  Odpadní vody od veškerých zařizovacích předmětů budou svedeny pod základovou 

desku a vyvedeny mimo objekt, směrem k veřejné kanalizační stoce uliční na ulici Na 

Široké. V trase kanalizační přípojky budou osazeny revizní šachty WAVIN 160/425 TYP3. 

Hlavní větev odpadního potrubí bude z materiálu HT 110, vyvedeno 500 mm nad střešní 

rovinu, zakončeno ventilační hlavicí. 

Připojovací potrubí v minimálním spádu 2%, je vedeno v podlaze, případně 

v instalační příčce. U každého zařizovacího předmětu je osazena zápachová uzávěra. 

Dimenze jednotlivých potrubí je označena ve výkresech. 

Svislé odpadní potrubí je vedeno ve stoupacích šachtách a předstěnách. V prostorech 1. 

podzemního podlaží bude vedeno potrubí ve stěně tl. 150mm. Stěna nebude v prostoru 

vedení odpadní kanalizace vyzděna a bude provedena sádrokartonová předstěna. Po 

průchodu stropní konstrukcí v prostoru, kde z technického hlediska bude možné odskočit 

z prostoru stěny, bude provedeno vybočení kanalizace pomocí dvou tvarovek o úhlu 15°. 

V prostorech 1. podzemního podlaží jsou osazeny čistící kusy, umístěné v suterénu 1 m nad 

úrovní podlahy, které zajišťují možnost čištění potrubí. Při přechodu na svodné potrubí se 

dimenze zvětšuje. 

V místech provedení přivzdušňovací hlavice v 2. nadzemním podlaží bude provedena 

mřížka s protidešťovou žaluzií o rozměru 300x300mm v místech výdechu přivzdušňovací 

hlavice. Přivzdušňovací hlavice firmy HL 900N. 

Svodné potrubí je vedeno v celém rozsahu v zemině pod úrovní podlahy podzemního 

podlaží. Je vedeno minimálně ve spádu 2%. 

     -37- 



  

Dešťová kanalizace je navržena dle ČSN 12056-3 (Vnitřní kanalizace- Gravitační 

systémy- Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech- Navrhování a výpočet) a ČSN 756760. 

Odpadní voda bude odváděna z ploché střechy administrativní budovy pomocí půlkruhových 

žlabů s průměrem 125mm a svislého odpadního potrubí s průměrem 110m do lapačů 

střešních splavenin, ze kterého bude dále voda odváděna KG svodným potrubím DN 125. 

Odvádění vody ze střechy je v systému Lindab Rainline a potrubí vedené v  zemi KG. 

Potrubí bude uloženo v nezamrzne hloubce min. 800mm pod úrovní terénu ve spádu 

minimálně 2%. Návrh dešťové kanalizace je přiložen v příloze návrhu kanalizačního potrubí. 

 

Technologické postupy 

 Montáž potrubí musí být prováděna v souladu s montážními předpisy daných systémů. 

Uložení svodného potrubí bude provedeno na pískové lóže o tloušťce 100mm a obsype se do 

výšky 300mm nad povrch potrubí vhodným materiálem (písek).  

 V místě přechodu kanalizace odpadní na kanalizaci svodnou bude provedeno 

podbetonování v místě změny trasy. Podbetonování bude provedeno betonem B15 tloušťky 

100mm. 

 Před prováděním zemních prací musí investor zajistit vyznačení (vytýčení) všech 

stávajících inženýrských sítí. 

 Při provádění zemních prací budou dodrženy požadavky dle ČSN 733050 (Zemní 

práce). Při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržena ČSN 736005 

(Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a podmínky správců. 

 

e) Výpočtové množství vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových 

odpadních vod a jejich úprava a případné zadržení (retence) před vypouštěním 

  

Výpočet a bilance splaškových a dešťových odpadních vod je uveden v příloze- Návrh 

a výpočet dimenzí průtoku. Úprava před vypuštěním odpadních vod do veřejné kanalizace 

není nutná. 

 

f) Popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě technické 

infrastruktury, popis strojního vybavení a navrhovaného systému zařízení a vybavení 

 

Vnitřní vodovod 

Administrativní budova s veřejnou knihovnou je zásobován vodou z místní sítě- 

vodovodního řádu DN 200, vedeného na okraji pozemku investora. 
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Vodovodní přípojka je na veřejný vodovod napojena navrtávkou a navrtávacím pásem 

Hawle s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 

Přípojka z HDPE100 DN 40x3,7 s vnější ochranou v plášti je přivedena do prostoru 

technické místnosti, kde je nad podlahou vodoměrná řada s vodoměrem. Délka vodovodní 

přípojky je 38,97m. 

Vodovodní přípojka začíná navrtávací soustavou a končí vodoměrem. Je uložena pod 

zemí v hloubce 1265mm až 1955mm, v předepsané vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože o mocnosti vrstvy 10cm a obsyp potrubí bude do výše 

30cm nad horní úroveň trubky. Nad potrubím bude položena ve výšce 20cm výstražná fólie. 

Spád je od budovy k veřejnému řádu 5 promile. 

Přípojka je provedena z polyetylenového potrubí HDPE 100 SDR11 DN40x3,7 s vnější 

ochranou v plášti.. 

Výpočet průtoku vodovodní přípojkou činí 0,98 l/s. 

 

Vnitřní kanalizace 

Připojovací potrubí v minimálním spádu 2%, je vedeno v podlaze, případně 

v instalační příčce. U každého zařizovacího předmětu je osazena zápachová uzávěra. 

Dimenze jednotlivých potrubí je označena ve výkresech. 

Svislé odpadní potrubí je vedeno ve stoupacích šachtách a před stěnách. V prostorech 

1. podzemního podlaží bude vedeno potrubí ve stěně tl. 150mm. Stěna nebude v prostoru 

vedení odpadní kanalizace vyzděna a bude provedena sádrokartonová předstěna. Po 

průchodu stropní konstrukce v prostoru kde bude z technického hlediska možné odskočit 

z prostoru stěny bude provedeno vybočení kanalizace pomocí dvou tvarovek o úhlu 15°. 

V prostorech 1. podzemního podlaží jsou osazeny čistící kusy, umístěné v suterénu 1 m nad 

úrovní podlahy, které zajišťují možnost čištění potrubí. Při přechodu na svodné potrubí se 

dimenze zvětšuje. 

V místech provedení přivzdušňovací hlavice v 2. nadzemním podlaží bude provedena 

mřížka s protidešťovou žaluzií o rozměru 300x300mm v místech výdechu přivzdušňovací 

hlavice. Hlavice přivzdušňovací je navržena firmy HL 900N. 
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Odtokové armatury kanalizace: 

Umyvadlová souprava      HL 132/40 

Pisoárová souprava       HL 130/50 

WC souprava        HL 201/1 

Dřezová souprava       HL 100G/50 

Výlevka        napojení pomocí  

         připojovacího kusu 

Vpusť vnitřní DN 70       HL 3100Pr 

Vpusť venkovní DN 100      HL 606.1/1 

 

Zařizovací předměty:  

• Umyvadlo Olymp bílé , 600 x 400 mm, keramické 

Kód výrobku - 8.1061.3.000.104.1 

• Umyvadlová stojánková baterie Olymp s automatickou zátkou (Součástí balení je i 

uzavírací piletka do umyvadla 

Kód výrobku - 3.1161.1.004.001.1 

• Jika sloup k umyvadlu, bílý, keramika 

Kód výrobku - 8.1961.0.000.000.1 

• Jika urinál Korint (keramika, bílý) 

Kód výrobku - 8.4410.0.000.440.1 

 

• Jika vtoková armatura s tlačeným ventilem pro urinál (krytka a trubička s časovačem) 

Kód výrobku - 8.9480.4 

• Jika gumové těsnění k vtokové armatuře 

Kód výrobku - 8.9480.9 

• Jika závěsné WC Olymp, keramika, bílé 

Kód výrobku - 8.2061.1.000.000.1 

• Jika duraloplastové sedátko, bílé, antibakteriální, ocel úchty 

Kód výrobku - 8.9328.1.000.063.1 

• Sanit- zvuková izolace k zavěšenému WC 

Kód výrobku – 16002000000 

• Jika umývátko Olymp, keramické, bílé, 450 x 370 mm 

Kód výrobku - 8.1561.2.000.104.1 
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• Jika výlevka Mira, bílá s plastovou mřížkou 

Kód výrobku - 8.5104.6.000.000.1 

• Novaservis- nástěnná baterie 100mm s prodlouženým ramínkem 340 mm 

Kód výrobku - 55079.0 

• Geberit duofix 1150 x 500 mm 

Kód výrobku - 111.355.00.5 

• Geberit tlačítko Samba, bílé, plast 

Kód výrobku - 115.770.11.1 

• Norma, nerezpvý dvoudřez 800 x 600 mm pro desku 30mm 

Kód výrobku - T575 

• Jika dřezová baterie Olymp 

Kód výrobku - 3.5161.1.004.200.1 

 

 

g) Případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro realizaci díla 

 

Vnitřní vodovod 

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný 

vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zapracuje zápis. 

Prohlídkou se kontroluje, je-li vnitřní vodovod proveden podle projektové 

dokumentace v souladu s ustanovením technických norem, s hygienickými předpisy a 

podmínkami stanovenými při povolení stavby. 

Závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí. 

Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži 

příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení. 

Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout 

vodou. Při proplachování musí být vypouštěcí armatury určené pro odkalení otevřeny. 

Vnitřní vodovod se bude zkoušet na 1,5MPa. Po napuštění vodou a ustálení tlaku, 

nesmí tlak poklesnout během 900s o více jak 0,02MPa. Při větším poklesu je zkouška 

nevyhovující. 

V případě nevyhovující zkoušky je nutné závady opravit a celou zkoušku provést od 

začátku. 

Poté se vnitřní vodovod propláchne a dezinfikuje.  

Vodovodní potrubí je navrženo dle platných norem a splňuje všechny požadavky ČSN 

EN 806 část 1-3, ČSN 75 54 55 a ČSN EN 1717. 
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Vnitřní kanalizace: 

Kanalizační přípojka dodržuje následující normy: ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspořádání stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační 

přípojky, ČSN EN 1610 – Provádění stok, kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a ČSN 

75 909 – Zkoušky vodotěsnosti stok. 

 Kanalizační přípojka bude provedena na ulici Na Široké. Kanalizační přípojka bude 

z materiálu KG DN160. Délka kanalizační přípojky bude 37,4 m v hloubce 3,17m bude 

provedeno napojení na veřejnou kanalizaci 7,2 m od hranice pozemku pod asfaltovou 

komunikací. Kanalizační přípojka je vedena v konstantním spádu 5% po celé délce trasy. 

Výška uložení pod upraveným terénem bude 3,15 až 3,5 m. 

 V celé délce se provede uložení do zhutněného pískového lože tl. 100 mm. Po položení 

potrubí a provedení zkoušek těsnosti se provede zásyp pískem v tl. 300 mm nad vrcholem 

potrubí a zához výkopu vytěženou zeminou. Hutnění po vrstvách bude prováděno po stranách 

potrubí. 

Před zásypem potrubí je nutno rozvod odzkoušet v souladu s ČSN EN 1610, ČSN 75 

6101 a ČSN 75 6909 s cílem prokázat kvalitu a připravenost na budoucí provoz z hlediska 

pevnosti a vodotěsnosti. 

 

 

h) Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

 Objekt je navržen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Vedle mísy volný prostor 800mm, pro nacouvání vozíčkáře – v tomto místě nevedou 

žádné potrubí ani zde není osazen radiátor. Sedátko toalety je osazeno ve výšce 460mm od 

podlahy. Mezi čelem mísy a stěnou je prostor 1100mm.  Po obou stranách mísy jsou osazeny 

sklopná madla ve výši 780mm od podlahy ve vzájemné rozteči 600mm. Ovládání 

splachovacího zařízení bude osazen po straně ve výšce 1000mm. Dále je osazeno umyvadlo. 

Umyvadlo s výtokovou baterií s pákovým ovládáním, výška horního povrchu umyvadla 

800mm, podjezd 650mm, přední hrana 600mm od zdi. Umyvadlo speciální, výšky 150mm se 

zesíleným okrajem umožňující opření. Vedle umyvadla je osazeno vodorovné madlo 

umožňující opření. Nad umyvadlem je osazeno zrcadlo s nakloněním 10°. 
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Výpis zařizovacích předmětů pro bezbariérové zázemí-  

• JIKA zdravotní umyvadlo MIO, bílé, rozměr  640 x 550 mm 

Kód výrobku- MIO 813714 

• JIKA závěsný klozet, hluboké splachování, pro tělesně postižené OLYMP, keramický,  

š. v. h. 365x700x360mm 

Kód výrobku- OLYMP 820642 

• JIKA madlo toaletní 550 mm, sklopné, nerez  

Kód výrobku- UNIVERSUM 389715 

• JIKA madlo toaletní sklopné, s držákem toal. Papíru, nerez 

Kód výrobku- UNIVERSUM 389716 

• JIKA zrcadlo nastavitelné, nerez 

Kód výrobku- UNIVERSUM 389717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Jakub Guňka     V Šenově, listopad 2010 
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E. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ SO 04 

 
 
 
 

a) Druh a tlak plynového média, provozní  tlak média, bilance  
       spotřeby plynu          

b) Popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů  
       plynu v objektu, způsob odzkoušení bezpečnosti plynového  
       zařízení před uvedením do provozu a způsob kontroly  
       bezpečnosti při provozu.         

c)Popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace,    
    včetně uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení.               
d)Popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu  

      u spotřebičů, plynové zařízení kotelny, umístění hlavních  
      uzávěrů plynu a popis trasy.        

e)Podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se  
      závazným stanoviskem provozovatele (doporučuje  
       se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodu).    

f)Popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů  
      příkonu (do 50kW a nad 50kW) a jejich propojení  
      na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního zařízení.    
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a. Druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilance spotřeby plynu 

Objekt je napojen přes plynovodní přípojku na hlavní plynovodní řád přes T 

kus. Plynovodní řád vede středotlaký zemní plyn a je uložen v nezámrzné hloubce 

0,9m.V prostoru objektu nejsou na přání investora provedeny v projektové 

dokumentaci žádné zařizovací předměty na plyn. Z tohoto důvodu není doložena 

bilance spotřeby plynu. 

 

b. Popis technického řešení včetně schémat vnitřních rozvodů plynu v objektu, způsob 

odzkoušení bezpečnosti plynového zařízení před uvedením do provozu a způsob 

kontroly bezpečnosti při provozu. 

V prostoru objektu nejsou na přání investora provedeny v projektové 

dokumentaci žádné zařizovací předměty na plyn. Pouze byly po domluvě označeny 

místa kde v budoucí době a případném dalšímu zájmu by mohly být instalovány 

zařízení na plyn. Jedná se o prostor kuchyní v 2. nadzemním podlaží, 1. nadzemním 

podlaží, kde jsou uvažovány plynové kuchyňské sporáky. Dále možnost osazení dvou 

plynových kotlů s přibližným výkonem 20kW/kus pro výtop objektu v technické 

místnosti v 1. nadzemním podlaží. Plynové sporáky byly brány pro dimenzaci potrubí 

se spotřebou plynu 1,5m3/hod, plynové kotle se spotřebou 2,35 m3/hod. 

Po dokončení montáže budou provedeny zkoušky prokazující těsnost a 

provozuschopnost plynovodu. Bude provedena zkouška pevnosti, těsnosti a 

provozuschopnosti plynovodu.  

Zkouška pevnosti – dle ČSN EN 1775, plynovodní potrubí bude natlakováno na 

zkušební přetlak 10 kPa, což je 2,5 násobek nejvyššího provozního tlaku. Všechny 

součásti plynovodu, jako jsou regulátory tlaku plynu, plynoměry, uzávěry, 

zabezpečovací zařízení atd., které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před 

zkouškou odpojí. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena 

trubkou nebo její části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou, zajistí a 

zkoušejí samostatně. 

 V průběhu zkoušky pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubí 

v blízkosti spojů. 

Zkouška těsnosti – provádí se zkušebním tlakem, který je nejméně stejný jako 

provozní, nejvýše však 15kPa. Bude provedena po dokončeném plynovodu, u něhož 

jsou všechny spoje snadno přístupné a pokud možno volné, nezakryté. Zkouška může 

být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média. Doba pro vyrovnání teplot je 

nejméně 15minut. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde  
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k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud nelze zjištěný rozdíl mezi hodnotami 

zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky přičíst změnám teploty. 

V pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. Zkouška těsnosti se provádí na 

plynovodu bez namontovaných plynoměrů. 

Zkouška provozuschopnosti – provádí se při samotném vpouštění plynu do 

plynovodních rozvodů. Je přitom nutno přesvědčit se o těsnosti spojů. 

Zápis o zkouškách – o úspěšných zkouškách vyhotoví revizní technik, který 

zkoušky provedl, zápis. Musí být uveden název organizace, jméno a příjmení revizního 

technika a to v nezkrácené podobě. 

 

c. Popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně 

uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení. 

Plynovodní přípojka byla navržena na větší než předpokládaný průtok. Bylo 

provedeno z důvodu momentálního nevyužití plynu pro administrativní budovu 

s knihovnou. Byly dány pouze podklady investora, kde v případě potřeby bude nutno 

plyn v interiéru budovy přivést pro případ potřeby v budoucí době. Z toho důvodu je 

přípojka navržena na požadované budoucí spotřebiče a průtok plynu byl zvýšen 

z důvodu bezpečnosti provozu spotřebičů. V případě osazení plynových spotřebičů 

bude regulováno průtoku plynů pomocí regulátoru tlaku.  

Popis fakturačního a podružného měření odběru plynu v době výstavby 

administrativní budovy s knihovnou není předmětem řešení. 

 

d. Popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynové zařízení 

kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy. 

Strojní zařízení nejsou v budově osazeny. 

Spotřebiče v této době nejsou navrhovány k osazení. Pouze byly po domluvě 

s investorem označeny místa, kde v budoucí době a případném dalšímu zájmu by 

mohly být instalovány zařízení na plyn. Jedná se o prostor kuchyní v 2. nadzemním 

podlaží, 1. nadzemním podlaží, kde je možné v budoucí době osadit plynové 

kuchyňské sporáky. Dále možnost osazení v budoucí době dvou plynových kotlů 

s přibližným výkonem 20kW/kus pro výtop objektu v technické místnosti v 1. 

nadzemním podlaží. Plynové sporáky byly brány pro dimenzaci potrubí se spotřebou 

plynu 1,5m3/hod, plynové kotle se spotřebou 2,35 m3/hod. V prostoru technické 

místnosti v 1. nadzemním podlaží je osazeno okno, které by sloužilo pro případné 

větrání prostoru. 
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 Hlavní uzávěr plynu je navržen za prostupem zdí v technické místnosti 1. 

nadzemního podlaží. Navržen je kulový kohout DN 40. Kulový kohout je osazen ve 

výšce 200mm nad podlahovou konstrukcí. 

 

e. Podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem 

provozovatele (doporučuje se doložit výpočet tlakových ztrát a dimenzování 

plynovodu). 

Přípojka má spád 0,5%. Pod terénem je uložena na zhutněném pískovém 

podsypu o výšce 100mm, v ne zámrzné hloubce 1,2m pod terénem. Shora je chráněna 

pískovým hutněným obsypem o výšce 300mm, na kterém je umístěna výstražná fólie. 

Další krycí vrstvy tvoří výkopový zásyp a vegetační vrstva.  

Přípojka se dělí na přípojku středotlakovou, vedenou od hlavního plynovodního 

řádu až k středotlakému regulátoru plynu umístěného v plynoměrné soustavě, a na 

venkovní domovní plynovod nízkotlaký, který vede zemní plyn od plynoměrné 

soustavy do objektu. Středotlaká přípojka má délku 12 000mm a dimenzi DN40. 

Nízkotlaký domovní venkovní plynovod má dimenzi DN40, za přechodkou STL PE 

51,0x2,6 v délce 27 600mm a před chráničkou, kterou vstupuje do objektu přes nosnou 

stěnu z cihelných tvárnic YTONG, má přechodku z plastu na kov na DN40.  

Plynoměrná soustava je umístěna v plynoměrné skříni, nika 600x600x250mm 

s dvířky, která je tvořena kulovým kohoutem KK40, plynoměrem G4 o rozteči 250mm 

a středotlakým regulátorem. 

Domovní plynovod je ukončen kulovým kohoutem DN40 v technické místnosti 

v 1. nadzemním podlaží. Další provedení rozvodů vnitřního plynovodu není po 

domluvě s investorem provedeno. Po dohodě s investorem bylo provedeno navržení 

přibližných tras potrubí ke 2 plynovým sporákům a 2 plynovým kotlům. 

Výpočet tlakových ztrát a dimenzování plynovodní přípojky je doloženo 

v příloze. 

 

f. Popis plynových spotřebičů v rozdělení dle parametrů příkonu (do 50kW a nad 

50kW) a jejich propojení na instalaci plynovodu, předběžný soupis základního 

zařízení. 

 V současné době nejsou v budově navrhovány žádné zařízení na plyn. Po 

dohodě s investorem bylo provedeno navržení přibližného počtu a typu zařízení na 

plyn, které by mohly být v budoucnu osazeny do prostoru objektu. Jedná se o 2  

plynové sporáky a 2 plynové kotle o výkonu do 50kW. Návrh je přiložen v příloze. 
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Jde o plynové sporáky se spotřebou plynu 1,5m3/hod a plynové kotle se spotřebou 2,35 

m3/hod. Všechny uvažované spotřebiče, které by mohly být v budově osazeny, budou 

dle parametrů s příkonem do 50kW.  

Připojení na stávající plynovod by bylo provedeno v technické místnosti v 1. 

nadzemním podlaží kde je vyvedena plynovodní přípojka ukončená kulovým 

kohoutem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Bc. Jakub Guňka     V Šenově, listopad 2010 
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E. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 

SO 04 
 
 

 
a) typ zdroje tepla, kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva),  
    výměníková, předávací    stanice, zařízení zpětného získávání  
    tepla, tepelné čerpadlo apod., akumulační zdroj tepla     
b) Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní  
     podmínky (uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná  
    denní venkovní teplota v otopném období, počet otopných dnů  
    v roce- počet hodin za den, počet pracovních dnů v týdnu v roce,  
    krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy  
    v krajině, průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/ útlum,  
    typ provozu- plně automatický, ruční, provozní režim- trvalý,  
    občasný(příležitostný, nepřerušovaný, přerušovaným apod.)    
c) přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických   
     vlastností stavebních konstrukcí        
d) přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením  
    ztrát prostupem, větráním, celkových tepelných ztrát, přehled  
    trvalých a proměnných tepelných zisků budovy          
 e) přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených  
     na rozvody tepla s uvedením jmenovitých potřebných tepelných 
     příkonů(tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, případně  
     ohřívače vody)          
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f) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody 
    na základě bilance předané specialistou zdravotní techniky    
g) stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla     
h)stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění,      
    vzduchotechniku a přípravu teplé vody, celková roční potřeba  
    tepla v MWh/rok, příp. GJ/rok        
i)Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející 
    z hodnot potřebného tepelného příkonu pro vytápění,  
    vzduchotechniku a ohřev teplé vody       
j) popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané  
    množství odběru (tepelný příkon a roční odběr)      
k) popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry  
    primární a sekundární strany zabezpečovací zařízení a regulační  
    systém           
l) umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení    
m) Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební  
      a technické řešení          
n) výpočet průřezu kouřovodu a komínu       
o) řešení požární bezpečnosti kotelny        
p) popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí   
    kapalina, apod.) nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ  
    okruhů rozvodu tepla (jednohubkové, dvoutrubkové)     
q) rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný  
    výkon, průtok          
r) tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní, kvalitativní), 
     parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů     
s) popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění     
t) způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla     
u) zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprav 
    a doplňovací vody          
v) tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, 
     maximální tlak, otevírací tlak pojistného ventilu)      
w) výpočet pojistného ventilu         
x) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů    
y) popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou     
    soustavu, regulace, teploty v prostoru       
z) popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu,  
    způsob, regulace, teploty v prostoru       
aa) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů     
bb) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění,  
      typ, vyhodnocení          
cc) popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu,  
      tepelný výkon          
dd) způsob regulace přípravy teplé vody       
ee) typy navržených zařízení         
ff) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace     
gg) výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů,  
       tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,  
       kompenzace          
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a) typ zdroje tepla, kotelna (na pevná, kapalná a plynná paliva), výměníková, 

předávací stanice, zařízení zpětného získávání tepla, tepelné čerpadlo apod., akumulační 

zdroj tepla 

 
Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země/voda firmy Buderus Logathern WPS22 

(použití hlubinných vrtů) v kombinaci s elektrickým kotlem. Vlastní tepelné čerpadlo je 

umístěno v interiéru budovy v technické místnosti v 1. nadzemním podlaží. Tepelné čerpadlo 

je zařízení, které umí využít nízkopotencionální energie z okolí ze kterého je čerpáno, v našem 

případě je to zemina, a dále ho převádí do pro nás užitečné podoby.  Tepelné čerpadlo 

potřebuje ke svému provozu energie získávané z veřejných sítí. Avšak tyto energie jsou 

zanedbatelné se spotřebou tepla, kterou bychom vynaložili k vytápění administrativní budovy. 

Tepelné čerpadlo země/voda využívá geotermální energie uložené v horninách nebo 

naakumulovanou sluneční energii v horních vrstvách zeminy. Dále je energie v tepelném 

čerpadle předávána pomocí výměníku do vody, kterou využíváme k vytápění objektu a ohřevu 

teplé vody. 

 

b) Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 

(uvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota v otopném 

období, počet otopných dnů v roce- počet hodin za den, počet pracovních dnů v týdnu a  

v roce, krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru, poloha budovy v krajině, 

průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/ útlum, typ provozu- plně automatický, 

ruční, provozní režim- trvalý, občasný(příležitostný, nepřerušovaný, přerušovaný apod.) 

 

Objekt administrativní budovy se nachází ve městě Šenov u Ostravy v nadmořské 

výšce 220 m.n.m. Venkovní výpočtová teplota pro danou lokalitu je -13°C. Průměrná roční 

teplota venkovního vzduchu je  8,3°C. V dané lokalitě se uvažuje s dvěstědvacetidevíti 

otopnými dny. V objektu bude pěti denní pracovní doba. Objekt se nachází ve stávající 

zástavbě jako chráněny s mírnou intenzitou větru na rovinatém místě. Budova je navržena 

s nepřetržitým způsobem vytápění. Typ provozu bude plně automatický, režim vytápění 

nepřerušovaný. 

 

 

 

 

 

    -51- 



  

c) přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických 

vlastností stavebních konstrukcí  

 
Typ KCE Součinitel 

prostupu tepla UN 
[W/m2K] 

Požadovaná hodnota 
součinitele prostupu 
tepla UN [W/m2K] 

Vyhodnocení 

Obvodový plášť 0,16 0,38 Vyhoví 

Střešní plášť 0,14 0,24 Vyhoví 

Podlahová kce na terénu- 
nevytápěná 

0,28 0,45 Vyhoví 

Vnitřní stěna tl. 100mm 0,92 1,3 Vyhoví 

Vnitřní stěna tl. 150mm 0,67 1,3 Vyhoví 

Vnitřní stěna tl. 250mm 0,44 1,3 Vyhoví 

Strop nad 1. NP 0,3 1,05 Vyhoví 

Podlahová konstrukce nad 
volným prostorem 

0,16 0,24 Vyhoví 

Podlahová konstrukce 
venkovního prostoru 

0,18 0,3 Vyhoví 

Dveře vstupní 1,0 1,7 Vyhoví 

Okno 0,8 1,7 Vyhoví 

Tab. Přehled součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí dle výpočtu v programu 

Teplo 2009. 
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d) přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, větráním, 
celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků budovy 

Číslo 
místnosti 

Název místnosti Teplota
[°C]

Plocha [m2] Tepelná 
ztráta [W] 

S01 Chodba 15 39,3 327 
S02 Archiv knihovny 15 8,7 156 
S03 WC muži 21 6,8 284 
S04 Komora pro úklid 21 3,4 150 
S05 Sociální zařízení úklidu 21 3,3 113 
S06 WC ženy 21 1,8 155 
S07 Technická místnost 15 2,1 8 
S08 Výtah + schodiště 15 17,5 271 
S09 Archiv OÚ 15 28,1 482 
S10 Archiv OÚ 15 16,5 272 
S11 Archiv OÚ 15 40,5 585 
S12 Archiv knihovny 15 122,2 1677 
101 Komunikační prostor 18 32,7 1253 
102 Chodba 21 23,4 752 
103 Komora pro úklid 21 5,1 146 
104 Technická místnost 15 9,4 160 
105 WC ženy + invalidé 21 4,4 242 
106 WC muži 21 11,0 374 
107 Knihovna 21 147,9 4949 
108 Sekretariát 21 7,3 122 
109 Zázemí knihovny 21 8,1 346 
110 WC knihovny 21 2,9 126 
111 Interaktivní místnost 21 32,2 999 
201 Komunikační prostor 18 77,7 1364 
202 WC muži – veřejnost 21 7,2 404 
203 WC ženy + invalidé veřejnost 21 4,9 150 
204 WC ženy + invalidé personál 21 4,9 150 
205 WC muži personál 21 7,2 396 
206 Komora pro úklid 21 6,9 431 
207 Kancelář 21 13,6 592 
208 Kancelář 21 13,6 569 
209 Kancelář 21 13,6 578 
210 Zasedací místnost 21 59,9 2830 
211 Kancelář 21 9,2 491 
212 Kancelář 21 9,2 491 
213 Kancelář 21 9,2 491 
214 Kancelář 21 9,2 491 
215 Kancelář 21 9,2 491 
216 Kancelář 21 9,2 491 
217 Kancelář 21 9,2 496 
218 Kancelář 21 13,2 795 

Tab. Přehled tepelných ztrát v jednotlivých místnostech, celkový výstup tepelných ztát viz. 
příloha 

  Ztráty prostupem a větrání jsou dále uvedeny v příloze Ztráty po místnostech 
vypočtené v programu Ztráty 2009. 
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e) přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 

s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu 

předehřívače, ohřívače, případně ohřívače vody) 

 
Vzduchotechnická zařízení v objektu administrativní budovy s veřejnou knihovnou 

není předmětem řešení. 

 

f) výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na základě bilance 

předané specialistou zdravotní techniky 

 
Potřeba tepelného příkonu pro ohřev teplé vody je přiložen v příloze dimenzace 

vodovodu. Hodinová potřeba tepelného příkonu pro ohřev teplé vody je 5,05kW. 

 

g) stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 
 
Pro ohřev teplé vody je navrženo tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPS22 

s výkonem 21kW. Případný dohřev teplé vody v zásobníku Buderus Logalux SU300 je 

elektrickou topnou tyčí o výkonu 2kW.  

 

h)stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění, vzduchotechniku a 

přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla v MWh/rok, příp. GJ/rok 

 
Roční bilance spotřeby tepla pro vytápění administrativní budovy s knihovnou je 260 

GJ/rok tj. 72,2 MWh/rok.  Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody činí 44,6 GJ/rok, tj. 12,4 

MWh/rok. Celková roční bilance spotřeby tepla tedy je 304 GJ/rok, tj. 84,6 MWh/rok. 

Výpočet potřeby tepla je přiložen v příloze. Výpočet byl proveden na www.tzb-info.cz . 

 Vzhledem k tomu, že součástí projektové dokumentace není provedení návrhu 

vzduchotechnického zařízení, bereme tedy potřebu tepla pro vzduchotechniku rovno nule. 
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i)Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot 

potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody 

 

Výpočet návrhu přídavného zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je přiložen 

v příloze. Potřebný výkon zdroje pro administrativní budovu je 34kW. Tepelné čerpadlo 

Buderus Logatherm má výkon 21 kW. Tepelné čerpadlo je ekonomicky výhodné instalovat 

s výkonem 85% - 70% potřebného tepelného výkonu, kdy bude tepelné čerpadlo postačující 

pro vytápění objektu a pro ohřev teplé vody. Pro tyto dny s extrémními podmínkami je 

navržen bivalentní zdroj tepla. Dalším z kladných důvodů pro tento návrh je, že při 

předimenzování tepelného čerpadla dochází k podstatně kratší životnosti, protože dochází 

k častějšímu spínání kompresoru. Tepelné čerpadlo je navrženo na pokrytí přibližně 73% 

tepelných ztrát. Jeho výkon je postačující přibližně do venkovní teploty -4°C, což znamená 

přibližný bod bivalence. Bod bivalence je různý pro různé druhy tepelných čerpadel. Jako 

bivaletní zdroj je navržen elektrokotel o výkonu Dakon Damline PTE 8 s výkonem 8kW. 

Přídavným zdrojem pro ohřev teplé vody je elektrická topná tyč o výkonu 2kW, která je 

osazena do zásobníku teplé vody Buderus Logalux SU300. 

V objektu je navrženo zařízení vzduchotechniky, rekuperátor. Není předmětem řešení. 

 

j) popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství 

odběru (tepelný příkon a roční odběr) 

 

Primární okruh bude plněn médiem solanky. Tepelné čerpadlo bude brát energii 

z navržených čtyř vrtů. Jmenovitý výkon zeminy dle geologického průzkumu byl stanoven, 0 

až 6m do hloubky je výkon zeminy 0W, 6 až 24m výkon zeminy 20W a 24 až 120m je 

výkon zemního masivu 80W. Bude užito sběrače/rozdělovače firmy GE-TRA modelu 

R/S=GF-RS4-KH. Jedná se o sběrač/rozdělovač pro napojení 4 vrtů. Vrty jsou navrženy ve 

4ks s hloubkou 90m jeden zemní vrt, tj. výkon jednoho vrtu 5640W, při počtu 4 vrtů je dán 

výkon pro tepelné čerpadlo 22 560W, které pokryje potřebu 21000W tepelného čerpadla. 
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k) popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární a 

sekundární strany zabezpečovací zařízení a regulační systém 

 

Primární okruh je tvořen venkovním vedením potrubí pro tepelné vrty. Vrty jsou 

navrženy v počtu čtyř kusů. Umístěny 5000mm od objektu a minimální vzdálenost je určena 

rovněž 5000mm, vše dle přiložené projektové dokumentace. Součástí je rovněž plnící a 

škrtící soustava na odvodu a přívodu.  Na primární okruh tepelného čerpadla, ve kterém se 

nachází médium solanky, bude rovněž osazena expanzní nádoba. Expanzní nádobu pro 

primární okruh dodá dodavatel tepelného čerpadla. Firma Buderus deklaruje postačující pro 

daný typ tepelného čerpadla a jeho primární okruh expanzní nádobu o objemu 18 litrů. Dále 

je součástí pojišťovací ventil s otevíracím přetlakem 400kPa, které rovněž navrhuje výrobce 

tepelného čerpadla. Primární okruh z vrtů je veden do sběrače/rozdělovače odkud vede 

jednotným přívodním/zpětným potrubím do tepelného čerpadla. 

Primární okruh, který je plněn solankou vystupuje z tepelného čerpadla, pomocí vedení 

vstupuje do zemního vrtu, kde dochází k předávání energií ze zemních vrstev do primárního 

média. Vše probíhá při relativně nízkých teplotách. V tepelném čerpadlu dochází 

k odpařování, následnému stlačování v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené médium je 

odvedeno do kondenzátoru. Při kondenzaci dochází k předávání tepla do topné vody za vyšší 

teploty než ta, za které bylo teplo ve výparníku odebráno. V poslední fázi je cyklus 

dokončován kdy v expanzním ventilu dojde ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve 

výparníku. 

 

l) umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení 

 

Jak již bylo výše uvedeno zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Primární okruh je 

proveden v prostoru za administrativní budovou. Jedná se o soustavu tepelných vrtů, které 

jsou spojeny ve sběrači/rozdělovači, ve kterém je umístěna plnící soustava a pojišťovací 

armaturu. Tepelné čerpadlo je osazeno v 1. nadzemním podlaží v technické místnosti. 

Tepelné čerpadlo bude osazeno dle dodavatele minimálně 20mm od zadní stěny a 100mm na 

bokách. 

 

 

 

 

 

     -56- 



  

m) Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a 
technické řešení 

 

Vzhledem k charakteru topného zdroje není nutné řešit potřebu větrání technické 

místnosti. 

Kotelna je v administrativní budově v technické místnosti 1. nadzemního podlaží. 

Vstup do této místnosti je ze zadní strany objektu a není přímo spojen se vstupem pro 

návštěvníky.  V technické místnosti je osazeno tepelné čerpadlo, elektrický kotel, zásobník 

teplé vody a rovněž je součástí technické místnosti na přání investora osazen komín pro odvod 

spalin. Přesto že v místnosti přímo nedochází ke spotřebě vzduchu je nutné v důsledku 

možného přehřívání prostoru zajistit větrání místnosti. Větrání místnosti bude možné pomocí 

navrženého okna s možností větrání mikroventilací. Podrobnější řešení větrání technické 

místnosti není předmětem řešení této PD. 

 

n) výpočet průřezu kouřovodu a komínu 
 

Vzhledem k charakteru vytápění není potřeba posuzovat a navrhovat komínové těleso. 

Pro případnou dodatečnou instalaci plynových zařízení je navrženo komínové těleso 

Schiedel. 

 

o) řešení požární bezpečnosti kotelny 
 

Požární bezpečnost není předmětem řešení projektové dokumentace. 

 

p) popis uvažovaného otopného systému (vodní, parní, nemrznoucí kapalina, 

apod.) nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu tepla 

(jednotrubkové, dvoutrubkové) 

 

Zdroj tepla pro vytápění objektu je tepelné čerpadlo. Otopné plochy byly navrženy 

jako radiátory a konvektory s nízkoteplotním spádem. Soustava je provedena jako 

dvoutrubková, se spodním rozvodem vody, celý oběh je navržen jako nucený. Pro nucené 

vytápění je navrženo oběhové čerpadlo WILO STAR RS25/4 s výtlakem 4m. Vytápění 

objektu je navrženo dvěmi zdroji, jenž jeden je zdroj bivalentní. 

 Okruh vytápění je složen z tepelného čerpadla Buderus  Logateherm WPS  22 a elektro 

kotle Dakon Danline PTE 8. Teplota v okruhu je navrhována se spádem 55°C- 45°C. Pro 

okruh vytápění je navržena samotná expanzní nádoba Navrhuji expanzní nadobu REFLEX  
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N25 o objemu V = 0,025m3, která byla vypočtena dle přiložené přílohy. Expanzní nádoba 

bude osazena na zpětném potrubí. Teplota otopného média nesmí překročit  55°C. 

 

q) rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný  

výkon, průtok 

 

Soustavu není nutné dělit na jednotlivé okruhy z důvodů stejného využití místností. 

Tepelný výkon je uveden v příloze vytápění objektu. 

 

r) tlaková ztráta, způsob regulace (kvantitativní, kvalitativní), parametry 

oběhových čerpadel, regulačních ventilů 

 

Tlaková ztráta, návrh oběhového čerpadla je uvedeno v příloze vytápění objektu.  

Regulace administrativní budovy bude provedeno pomocí ekvitermní regulace a 

prostorových regulačních hlavic, které budou osazeny v jednotlivých místnostech. 

Ekvitermní regulace bude na základě aktuální venkovní teploty regulovat teplotu otopné 

vody v systému. Prostorové termostaty jsou navrženy hlavice firmy HEIMEIER s odděleným 

čidlem délky 10m, na kterých bude moci každý uživatel regulovat otopný systém 

v jednotlivých místnostech. 

 

s) popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění 

 

Hlavní rozvod vytápění je navržen z 1. nadzemního podlaží do prostoru kanceláří, 

které se nacházejí v 2. nadzemním podlaží. Návrh tlakových ztrát potrubí a dimenzace byly 

nejprve provedeny na hlavní větvi. Dále byly dimenzovány připojovací rozvody. Potrubní 

rozvody, které jsou z materiálu měď, jsou vedeny převážně v podlahových konstrukcích. 

Rozvody jsou tepelně izolovány dle výpočtu, který je přiložen v příloze vytápění objektu. 

 

t) způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 
 
Vzhledem k povaze otopného systému kdy je využit jeden teplotní spád  

55°C – 45°C není zapotřebí otopnou sestavu náročně regulovat. Regulace bude probíhat 

pouze pomocí Prostorových termostatů. Navrženy jsou hlavice firmy HEIMEIER 

s odděleným čidlem délky 10m, na kterých bude moci každý uživatel regulovat otopný 

systém v jednotlivých místnostech.  
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u) zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody 

 

Pro doplnění otopné vody je v technické místnosti navržena doplňovací sestava tvořena 

kulovými kohouty s připojením na hadici. Úprava vody pro doplnění soustavy není nutná. 

 
v) tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální 

tlak, otevírací tlak pojistného ventilu) 

 

Maximální provozní tlak soustavy 250 kPa. 

 

w) výpočet pojistného ventilu 

 

Návrh pojistného ventilu primárního okruhu je dle výrobce tepelného čerpadla 400 

kPa. Návrh pojistného ventilu pro otopnou soustavu je doložen v příloze vytápění. Pojistný 

ventil otopné soustavy je navržen na tlak 250 kPa. 

 

x) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 

 

Prostory administrativní budovy jsou vytápěny pomocí otopných ploch radiátorů a 

konvektorů. Tyto otopné plochy jsou umístěny ve všech prostorách administrativní budovy 

s knihovnou. 

 

y) popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, 

regulace, teploty v prostoru 

 

Otopná tělesa byla navržena dvou druhů. Prvním druhem otopných těles jsou radiátory 

firmy Korado. Radiátory byly navrženy v prostorách, kde nebudou tělesa překážet a kde není 

požadavek na estetiku prostoru. Byly navrženy otopná tělesa RADIK KLASIK v různých 

tloušťkách provedení, dle spočtené místní ztráty. Byly použity Radik typ 11 a Radik typ 21. 

Stavební výška otopných těles byla volena 300, 400, 500 a 600mm. Otopné tělesa byly 

přednostně osazovány pod okna v daných místnostech. 

Druhým typem otopných těles jsou konvektory. Navrženy byly konvektory firmy 

LICON. Jedná se o konvektory, které jsou zabudovány v podlaze. V důsledku výšky podlahy 

byly navrženy konvektory výšky 110mm dvou různých šířek, tj. 280mm a 420mm a různých  
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délek, dle potřebného tepelného výkonu otopné plochy konvektoru. Konvektory byly 

navrženy v prostorách z důvodu požadavku na estetičnost a šetření místa. Mřížka chránící 

konvektor má nosnost 40kg/cm2, z tohoto hlediska umožňuje pochůznost i v prostoru mřížek. 

Navrženy byly konvektory Licon PK s krycí mřížkou Dub přírodní. Velikosti otopných ploch 

byly navrženy dle vypočtené tepelné ztráty místnosti.  Součástí dodávky otopných těles bude  

připojovací kus k otopným tělesům typu VK a radiátorový ventil rohový s přednastavením 

V-exakt. 

Regulace prostoru místností je navržena pomocí termostatických hlavic. Prostorové 

termostaty jsou navrženy hlavice firmy HEUMEIER s odděleným čidlem délky 10m, na 

kterých bude moci každý uživatel regulovat otopný systém v jednotlivých místnostech. 

 

z) popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, způsob, 

regulace, teploty v prostoru 

 

V objektu administrativní budovy s veřejnou knihovnou je navrženo zařízení 

vzduchotechniky, rekuperátor. Není předmětem řešení. 

 

aa) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů 

 

Výpočty oběhových čerpadel pro otopnou soustavu a primární okruh tepelného 

čerpadla je přiložen v příloze vytápění. Oběhová čerpadla navržená výrobcem jsou 

dostatečná pro náš otopný systém. 

 

bb) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, 

vyhodnocení 

 

V technické místnosti bude osazen měřič tepla pro celý objekt. Ultrazvukový měřič 

tepla s průtokem 6 m3/hod- UH106-116C-A52. Vyhodnocení není součástí PD. 

 

cc) popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný 

výkon 

 

Teplá voda je připravována v zásobníkovém ohřívači Buderus Logalux SU300 

s objemem teplé vody 300 litrů. Teplá voda je ohřívána pomocí tepelného čerpadla Buderus 

Logatherm WPS300, dotop zásobníku v období sníženého výkonu tepelného čerpadla je  
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navržen pomocí elektrické topné tyče o výkonu 2kW. Potrubí mezi zásobníkem teplé 

vody a tepelným čerpadlem je navrženo jako měděné R 1´´.  Tepelný výkon, který dodává 

tepelné čerpadlo je 21kW, výkon elektrické topné tyče 2kW. Regulace ohřevu tepla je 

závislá na trojcestném přepínacím ventilu a teplotním čidle zásobníku teplé vody. 

     

dd) způsob regulace přípravy teplé vody 
 

Regulace přípravy topné vody je navržena pomocí trojcestném přepínacím ventilu a 

teplotním čidle zásobníku teplé vody. Jednou za týden bude nádoba ohřátá na teplotu 70°C 

po dobu 30 minut v důsledků možnosti výskytu zárodků legionely. Ohřev na 70°C bude 

probíhat vždy v nočních hodinách ve středu, kdy se v budově již nebudou nacházet 

zaměstnanci ani návštěvy, tj. po 22:00 hodině. 

 

ee) typy navržených zařízení 

 

- Tepelné čerpadlo Buderus Logatherm WPS22 

-  Sběrač/rozdělovač Ge-tra modelu R/S=GF-RS4-KH 

-  Zásobník teplé vody Buderus Logalux SU300 

-  Elektrokotel Dakon Danline PTE 8 

- Elektrická topné těleso se závitem G 6/4´´ výkon 2kW 

 

ff) potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 

 

Rozvody otopné vody z tepelného čerpadla do otopných ploch bude provedeno pomocí 

měděného potrubí. Měděné potrubí je navrženo dle potřeby tepelného výkonu tělesa, výpočet 

je přiložen v příloze. Měděné potrubí je rovněž zaizolováno pro případné tepelné ztráty. 

Návrh tloušťky izolace otopného potrubí bylo provedeno na www.tzb-info.cz a je přiloženo 

v příloze. Použitá tepelná izolace ROCKWOOL PIPO ALS tloušťky 25mm, 30mm, 40mm. 

Nátěr potrubí není navržen. Potrubí bude vedeno převážně v podlahových konstrukcích. 

Otopná soustava je vybavena příslušnými armaturami pro zajištění bezproblémového 

provozu. V technické místnosti v 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží je osazen 

vypouštěcí ventil, pomocí kterého je přetlakem možno otopnou soustavu vypustit. V nejvýše 

položených místech otopné soustavy jsou osazeny automatické odvzdušňovací ventily. Dále 

je otopný systém opatřen kulovýma kohoutama pro možné uzavření části otopného systému. 

U zdroje tepla je osazen pojistný ventil a expanzní nádoba. 
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gg) výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných 

izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení, kompenzace 

 

Výpis použitých materiálů potrubí, tepelných izolací je doložen v příloze vytápění 

objektu. Nátěr potrubí není navržen. Potrubí je vedeno převážně v podlahách. Při postupu 

vedení k otopným tělesům je použito uchycení pomocí měděných úchytů do stěnové 

konstrukce. 
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E. TECHNICKÁ ZPRÁVA,  
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - PŘÍPOJKY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Příprava území, hrubé terénní úpravy 
b) Čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury 
c) Komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky apod., 

s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona 
d) Zásobování vodou včetně objektů ( např. vodojemy, čerpací stanice apod.) 
e) Kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže apod.) 
f) Zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně 

objektů na rozvodech (trafostanice, předávací a regulační stanice apod.) 
g) Sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály 

apod.) 
h) Elektrické komunikace a jiná sdělovací zařízení 
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a) Příprava území, hrubé terénní úpravy 

Území na pozemku stavby administrativní budovy s veřejnou knihovnou není potřeba 

zvláště upravovat pro přípravu vedení přípojek. Budou provedeny pouze stavební rýhy dle 

návrhu.  

 

b) Čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav a drobné architektury 

Po provedení přípojek bude provedeno osetí nové vegetační zeleně semenem trav pro 

parky. Drobná architektura není součástí stavby.  

 

c) Komunikace včetně dopravy v klidu, mostních konstrukcí, propustky apod.,    

s výjimkou staveb uvedených v § 194 písm. c) stavebního zákona 

Řešení komunikací není součástí projektové dokumentace. 

 

d) Zásobování vodou včetně objektů ( např. vodojemy, čerpací stanice apod.) 

 

Administrativní budova s veřejnou knihovnou je zásobován vodou z místní sítě- 

vodovodního řádu DN 200, vedeného na okraji pozemku investora. 

Vodovodní přípojka je na veřejný vodovod napojena navrtávkou a na navrtávacím 

pásem Hawle s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 

Přípojka z HDPE100 DN 40x3,7 s vnější ochranou v plášti je přivedena do prostoru 

technické místnosti, kde je nad podlahou vodoměrná řada s vodoměrem. Délka vodovodní 

přípojky je 38,97m. 

Vodovodní přípojka začíná navrtávací soustavou a končí vodoměrem. Je uložena pod 

zemí v hloubce 1265mm až 1955mm, v předepsané vzdálenosti od ostatních inženýrských 

sítí. Potrubí bude uloženo do pískového lože o mocnosti vrstvy 10cm a obsyp potrubí bude 

do výše 30cm nad horní úroveň trubky. Nad potrubím bude položena ve výšce 20cm 

výstražná fólie. 

Spád je od budovy k veřejnému řádu 5 promile. 

Přípojka je provedena z polyetylenového potrubí HDPE 100 SDR11 DN40x3,7 s vnější 

ochranou v plášti.. 

Výpočet průtoku vodovodní přípojkou činí 0,98 l/s. 
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e) Kanalizace včetně zvláštních objektů (retenční a sedimentační nádrže apod.) 

Odpadní vody od veškerých zařizovacích předmětů budou svedeny pod základovou 

desku a vyvedeny mimo objekt, směrem k veřejné kanalizační stoce uliční na ulici Na Široké. 

V trase kanalizační přípojky budou osazeny revizní šachty WAVIN 160/425 TYP3. Délka 

kanalizační přípojky je 28 840mm. Napojení je pomocí tvarovky KG.  

 

f) Zásobování energiemi (elektrická energie, plyn, teplo, rozvod světla) včetně  
objektů na rozvodech (trafostanice, předávací a regulační stanice apod.) 

 

Přípojka má spád 0,5%. Pod terénem je uložena na zhutněném pískovém podsypu o 

výšce 100mm, v ne zámrzné hloubce 1,2m pod terénem. Shora je chráněna pískovým 

hutněným obsypem o výšce 300mm, na kterém je umístěna výstražná fólie. Další krycí vrstvy 

tvoří výkopový zásyp a vegetační vrstva.  

Přípojka se dělí na přípojku středotlakovou, vedenou od hlavního plynovodního řádu 

až k středotlakému regulátoru plynu umístěného v plynoměrné soustavě, a na venkovní 

domovní plynovod nízkotlaký, který vede zemní plyn od plynoměrné soustavy do objektu. 

Středotlaká přípojka má délku 12 000mm a dimenzi 40. Nízkotlaký domovní venkovní 

plynovod má dimenzi DN40, za přechodkou STL PE 51,0x2,6 v délce 27 600mm a před 

chráničkou, kterou vstupuje do objektu přes nosnou stěnu z cihelných tvárnic YTONG, má 

přechodku z plastu na kov na DN40.  

Plynoměrná soustava je umístěna v plynoměrné skříni, nika 600x600x250mm s dvířky, 

která je tvořena kulovým kohoutem KK40, plynoměrem G4 o rozteči 250mm a středotlakým 

regulátorem. 

 

g) Sdružené trasy technické infrastruktury (kolektory, technické chodby, kanály  
apod.) 

 

Kolektory, technické chodby, kanály nejsou navrhovány pro daný objekt. 

 

h) Elektrické komunikace a jiná sdělovací zařízení 
 

 Není předmětem projektové dokumentace 
 
 

 
Vypracoval: Bc. Jakub Guňka     V Šenově, listopad 2010 
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[59] ČSN EN 15 217 Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření 

energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov 2/2008 

[60] ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní 

tlak ≤ 5 (bar) – provozní požadavky 5/2008 

[61] ČSN EN 1775/Opr.1 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší 

provozní tlak ≤ 5 (bar) – provozní požadavky 11/2008 



[62] ČSN EN 1775/ed.2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší 

provozní tlak ≤ 5 (bar) – provozní požadavky 12/2009 

[63] ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

4/2002 

[64] ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

Část 1: Všeobecně 7/2002 

[65] ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

Část 2: Navrhování 10/2005 

[66] ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 10/2006 

[67] ČSN EN 806-3/Opr.1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

– Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 6/2009 

[68] ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – 

Část 4: Montáž 9/2010 

[69] ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 7/2007 

[70] ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 12/2007 

[71] ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 4/2006 

[72] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 10/2010 

[73] TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

6/2009 

[74] ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 10/2004 

[75] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 5/2003 

[76] ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné 

a funkční požadavky 6/2001 



[77] ČSN EN 12056-1/Z1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: 

Všeobecné a funkční požadavky 5/2003 

[78] ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 6/2001 

[79] ČSN EN 12056-2/Opr.1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: 

Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 11/2001 

[80] ČSN EN 12056-2/Z1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: 

Odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 5/2003 

[81] ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 6/2001 

[82] ČSN EN 12056-3/Z1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: 

Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 5/2003 

[83] ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 10/2004 

[84] ČSN 75 6101/Opr.1 Stokové sítě a kanalizační přípojky 3/2005 

[85] ČSN 75 6101/Opr.2 Stokové sítě a kanalizační přípojky 6/2008 

[86] ČSN 75 6101/Opr.3 Stokové sítě a kanalizační přípojky 9/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEKTRONICKÉ ZDROJE 

[87] Xella CZ- Silka, Vápennopísková tvárnice| YTONG, pórobeton| FERMACELL, 

suché systémy 

 URL:  <http:// www.xella.cz> 

[88] ISOVER: tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace 

URL:  <http://www.isover.cz> 

[89] Lité podlahy, podlahové topení, zdění a omítání- Českomoravský beton 

 URL:   <http://www.lite-smesi.cz> 

[90] PRESBETON- zámková dlažba, betonové tvarovky, ztracené bednění, Crash 

block, Face block, a další betonové výrobky pro stavbu 

URL:   <http://www.presbeton.cz> 

[91] FENIX 

URL:   <http://www.fenixgroup.cz> 

[92] TZB-info – stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov. 

URL:   <http://www.tzb-info.cz> 

[93] ACO 

URL:   <http://www.aco.cz> 

[94] CAD detail_doporučená konstrukční řešení 

URL:   <http://www.caddetail.cz> 

[95] DEKTRADE 

URL:   <http://www.dektrade.cz> 

[96] K.I.S. – Vodoměry, měřiče tepla, úpravny vody, vodoměrné šachty 

URL:   <http://www.kis-vodomery.cz> 



[97] BINOM 

URL:   <http://www.binom.cz> 

[98] Ge-tra :: Síla pod povrchem |GE-TRA s.r.o. 

URL:   <http://www.ge-tra.cz> 

[99] IMI International, Heimeier, TA Pneumatex – thermostatic heads, valves, 

regulativ valves, balancing valves, differential pres 

URL:   <http://www.imi-internationalcee.com> 

[100] Licon >Radiátory pro život > podlahové konvektory, lavicové a nástěnné 

radiátory  

URL:   <http://www.licon.cz> 

[101] ČÍŽ- REGULACE 

URL:   <http://www.ciz-regulace.cz> 

[102] Reflex: Expanzní systémy, zásobníkové ohřívače vody, výměníky tepla 

URL:   <http://www.reflexcz.cz> 

[103] Buderus- kondenzační kotle, tepelná čerpadla a solární panely 

URL:   <http://www.buderus.cz> 

[104] DAKON- Kotlena běžně používaná paliva 

URL:   <http://www.dakon.cz> 

[105] PCV Alfa s.r.o. – materiály pro inženýrské sítě 

 URL:   <http://www.pcvalfa.cz> 

[106] JIKA- moje koupelna |koupelny| vany| kouty| zástěny| baterie| koupelnový 

nábytek 

URL:   <http://www.jika.cz> 

 



[107] Topení, vytápění radiator –KORADO, a.s. 

URL:   <http://www.korado.cz> 

 

MONOGRAFIE 

[108] Technické zařízení budov v praxi, Jakub Vrána a kolektiv, 331 stran, ISBN 978-

80-247-1588-9 

[109] Čítanka výkresů ve stavebnictví, A. Doseděl a kolektiv, 242 stran, ISBN 80-

86817-06-7 

[110] Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník konstrukční cvičení pro 3. a 

4. ročník SPŠ stavebních, Jan Novotný, 100 stran, ISBN 978-80-86817-23-1 



 

ZÁVĚR 

 

 Cílem diplomové práce bylo navržení objektu administrativní budovy s veřejnou 
knihovnou. Objekt byl navržen jako celopodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Jako 
zdící materiál byl navržen pórobeton YTONG. Pro stropní konstrukce a další části jsou 
rovněž použity výrobky YTONG. Otvory budovy jsou navrženy plastové, vstupní dveře 
z materiálu hliník. 

 Dále bylo pro objekt provedeno navržení vodovodu z materiálu PPR. Ohřev vody je 
zajištěn pomocí tepelného čerpadla. Voda je akumulována v zásobníku, ve kterém je navržen 
dohřev teplé vody. Při zpracování projektu teplé vody bylo navrženo cirkulační potrubí pro 
možnost vysokého komfortu objektu.  

Druhou částí zdravotechniky objektu bylo odkanalizování do veřejné jednotné stoky. 
Vnitřní kanalizace je navržena z materiálu HT, venkovní kanalizace z materiálu KG.  

Součástí projektu bylo rovněž navržení plynovodu. Na přání investora byl přiveden 
plyn pouze do technické místnosti, kde byl uzavřen kulovým kohoutem. Dimenzace vnitřního 
plynovodu byla provedena na základě domluvy s investorem o možném umístění plynových 
zařízení.  

Poslední částí projektu bylo navržení vytápění. Vytápění objektu bude provedeno 
radiátory a konvektory umístěnými v podlahových konstrukcích. Konvektory byly 
navrhovány pro případ úspory místa v prostorách objektu. Součástí projektu bylo také 
vypracování přípojek pro objekt administrativní budovy s veřejnou knihovnou. 
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