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ANOTACE K BAKALÁ�SKÉ PRÁCI 

Bakalá�ská práce se zabývá návrhem rodinného domu a �ešením jeho vytáp�ní. Zadáním bylo 
vytvo�ení projektu rodinného domu, spl�ujícího požadavky p�íslušných norem a zárove�
dnešní trendy v rodinném a energeticky úsporném bydlení. Jedná se o novostavbu 
jednopodlažního rodinného domu o relativn� velké rozloze, který se nachází v obci Žlutava, 
okres Zlín. 

 První �ást práce se zabývá konstruk�ním �ešením stavby a druhá jejím vytáp�ním. Ob�
tyto �ásti jsou zpracovány v v rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

THE ANNOTATION TO THE BACHELOR THESIS 

The bachelor thesis deals with a project of a family house and solution of the heating. Subjekt 
of this thesis was designing of family house, which meets the requirements of appropriate 
norms and trend nowadays in family and energy saving living. It is a new building with single 
– level floor but its relativem large size of this floor, witch is situated in town Žlutava is part 
of region Zlín. 

The first unit it’s about documentation of construction of the single family house and the 
second unit is rating about of documentation of heating this house.  A both of these parts are 
compils of range, whitch is neceséry for implementation builing. 
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A P�dorysná plocha podlahy objektu m2

A f Vytáp�ná plocha m2

C  Návrhová hodnota m�rné tepelné kapacity J/kgK

COP Topný faktor -

D Tlouš�ka konstrukce m

d Vnit�ní pr�m�r potrubí mm

DeltaU Korek�ní �initel vyjad�ující vliv tepelných vazeb W/m2K

DN ��������	
�������
�����
������ mm

D pdif Z�statkový dispozu�ní tlak Pa

D P š Tlaková zdráta škrcením ventil� Pa

D t Teplotní spád K

E Hnací energie kW

E1 Vypo�tená p�ibližná m�rná pot�eba tepla kWh/m3

f g1 �initel ro�ního kolísání venkovní teploty -

F i,HL Ztráta celková W

F i,T Ztráta prostupem W

F i,V Ztráta v�tráním W

g Tíhové zrychlení = 10 m/s2

h Výška vodního sloupce nad EN m

l Délka potrubí m

L Rozestup potrubí mm

l-celk. Celková délka potrubí m

l-potr. Délka prodlouženého potrubí m

l-p�íp. Déka p�ípojky od rozd�lova�e po topný okruh m

M Plošná sálavost povrchu kg/h

M a Po�áte�ní zabudovaná vlhkost kg/m2

M c Ro�ní množství kondenzátu kg/m2

M c,a Ro�ní množství zkondenzované vodní páry kg/m2

M ev,a Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry kg/m2

M h Hmotnostní pr�tok kg/h

M i Návrhová hodnota faktoru difuzního odporu -

n Sou�initel zv�tšení objemu -

Ny Teplotní útlum konstrukce K

p Hydrostatický tlak Pa

P Exponovaný obvod objektu m

p ,sat Hydrostatický saturovaný tlak Pa

0. SEZNAM POUŽITÉHO ZNA�ENÍ

�



p B Barometrický tlak = 100 kPa

p d,A Hydrostatický absolutní tlak kPa

p h,dov,A Nejvyšší dovolený absolutní tlak kPa

Psi Fázový posun teplotního kmitu h

Q Tepelný výkon kW

q M�rný tepelný tok sm�rem nahoru W/m2

Q Celkový výkon topné zóny W

Q c Celkový výkon podlahového vytáp�ní W

Q h Výsledná pot�eba tepla na vytáp�ní kWh/a
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T e Návrhová venkovní teplota °C
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v Rychlost proud�ní m/s

V et Objem expanzní tlakové nádoby l

V o Objem vody v celé otopné soustav� l

w Rychlost proud�ní m/s

Z Difuzní odpor konstrukce Pa

z Tlaková ztráta v�azených odpor� Pa

Z pT Difuzní odpor konstrukce m/s

� Stupe� využití EN -

� Hustota vody = 1000 kg/m3

�
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1.ÚVOD

Pozemek je specifické zboží a to p�edevším v tom, že je ho jen omezené množství. 
Dnešní trend sm��uje k individuálnímu bydlení, a nejjednodušší je jeho realizace  
na rovinatém pozemku. Bohužel t�chto pozemk� je nedostatek. Investo�i a p�edevším 
projektanti se musí poprat s více �i mén� svažitým terénem. Ve své bakalá�ské práci chci 
ukázat, že se i velmi svažité pozemky dají využít ke stavb� krásného, a s využitím terénu  
i ekologického bydlení. Zvolila jsem tedy d�m chrán�ný zemí. Podstatou domu chrán�ného 
zemí je zakomponování objektu do svahu tak, že zadní i bo�ní st�ny se st�echou jsou p�ekryty 
terénem. Tento zp�sob stav�ní není žádná novinka, jen v našich zem�pisných ší�kách se zatím 
mnoho t�chto staveb nevyskytuje. Pevn� v��ím, že jejich �as teprve p�ijde. 

Ve své bakalá�ské práci se chci zabývat reálnou stavbou na reálném pozemku 
v reálném �ase. P�i hledání vhodné parcely jsem se zam��ila p�edevším na okolí svého 
bydlišt�, které dob�e znám. Ideální pozemek jsem objevila v katastru obce Žlutava. Jeho �íslo 
je 346/1.  

Práce se tady zabývá jednopodlažním, nepodsklepeným rodinným domem ve svažitém 
terénu. Vzhledem k tomu, že bo�ní, zadní st�na a st�echa jsou p�ekryty vyt�ženou zeminou, 
dá se tento stavební objekt považovat za d�m chrán�ný zemí. Nachází se na jihovýchodním 
svahu obce Žlutava u Zlína. Nejv�tší výhoda, kouzlo tohoto pozemku, vyjma rozlohy  
a orientace ke sv�tovým stranám, je nádherný výhled na sousední obec Otrokovice. 

V další �ásti své bakalá�ské práce se zam��ím na tepelné ztráty a vytáp�ní tohoto 
rodinného domu. Jako zdroj tepla jsem zde zvolila tepelné �erpadlo zem� voda se zemním 
kolektorem od firmy NIBE ENERGY SYSTEMS CZ. Vzhledem k nízké teplot� otopné vody, 
jeho praktickým vlastnostem a elegantnímu skrytí jsem u tohoto projektu zvolila podlahové 
vytáp�ní. 
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2. STAVEBN� – ARCHITEKTONICKÁ

2.1 PR�VODNÍ ZPRÁVA

A) Identifika�ní údaje

Název akce: Rodinný d�m 

Místo stavby: Žlutava 

Parcela �íslo: 346/1 

Mapový list: STEP2880,V.S.XI-19-08 

Stupe� PD: Projektová dokumentace k provedení stavby 

Kraj: Zlínský 

Stavební ú�ad: Otrokovice 

Investor: Adam Novák, Spojenc� 815, Olomouc 

Spojenc� 815, Otrokovice 76502 

Dodavatel stavby: neur�en 

Projektant: Veronika Šípková 

B) Údaje o dosavadním využití

Stavební parcela �. 346/1 o celkové vým��e 34427 m2 v katastrálním území Žlutava se 
nachází v klidné okrajové �ásti obce v blízkosti lesa. Vjezd na pozemek je nutné vybudovat, 
nejlépe z p�ilehlé lesní silnice (asfaltová komunikace ší�e 6 m). Podél komunikace jsou 
nataženy inženýrské sít� (vodovod, kanalizace, sí� nízkého nap�tí). Parcela je velmi svažitá 
(pr�m�rn� 14°) sm�rem na jihovýchod a není k ní vázáno žádné v�cné b�emeno. Pozemek 
sousedí se dv�ma zastav�nými parcelami na severozápad�, lesem na severu a zem�d�lskými 
plochami. Je zatravn�n. Po dobu výstavby bude pozemek oplocen provizorním oplocením do 
výšky 1500 mm.  

C) Údaje o provedených pr�zkumech a napojeních na dopravní a technickou infrastrukturu

Mapové podklady

- Katastrální mapa v m��ítku 1:2000 

- Výškopisné a polohopisné zam��ení v m��ítku 1:500 
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- Radonový pr�zkum 

- Zjednodušená geologická mapa 1:50 000 

Ostatní podklady

- Požadavky investora, vlastní pr�zkum a fotodokumentace staveništ�

- Stavební zákon �. 183/2006 Sb. (O územním plánování a stavebnímu �ádu  
ve smyslu pozd�jších p�edpis�) 

- Vyhláška �. 268/2009 Sb. (O obecných požadavcích na výstavbu)

Na území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr�zkumu 
nebyla zjišt�na hladina podzemní vody. Základová p�da je tvo�ena št�rkovitými hlínami 
pevné konzistence. Napojení staveništ� na elektrom�rnou sí� je stanoveno z podle vyjád�ení 
EON. Vodovod je napojen z uli�ního �adu do vodom�rné šachty. Kanaliza�ní p�ípojka je 
napojena na jednotnou stoku. Pozemek není napojen na plynovod. 

D) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony �eské Republiky 
a dle informací dot�ených orgán�. Všechny známé požadavky jsou zpracovány v projektu pro 
realizaci stavby, v p�ípad� p�ipomínek budou dopln�ny na základ� písemné nebo telefonické 
žádosti. 

E) Informace o spln�ní obecných požadavk� na výstavbu

V p�edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky  
na výstavbu dle vyhlášky �. 137/1998 Sb. O dodržení obecných technických požadavcích na 
výstavbu ve zn�ní vyhlášky �. 499/2006 Sb. 

F) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu

Navrhované �ešení stavby je v souladu s regulativy na dané území dle Územního 
plánu. 

G) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení

V dot�eném území, v okolí stavby není uvažována další výstavba. Stavba nevyvolá 
související investice 

H) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby

Dokon�ení projektu stavby kv�ten 2011 

Zahájení stavby srpen 2011 
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Ukon�ení stavby listopad 2012 

Postup výstavby: 

1) Odstran�ní p�ípadných k�ovin, výkopové práce 

2) zavedení p�ípojek inženýrských sítí 

3) vybetonování žb konstrukce, prostup� sítí, hydroizolace stavby 

4) pokládka XPS, drenážní systém, zahrnutí st�echy 

5) dokon�ení st�echy, zahrnutí zadní �ásti stavby 

6) klempí�ské práce, výpln� otvor�

7) vnit�ní p�í�ky 

8) rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace, topení 

9) omítky, podlahy 

11) dokon�ovací práce 

10) dokon�ení terénní úpravy 

I) Orienta�ní statistické údaje

Plocha parcely: 3 4427 m2

Obestav�ný prostor: 880,00 m3

Podlahová plocha celkem: 108,00 m2 

Plocha zpevn�ných ploch:   P�íjezdová komunikace: 205 m2

      Terasa: 82 m2 

Sklon st�echy: 5° 

Po�et byt� v rodinném dom�: 1 

Cena stavby �iní 5 200 000 K� v�etn� DPH. Propo�et finan�ních náklad�  
je orienta�ní a slouží jako základní informace pro investora. P�esný položkový rozpo�et není 
sou�ástí práce. 

�ástka byla vypo�ítána: Cena za pozemek, obestav�ný prostor, p�ípojky, zpevn�né 
plochy, tepelné �erpadlo, projektové a pr�zkumné práce, náklady na umíst�ní staveništ�
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.2.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN�
TECHNICKÉ �EŠENÍ 
A) Zhodnocení staveništ�

Stavební parcela �. 346/1 o celkové vým��e 34427 m2 v katastrálním území Žlutava se 
nachází v klidné okrajové �ásti obce, v blízkosti lesa. Pozemek byl d�íve využíván jako 
zem�d�lská plocha bez jakýchkoli v�cných b�emen.  
Je zatravn�n a nenacházejí se na n�m žádné vzrostlé ke�e. Vjezd na pozemek  
je nutné vybudovat, nejlépe z p�ilehlé lesní silnice (asfaltová komunikace  
ší�e 6 m). Podél komunikace jsou nataženy inženýrské sít� (vodovod, kanalizace, sí� nízkého 
nap�tí). Parcela je velmi svažitá sm�rem na jihovýchod. Pozemek sousedí se dv�ma 
zastav�nými parcelami, 338/5 a 338/6, na severozápad�, lesem na severu a zem�d�lskými 
plochami. 

V rámci hydrogeologického pr�zkumu (firma UNIGEO a.s.) nebylo na území zjišt�no 
riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody je trvale pod základovou spárou. Základová 
p�da je tvo�ena št�rkovitými hlínami viz p�íloha V pevné konzistence. Napojení staveništ� na 
elektrom�rnou sí� je stanoveno z podle vyjád�ení EON. Vodovod je napojen z uli�ního �adu 
do vodom�rné šachty podle zprávy vodohospodá�ského ú�adu. Kanaliza�ní p�ípojka je 
napojena na jednotnou stoku. Pozemek není napojen na plynovod. 

B) Urbanistické a architektonické �ešení stavby

Pozemek se nachází v klidné �ásti obce v blízkosti lesa. Jeden z jeho nejv�tších klad�
je okouzlující výhled na sousední obec Otrokovice. Rodinný d�m je  
na parcele situován tak, aby co nejlépe využil jižního slunce a zárove� kopíroval vrstevnice 
svažitého pozemku. Vjezd je z lesní silnice (asfaltová komunikace ší�e 6 m). Jelikož se 
rodinný d�m se snaží co nejmén� zasahovat do života okolní fauny, není pozemek nijak 
oplocen. U domu je parkovací stání pro dva osobní automobily. Na první pohled je patrné, že 
jde o d�m chrán�ný zemí, jehož základní myšlenou je splynout s okolím. Jedná se o 
jednopodlažní, nepodsklepený objekt  
se zelenou st�echou, koncipován pro 4-6-ti �lennou rodinu.  

V �elní �ásti domu se nachází obytné místnosti. Je zde nutné dostate�né osv�tlení a 
oslun�ní. O totéž mi šlo i v zadní �ásti koupelny a šatny, které jsou osv�tleny sv�tlíky. Obytné 
místnosti jsou z jihovýchodní strany maximáln� proskleny. D�m je rozd�len na denní a no�ní 
zónu. Tyto dva provozy se b�hem dne k�íží jen minimáln�. V denní zón� se nachází obývací 
pokoj s kuchyní  
a jídelnou, které od sebe nejsou odd�leny žádnou stavební konstrukcí. Na tuto zónu navazuje 
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vstupní hala se vstupem do šatny, která bude zárove� sloužit jako technická místnost, a 
vstupem na samostatné WC. No�ní zóna obsahuje t�i ložnice, v p�ední �ásti, odd�lené 
chodbou od t�í koupelen a jedné šatny sloužící výhradn� pro nejsevern�jší ložnici. K této 
ložnici pat�í také jedna koupelna propojená dve�mi s koupelnou prost�ední, která je ur�ena 
výhradn� k relaxaci. Zde se nachází sauna, sprchový kout a pohodlný nábytek d�ležitý 
k odpo�inku a relaxaci po saunování. Poslední koupena, nejblíže denní zóny je z chodby 
p�ístupná pro všechny obyvatele domu. Jak už bylo �e�eno, osv�tlení koupelen zajiš�ují veliké 
sv�tlíky umíst�né nad vanami a odpo�inkovým nábytkem. Nedílnou sou�ástí domu je terasa 
umíst�na kolem celého domu. Ze všech obytných místností je možné se na tuto terasu dostat 
p�ímo, a to díky francouzským okn�m, která v „d�tských“ ložnicích bude možné uzamknout. 
Terasa p�ímo navazuje na p�íjezdovou komunikaci a schodišt� vedoucí na pochozí zelenou 
st�echu. Toto schodišt� je d�ležité p�edevším kv�li údržb� této st�echy, a� už se jedná o 
ob�asné zalévání, nebo p�ípadné se�ení vysazených travin. 

 Rodinný d�m je, díky svému zabudování do svahu, z horní �ásti pozemku tak�ka 
neviditelný. Nad úrove� terénu �ní pouze atika a sv�tlíky. Tenhle pohled ješt� umoc�uje 
výhled na sousední obec Otrokovice a p�i dobré viditelnosti je možné dohlédnout až na známý 
Ba��v Zlín. 

C) Technické �ešení

Zemní práce:

Z celé plochy staveništ� bude sejmuta ornice. Výkop pro celou stavbu bude proveden 
do hloubky ±0,000 = 298 m n. m., dále pak v dostate�né hloubce a ší�ce nutné k uskute�n�ní 
základové konstrukce. Do výkopu bude p�ed provedením základ� položen zemnící pásek 
hromosvodu. Po dokon�ení celé nosné konstrukce v�etn� st�echy se vyt�žená zemina použije 
na zp�tné zasypání a na terénní úpravy v okolí objektu. Zp�tné zasypání bude provád�no 
postupn�. Každých 500 mm je pot�eba dokonale zhutnit. 

Základové konstrukce:

Návrh základových pas� vychází z inženýrsko – geologického pr�zkumu. Objekt bude 
založen na základových pasech z železobetonu betonu C20/25, ocel 10 216 E do nezámrzné 
hloubky dle projektové dokumentace. Spole�n� s výztuží základu se p�ipraví i výztuž pro 
nosné a op�rné zdi, dle statického výpo�tu. Základ pod vnit�ní nosné sloupy je tlouš�ky 500 
mm, pro obvodové zdivo zahrnuté tl. 600 a pro obvodové zdivo sloužící zárove� jako op�rná 
ze� svahu tl 2200 mm. Základové konstrukce se odizolují jak hydroizolací, tak extrudovaným 
polystyrenem tl.60mm, dle projektové dokumentace. Spole�n� se základy se budou postupn�
vylévat i obvodové konstrukce. Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm  
je vyztužen kari sítí. Na tento beton se položí souvrství hydroizolace. B�hem betonování je 
nutno zajistit prostupy pro zdravotechnické instalace. Veškeré železobetonové konstrukce je 
nutné staticky posoudit. 
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Svislé konstrukce:

Návrh svislých nosných konstrukcí vychází z inženýrsko–geologického pr�zkumu. 
Konstrukce budou vyhotoveny z železobetonu betonu C20/25, ocel 10 216 E. Svislá výztuž 
bude již p�ipravená ze stavby základ�. Konstrukce bude vylita do p�ipraveného 
odnímatelného bedn�ní. Ocelová armatura se p�ipraví i na následné betonování st�ešní 
konstrukce. Železobetonové zdi, které jsou v kontaktu s terénem, jsou navrženy v obrácené 
skladb� (podobn� jako st�echa), tzn. hydroizolace, extrudovaný polystyren tl. 150 mm, poté 
tahokov a št�rkový zásyp s drenážními trubkami. Konstrukce ve styku se vzduchem jsou 
opat�eny 250 mm expandovaného polystyrenu a omítnuté kontaktní vápenocementovou 
omítkou. Nosnou �ást uvnit� stavby zajiš�ují prefabrikované p�edepjaté pr�vlaky 200 x 300 
mm, uložené na prefabrikovaných sloupech 300 x 300 mm. Obojí vyrobí PREFA-BETON 
s.r.o. na míru stavby. Vnit�ní nenosné st�ny jsou vyzd�né ze systémových prvk� YTONG tl. 
100, 120 a 200 mm. Veškeré železobetonové konstrukce je nutné staticky posoudit. 

St�ešní konstrukce:

Nosná st�ešní konstrukce bude z železobetonu betonu C20/25, ocel 10 216 E. tl. 200 
mm ve sklonu 5°. St�echa bude vyhotovena jako jednopláš�ová s obrácenou skladbou. Je 
tvo�ena PE folií, izolací alkorflex, extrudovaným polystyrenem tl. 200 mm,nopovou folií, 
nem�k�eným pvc, filtra�ní vrstvou, substrátem o minimální tlouš�ce 100 mm a maximální 
180 mm a vegeta�ní vrstvou.Vegeta�ní vrsva bude tvo�ena z 30% travinami a z  
70% trvalkami, bude tvo�it mén� husté avšak druhov� bohaté polštá�e. Jedná se o sm�s:  
2% 	eb�í�ek obecný (Achilea milleofolium),  4% Pažitka pob�ežní (Allium schoenoprasum), 
6% Rmen barví�ský (Anthemis tinctoria), 2% Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum),  
7% T�eslice prost�ední (Briza media), 2% Zvonek okrouhlosistý (Campanula rotondifolia), 
6% Hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), 6% Hvozdík kropenatý (Dianthus 
deltoides), 10% Kost�ava �rvená (Festuca rubra), 4% Pitulník horský(Germanium 
robertianum), 3% Jest�ávník chlepá�ek (Hieracius pilosella), 4% kopretina (Leucanthemum 
vulgare), 4% Hvozdí�ek lomikamenovitý (Petrorhagia saxifraga), 4% Jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), 2% Lipnice smá�knutá (Poa compressa), 2% Mochna st�íbrná 
(Potentilla argentea), 5% �ernohlávek velkokv�tý (Prunella prandiflora), 6% Plysky�ník 
hlíznatý (Ranunculus bulbosus), 5% Krvavec menší (Sanguisorba minor), 10% P�chava 
vápnomilná (Sesleria albicans), 3% Mate�ídouška vej�itá (Thymus pulegioides),  
3% Mate�ídouška úzkolistá (Thymus serphyllum). Po vysazení je nutné zeminu dokonale 
prolít vodou. Kolem atiky a sv�tlík� je nutné ud�lat 500 mm široký drenážní pás z hrubého 
ka�írku, který bude od okolní zeminy odd�len filtra�ní geotextilií.  

Konstrukce spojující r�zné úrovn�:

Venkovní schodišt� bude železobetonové beton C20/25, ocel 10 216 E  
se zábradlím na levé stran� (u domu) ve výšce 900 mm. Schodišt� bude ponecháno bez 
povrchové úpravy. 
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Venkovní plochy:

Terasa je provedena ze zámkové dlažby Pressbeton typ Riga tl. 80 mm osazená do 
št�rkového podsypu. P�íjezdová komunikace bude provedena obdobn�. 

D) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury

Deš�ová a splašková kanalizace je spole�n� napojena do obecní kanaliza�ní stoky. 
Revizní šachta je 4500 mm od hranice pozemku. Napojení na ve�ejný vodovod je �ešeno 
pomocí navrtávacího pasu. Elektrické vedení je vedeno v plastové chráni�ce DN100 
v pískovém loži. Elektrická p�ípojka musí umožnit zapojení tepelného �erpadla. Plynovod 
není kolem pozemku veden. 

E) 	ešení technické a dopravní infrastruktury

Napojení na ve�ejnou komunikaci je nutné vybudovat, nejlépe z p�ilehlé lesní silnice 
(asfaltová komunikace ší�e 6 m). P�ší vstup na pozemek je spole�ný s p�íjezdovou 
komunikací. 

F) Vliv stavby na životní prost�edí

 Užívání stavby a její úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prost�edí. D�m 
b�hem svého provozu nebude produkovat nebezpe�ný odpad. 

Rodinný d�m bude vytáp�n tepelným �erpadlem se zemním kolektorem  
o výkonu 6kW. Deš�ové i splaškové vody budou spole�n� napojeny do obecní kanaliza�ní 
sít�. D�m je chrán�ný zemí, �ímž dokonale splývá s okolní krajinou. 

 Stavební su�, stavební materiály apod. budou rozt�ízeny p�ímo na staveništi  
a následn� odvezeny na nejbližší �ízenou skládku podle p�íslušných p�edpis�. 

G) Bezbariérové �ešení

V rámci projektu nebylo �ešeno 

H) Pr�zkumy a m��ení

Byl proveden standardní pr�zkum projektantem p�ed projektovými pracemi. 

I) Geodetické podklady

Katastrální mapa v m��ítku 1:2000, výškopisné a polohopisné zam��ení  
v m��ítku 1:500, Inženýrsko – geologický a radonový pr�zkum 
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J) �len�ní stavby

Stavba je �len�na na následující objekty: 

SO01 Rodinný d�m 

SO02 Zpevn�né plochy 

SO03 Vodovodní p�ípojka 

SO04 Kanaliza�ní p�ípojka 

SO05  P�ípojka NN 

K) Vliv stavby na okolí

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí 

L) Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti  
a ochran� zdraví p�i práci (�. 309/2006 Sb.) v�. všech souvisejících p�edpis�  
a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobk� a materiál�. V pr�b�hu stavby 
budou provád�t speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby 
zp�sobilé tuto �innost vykonávat. 

2.2.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Není v rámci projektu �ešeno. Stavba bude posouzena zkušeným statikem. Veškeré 

zm�ny v konstruk�ním �ešení musí být provedeny p�ed zahájením stavby. 

2.2.3 POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 
V rámci projektu není �ešeno. Stavby bude posouzena zkušeným požárním technikem. 

Veškeré zm�ny v konstruk�ním �ešení musí být provedeny p�ed zahájením stavby 

2.2.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 

uživatel� ani uživatel� okolních staveb a aby neohrožovala životní prost�edí dle §22 vyhlášky 
�. 268/2009 Sb., o obecn� technických požadavcích na výstavbu a to b�hem  výstavby, 
nebo po celou dobu její životnosti. Stavba nebude uvol�ovat žádné látky  nebezpe�né pro 
zdraví a životy osob a zví�at. Stavba bude realizována z materiál�,  které jsou 
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netoxické. Vozidla vjížd�jící na stavbu a vyjížd�jící ze stavby musí dbát  bezpe�nosti 
silni�ního provozu a nesmí zne�iš�ovat vozovku. V p�ípad� zne�išt�ní  vozovky musí být 
toto okamžit� odstran�no. 

2.2.5 BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 
P�i dodržení projektu a technologického postupu p�i výstavb�, bude užívání stavby 

bezpe�né. 

2.2.6 OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba nevyvolává žádný hluk, tudíž není nutné stavbu speciáln� odhlu��ovat. 

Pozemek se nachází v klidné �ásti obce v blízkosti lesa odkud žádný potenciální hluk nehrozí. 

2.2.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Tepelné izolace spl�ují požadavky vyhlášky �. 151/2001 Sb. Vn�jší obálka objektu 

spl�uje požadavky novely normy �SN 73 0540-2 (8) z roku 2002  
a m�rnou  energetickou spot�ebu dle vyhlášky �. 291/2001 Sb. 

2.2.8 BEZBARIÉROVÉ �EŠENÍ STAVBY 
Objekt není �ešen jako bezbariérový 

2.2.9 OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VN�JŠÍMI VLIVY 
V dané lokalit� nevznikají žádné škodlivé vlivy, jejichž vniknutí 

by nezabránila obálka objektu. Ochranu proti blesku bude zajišt�na osazením jímací soustavy, 
ke které provede projekt zkušený projektant oprávn�ný vykonávat projekci v oboru 
elektrotechniky staveb 

2.2.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 
B�hem výstavby objektu bude použito do�asné oplocení výšky 1500 mm. Opat�ení 

k zamezení nadm�rného omezování okolních obyvatel vlivem stavebních prací, hlukem, 
prašností, vibracemi apod. provede dodavatel stavby. Objekt bude �ešen jako inteligentní 
d�m, bezpe�nost obyvatel, v pr�b�hu užívání, bude zajiš�ovat d�myslný kamerový systém. 
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2.2.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
V rámci projektu nebyly detailn� �ešeny inženýrské stavby 

2.2.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ 
STAVEB 

Objekt neobsahuje žádná výrobní a nevýrobní technologická taková za�ízení 
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3. D�M CHRÁN�NÝ ZEMÍ
Jak už jsem zmínila, rovinatých pozemk� je nedostatek. Pokud již jsou, tak velmi 

drahé. Domy chrán�né zemí jsou ideálním �ešením pro velmi svažité pozemky, které jinak 
k zastav�ní vhodné nejsou nebo je to p�i nejmenším velký problém. Jsou to domy, které 
dokonale splynou s terénem a okolním prost�edí. Spl�ují nároky nejnáro�n�jších uživatel�. 
Minimální nároky na údržbu, komfort, klid, soukromí, bezpe�í, odolnost v��i p�írodním 
živl�m, ekologie. To vše jsou stavby chrán�né zemí a p�itom nejde o žádné alternativní 
bydlení. 

Slovní spojení „chrán�ný zemí“ v mnoha lidech vyvolává pocit stísn�nosti, tmy, vlhka, 
myší a dalších nep�íjemných v�cí spojených s tmavými sklepy. Možná vám to nedá a p�ijdete 
se k n�komu, kdo v takovém „sklep�“ již bydlí. Ocitnete se v prostoru plném slunce, suchém 
a teplém, p�estože pod obrovskými okny marn� hledáte radiátory. A když vám ješt� majitelé 
prozradí, kolik to�n� utratí za vytáp�ní, propadnete jim. Kde je tedy zakopaný pes? V �em  
je rozdíl od standardn� stav�ných novostaveb? 

Obrázek 01: Vizualizace 

Mnoho lidí si myslí, že zemina má n�jaké zázra�né termoizola�ní vlastnosti, ale  
ve skute�nosti tomu je práv� naopak. Zemina je špatný izolátor a vlhká dokonce velmi špatný. 
Proti �emu vlastn� okolní terén chrání? Jednoduše v zim� chrání proti mrazu a v lét� proti 
horku (tzn. proti teplotním extrém�m) a to p�edevším díky své akumula�ní schopnosti. 
V pr�b�hu roku teplota vzduchu kolísá až o 50°C, od -20°C až do 30°C. Zemina už ve velmi 
malé hloubce zaznamenává jen velmi malé denní výkyvy teplot a v hloubce kolem dvou 
metr� v podstat� nezaznamenáváme žádnou zm�nu teploty. Teplota se v našich zem�pisných 
ší�kách pohybuje okolo 12°C a je v podstat� konstantní. Je tedy jasné, že obvodové st�ny 
klasické novostavby ochlazuje vzduch o teplot� až -20°C a u dom� chrán�ných zemí jde  
o pouhých 12°C, ze strany od zeminy. Tato teplota náš d�m prakticky p�esouvá do oblasti 
subtrop�, n�jakých 1000 km na jih. 

Další výhodou je odolnost v��i intenzivním deš��m. V p�ípad� prudké pr�trže mra�en 
je zemina, p�edevším na st�eše, schopná, díky vsakování, srážky zpomalit. Voda tedy odtéká 
plynuleji a hlavn� postupn�, což nám umožní navrhnout menší pr�m�ry odtokových žlab�. 
Velký význam má i minimalizace zát�že na obecní kanalizaci, �i vlastní jímky. 



Bakalá�ská práce 

22 

Cht�la bych upozornit také na vzduchov� izola�ní schopnosti zeminy. I ve zvukov�
exponovaných lokalitách je v našem dom� absolutní klid. Domy chrán�né zemí jsou tedy více 
než vhodné jako rodinné bydlení u letiš�, dálnic a dalších hlu�ných nejen dopravních provoz�. 
Obyvatelé se tedy doma cítí bezpe�n�ji, klidn�ji a to nejen díky tichu. Díky nižšímu množství 
vzduchu v zemin� vykazují domy chrán�né zemí vysokou požární odolnost. Ohe�
samoz�ejm� m�že zasáhnout interiér, ale nosné stavební konstrukce poškodí jen minimáln�. 
Navíc z pohledu ší�ení požáru na okolní budovy je riziko minimální. 

Jako nezpochybnitelnou p�idanou hodnotou dom� chrán�ných zemí je vzhled  
a to p�edevším z pohledu okolního prost�edí. Domy chrán�né zemí prakticky nem�ní ráz 
krajiny. Dle zkušeností autor� [1] se v Jižním Chlumu u Zlína, naprosto voln� mezi domy 
pohybuje lesní zv�� a to dokonale potvrzuje neviditelnost lidského zásahu. P�itom z pohledu 
z paty svahu je obydlenost sídlišt� jasn� patrná.  

A energetická úspora? Ve v�tšin� domácností je standardní pohodová teplota 21°C. Je 
jasné, že v zimním období je jí možné dosáhnout jedin� vytáp�ním. �ím je venkovní teplota 
nižší, tím v�tší množství energie je nutné vynaložit na vytopení domu na námi ur�enou teplotu 
a naopak. Z této úvahy tedy vyplívá, že vzhledem k již zmín�ným akumula�ním schopnostem 
zeminy a tedy externí teplot� kolem 12°C je nutné dodat domu jen p�ibližn� 9°C (na rozdíl od 
„standardní “ novostavby kde je rozdíl teplot asi 41°C). Jak tedy funguje naše zemí chrán�né 
obydlí v lét�? P�irozen� bychom se i nadále rádi drželi naší standardní pohodové teploty 
v interiéru, pokud možno bez náklad� na klimatizaci. Op�t srovnáme teplotu vzduchu okolí, 
což m�že být až 30°C, a teplotu zeminy, což, jak jsme již �ekli, z�stává 12°C. Je tedy jasné, 
že obvodové, zven�í zaizolované zdi, se ochlazují p�irozen� samy, samoz�ejm� ne na 12°C, 
ale díky pr�chodu slune�ního zá�ení skrz okna se vzduch dostate�n� oh�eje. Mimo�ádný 
chladící efekt má i zelená st�echa. Je to p�edevším díky odpa�ování vodních par z p�dy, což 
umí již n�kolik málo centimetr�. 

Má d�m chrán�ný zemí i n�jaké nevýhody? Každá stavba má své plusy i mínusy, které 
je nutné zvážit a eventueln� kterým je nutné se p�izp�sobit. U t�chto rodinných dom� jde 
p�edevším o rozsáhlejší zemní práce, náro�né zakládání a celkov� náro�n�jší stavbu. Je jasné, 
že �ím v�tší náro�nost, tím v�tší finan�ní náklady. Musíme si však uv�domit, že vstupní 
náklady jsou pouze jedna v�c. Náklady na další užívání a provoz jsou v�c druhá.  D�m nás 
tedy v kone�ném výsledku vyjde nákladov�, p�i porovnání se „standardní“ novostavbou, 
v nejhorším p�ípad� vyrovnan�, ovšem je pot�eba zd�raznit, že ve v�tšin� p�ípad� naopak 
výrazn� lépe. Domy chrán�né zemí jsou tedy ekonomické i ekologické. 

3.1 HYGIENA STAVBY

Zásadní vliv na funkci dom� chrán�ných zemí má stavební parcela. Mezi aspekty 
kterých bychom si m�li všímat, pat�í hlavn� orientace ke sv�tovým stranám, okolní zastín�ní 
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nap�íklad vegetací nebo jinými stavbami a hydrogeologické pom�ry v míst� stavby. Tyto 
aspekty jsou u „standardních“ novostaveb automaticky �ešeny a nep�ikládá se jim žádný 
zásadní význam. D�m chrán�ný zemí je samoz�ejm� možné postavit kdekoliv. Pokud nám jde 
však o sv�tlou, proslun�nou stavbu nesmíme nic opomenout. 

V rámci své bakalá�ské práce jsem hledala parcelu ideáln� orientovanou. 
Nejvýhodn�jší je strana jižní až jihovýchodní.  Zam��ila jsem se hlavn� na okolí svého 
bydlišt�, protože tuto lokalitu velmi dob�e znám. Zajímaly m� p�edevším t�i zásadní faktory: 
Slunce, vítr, p�kný výhled. 

Slunce má z hlediska energetického zásadní význam, a to p�edevším v pasivn�-
solárním efektu. Zní to složit�, ale zjednodušen� se jedná o slune�ní zá�ení, které prochází 
okny a zm�nou své vlnové délky oh�ívá vnit�ní vzduch. Tento efekt má výrazný vliv jak 
v lét�, tak i v zim�, i když vlivem výtáp�ní není zdaleka tak patrný. Z tohohle d�vodu  
je d�ležité zjiš�ovat, jak dalece bude náš d�m zastín�ný okolím. Z hlediska dostate�ného 
osv�tlení a proslun�ní obytných místností je nutné, aby velikost oken, tedy prosklené �ásti 
okna (budu po�ítat 80% celkové plochy a tím mali�ko zhorším vstupní podmínky), byla aspo�
10% podlahové plochy. Všechny místnosti rodinného domu, který je p�edm�tem  
mé bakalá�ské práce, z tohohle hlediska vyhovují požadavk�m[3] (viz tabulka 01).

�. POPIS 
MÍSTNOSTI 

PODLAHOVÁ 
PLOCHA (m2) 

PLOCHA OKEN 
(m2) 

PROCENTUÁLNÍ 
VYJÁD�ENÍ (%) 

101+102 obývací pokoj + 
kuchyn�

54,24 11,172 20,6 

109 ložnice 20,31 5,88 29 

110 ložnice 17,36 5,88 33,8 

111 ložnice 16,77 5,88 35,1 

Tabulka 01: Pom�r podlahové plochy/plocha oken 

Na našem pozemku se žádná vegetace ani stavby, které by náš d�m zasti�ovaly, 
nevyskytují. Jediný zdroj zastín�ní je naše zelená st�echa, která zárove� tvo�í st�echu  
nad terasou. Bylo by ur�it� zajímavé zjistit, jak dlouho b�hen dne nám do oken svítí p�ímé 
slunce. Postupovala jsem podle [3] a tabulky 15, kde jsem se zam��ila na zjišt�ní úhlu, který 
svírá rovina rovnob�žná s podlahou ve výšce 1200 mm od podlahy a rovina spojující st�ed 
zasklení okna a hranu námi zkoumané p�ekážky. 
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Obrázek 02: P�ímí slune�ní svit

V našem p�ípad� se tedy jedná o úhel 50°, což znamená, že slunce nám bude 1.b�ezna 
do domu p�ímo svítit od 7:00 do 17:00 a 21. �ervna od 4:00 do 9:30 a poté od 14:30 do 20:00. 
Zdálo by se, že pauza p�ímého sv�tla b�hem poledne není nejlepší �ešení, ale uv�domme si,  
že jde o letní m�síce, kdy p�es poledne má slunce nejv�tší sílu a to tak velikou, že by se nám 
stavba p�eh�ívala a bylo by nutné chladit, což je samoz�ejm� nežádoucí. 

Vítr je dalším faktorem, kterého je nutné si všímat a nepodce�ovat p�i výb�ru 
pozemku. Jedná se p�edevším o nežádoucí ochlazování fasády hlavn� v zimním období. 
V našich zem�pisných ší�kách p�evažuje severozápadní proud�ní. Proti tomu je navrhovaná 
stavba na Žlutavách chrán�na svahem, což by takhle m�lo být. 

P�kný výhled je pro mnoho lidí ur�ující. Díky prakticky prosklené �elní fasád� není 
výhled nijak omezen a navíc díky poloze pozemku, tj. v okrajové �ásti obce v blízkosti lesa  
je vid�t kouzelná tuzemská p�íroda a pohledem do dálky. Za dobré viditelnosti je možné 
pozorovat ruch sousedního m�sta Otrokovice a dohlédnout až na okrajové �ásti Zlína. 

3.2 KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ

Jak už bylo �e�eno výše, Domy chrán�né zemí jsou lehce náro�n�jší z pohledu 
stavebn� technického. Podstatný rozdíl je v zatížení obvodových zdí. U „standardních“ 
novostaveb jsou zat�žovány p�edevším vertikáln�, kdežto u dom� chrán�ných zemí se velmi 
výrazn� projevují také p�í�né síly od obklopující zeminy, které navíc nep�sobí na d�m úpln�
rovnom�rn�. Zásadní je tedy statický návrh a dokonalé provedení. Zdi vystavené zemnímu 
tlaku, jsou ze statického hlediska desky jednostrann� zatížené p�í�nými silami, jejichž velikost 
lineárn� roste s hloubkou pod povrchem. Navíc se tyto síly mohou m�nit v závislosti  
na zemin� (nasáklá vodou, zmrzlá). Proti t�mto silám je nutné vytvo�it reakci. Existuje mnoho 
zp�sob� jak tuto reakci vytvo�it. Já jsem zvolila vytvo�ení konzolové st�ny pomocí p�evislého 
základu.  
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Obrázek 03: Schéma zatížení 

Materiály použité na stavbu musí vykazovat dostate�nou pevnost a hlavn� trvanlivost. 
Hlavním d�vodem není ani tak výše popsané zatížení, ale jde p�edevším o dodate�né opravy, 
které jsou mnohem náro�n�jší než u nadzemních dom�. �asto jsou domy chrán�né zemí 
p�edstavovány jako jakési hobití obydlí oblých tvar�. Praxe je ovšem taková, že v�tšina 
staveb (i mnou navrhovaná) je klasicky pravoúhlých. Na oblé stavby je za�ízena jen málokterá 
stavební firma a hlavn� rovné interiéry se lépe vybavují nábytkem a za�ízením. Faktem ale 
z�stává, že klenutá konstrukce p�enese v�tší zatížení než konstrukce rovná.  
Jak z ekonomického hlediska, tak z pohledu rychlosti výstavby jsou výhodn�jší pravoúhlé 
objekty. Proto u svého projektu od klenby upouštím a p�ikláním se k vyztuženému betonu.  

P�i návrhu jsem použila programovou sadu GEO5 [15]. Jedná se o návrh orienta�ní.  
Je nutné, aby celou konstrukci detailn� posoudil zkušený statik a navrhl pot�ebnou výztuž. 
T�ídu zeminy a její základní parametry jsem získala ze zjednodušené geologické mapy 
(P�íloha V), v m��ítku 1:50 000. Po�ítala jsem tedy se št�rkovitou hlínou. P�edpokládám,  
že mé �ešení je lehce p�edimenzované. 

Parametry zeminy Zna�k Jednotk Hodnot
Poissonovo �íslo 
 [–] 0,35
Objemová tíha � [kN/m3] 18,0
Modul p�etvárnosti Edef [MPa] 5 - 8
Efektivní parametry : 
Úhel vnit�ního t�ení �ef [°] 24 - 29
Soudržnost zeminy cef [kPa] 8 - 16
Totální parametry : 
Úhel vnit�ního t�ení �u [°] 0
Soudržnost zeminy cu [kPa] 60
Výpo�tová pevnost : 
Ší�ka základu < 3,0 m Rd [kPa] 175
Koef. strukturní pevnosti m [–] 0,2
pro Edef < 4, m [–] 0,1
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Spo�tené síly p�sobící na konstrukci:

Název Fvod P�sobišt� Fsvis P�sobišt� Koef. Koef. Koef. 

[kN/m] Z [m] [kN/m] X [m] p�ekl. posun. nap�tí 

Tíh.- ze� 0.00 -1.64 121.92 0.92 1.000 1.000 1.350 

Tíh.- zemní klín 0.00 -2.81 54.24 1.20 1.000 1.000 1.350 

Aktivní tlak 100.98 -1.86 79.94 1.76 1.350 1.350 1.350 

st�echa 0.00 -5.50 3.00 0.70 1.000 1.000 1.350 

Tabulka 02: Síly p�sobící na konstrukci 

Posouzení na p�eklopení 

Moment 
vzdorující 

Mv
zd

= 263.
19 

kNm
/m 

Moment 
klopící 

Mk
l

= 253.
44 

kNm
/m 

Ze� na p�eklopení VYHOVUJE 

Posouzení na posunutí 

Vodor. síla 
vzdorující 

Hv
zd

= 154.
32 

kN/
m 

Vodor. síla 
posunující 

Hp
os

= 136.
32 

kN/
m 

Ze� na posunutí VYHOVUJE 

Celkové posouzení - ZE VYHOVUJE 

Maximální nap�tí v základové spá�e : 344.42kPa 

Obrázek 04: Síly p�sobící na konstrukci
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Posouzení únosnosti základové p�dy:

Posouzení excentricity 

Max. excentricita 
normálové síly 

e = 699.
3 

m
m 

Maximální dovolená 
excentricita 

ed
ov

= 726.
0 

m
m 

Excentricita normálové síly VYHOVUJE 

Posouzení únosnosti základové spáry 

Max. nap�tí v 
základové spá�e 

� = 344.
42 

kP
a 

Únosnost základové 
p�dy 

R

d

= 357.
14 

kP
a 

Únosnost základové p�dy VYHOVUJE 

Celkové posouzení - únosnost základové p�dy VYHOVUJE 

  

Obrázek 05: Posouzení únosnosti 
základové p�dy 
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Posouzení zdi v pracovní spá�e 3.60 m od koruny zdi :

Výztuž na rubu zdi: 

Profil vložky = 20.0 m
m 

Vzdálenost 
vložek 

= 300.
0 

m
m 

Kryti vložek = 30.0 m
m 

 Výztuž na líci zdi nebyla zadána. 

Štíhlost zdi: 9.00 

Posouzení na tlak: 

Normálová síla na mezi únosnosti NRd = 4440.64 kN/m > 44.46 kN/m = NEd

Pr��ez na tlak VYHOVUJE 

Posouzení na ohyb:

Moment na mezi únosnosti MRd = 69.70 kNm/m > 34.76 kNm/m = MEd

Pr��ez na ohyb VYHOVUJE 

Posouzení na smyk:

Posouvající síla na mezi únosnosti VRd = 83.20 kN/m > 39.17 kN/m = VEd

Pr��ez na smyk VYHOVUJE 

�

Obrázek 06: Posouzení zdi v pracovní spá�e  
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4. ZELENÁ, VEGETA�NÍ ST�ECHA

Domy chrán�né zemí jsou charakteristické tím, že jsou z �ásti pod zemí, tedy dv� až t�i 
nosné st�ny a st�echa jsou p�ekryty zeminou. N�které domy ovšem st�echu zakrytou nemají. 
Jejich investo�i tvrdí, že tepeln� technický p�ínos zeminy na st�eše není tak podstatný jako 
p�ínos zahrnutých svislých konstrukcí. Je pravda, že každý decimetr p�dy st�echu zásadním 
zp�sobem p�itíží (samoz�ejm� nejen st�echu). A je také pravda, že p�t centimetr�
extrudovaného polystyrenu má srovnatelný tepelný odpor jako 30 centimetr� vlhké p�dy  
a p�itom neváží skoro nic. Ale d�m chrán�ný zemí bez vegeta�ní st�echy? Je v�bec možné jej 
tak nazývat? Bez zelené st�echy ztrácí domy chrán�né zemí �adu výhod. 

Jak už jsem se zmínila, existují tepeln� izola�ní materiály s daleko lepšími tepelnými 
odpory než zemina jako taková. Jejím nejv�tším p�ínosem je schopnost eliminovat teplotní 
výkyvy a tím i negativní vlivy p�sobící na konstrukci st�echy. Vegeta�ní st�echa, respektive 
rostliny, chrání povrch substrátu p�ed v�trem a tím snižují ochlazování konstrukce až o 50%. 
Nejvyšší tepelné ztráty pak nastávají ve chvíli, kdy je nejvyšší rozdíl mezi vnit�ní a venkovní 
teplotou, a to zpravidla v zimním období, nebo v letním v ranních hodinách. V lét� rostliny 
kompenzují ztráty tvorbou rosy, díky které se teplota vegetace zvyšuje a v zim� substrát 
spole�n� s vegetací výborn� drží sn�hovou pokrývku, která je všeobecn� známá jako výborný 
izolant. 

B�hem letních m�síc� v pr�b�hu 24 hodin teplota b�žné st�echy kolísá v rozmezí  
20-65°C, zatímco u ozelen�ných st�ech je to 20-30°C. V zimních m�sících je pr�m�rná 
povrchová teplota b�žné st�echy -3,6°C, zatímco povrch vegeta�ní st�echy se pohybuje kolem 
-0,8°C. Díky tomu není konstrukce st�echy v takové mí�e namáhaná zm�nou teplot a není 
nucena se neustále rozpínat a smrš�ovat, což postupn� vede k deformacím, následným 
poruchám a k net�snostem. Vegetace chrání konstrukci i proti ultrafialovému zá�ení, 
infra�ervenému zá�ení, ozónu i proti mechanickému poškození. Dle [2] se první opravy 
b�žných st�ech provádí pr�m�rn� po 7 letech a pr�m�rná životnost je 25 let. Po uplynutí této 
doby je nutné st�echu obnovit. Naproti tomu životnost vegeta�ní st�echy je i více než 100 let. 
Z toho lze usoudit, že po uplynutí 25 let se b�žná plechová st�echa stává dvakrát dražší než 
ozelen�ná. Vegeta�ní vrstva tedy zásadn� p�ispívá k životnosti st�ešní konstrukce. 

V deštivých obdobích z b�žných st�ech stéká voda p�ímo do kanalizace naprosto bez 
užitku. Zelené st�echy jsou schopny �ást deš�ové vody �áste�n� akumulovat a p�ebytek 
pomalu poušt�t dál. Odtok je oproti normálu snížen o 8-10% (u mnou použité extenzivní 
st�echy až o 30%). A p�i 15- ti minutovém dešti (jestliže není zemina již nasycena vodou) 
nemusíme s odtokem v�bec po�ítat. V dob� kdy není vegetace pln� rozvinuta je zemina 
pojmout vody o n�co mén�. Kanaliza�ní sí� by se díky snížení zatížení mohla dimenzovat  
na nižší pr�tok a snížilo by se i zatížení �isti�ky odpadních vod. V m��ítku samotné stavby lze 
navrhnout menší pr�m�ry odvod�ovacího potrubí.  
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P�i p�ívalových deštích a velkých srážkách veškerá voda tekoucí do kanalizace zahltí 
�isti�ku odpadních vod a ta vodní toky. Ty se pak vylijí ze svých koryt a zaplaví své okolí. 
Volbou vegeta�ní st�echy, která vodu zpomalí, se riziko záplav sníží. Vegetace také 
srážkovou vodu filtruje a reguluje její teplotu. 

Další zásluhou zelené st�echy je klid a ticho uvnit� domu. M�kký povrch vegeta�ní 
vrstvy zvyšuje zvukovou odrazivost a hlukovou pohltivost. Vegetace tlumí p�edevším vyšší 
frekvence zvuku a substrát p�edevším nižší. Podle [2] má b�žný trávník vyšší zvukov�
izola�ní kapacitu, než t�žký koberec s plst�ným podkladem. Substrát tlouš�ky 12 cm je 
schopný pohltit až 40dB. 

4.1 EKOLOGIE ZELENÉ VEGETA�NÍ ST�ECHY

 Zelená st�echa harmonicky splývá s okolním prost�edím. V rukou schopného 
zahradníka �i zahradního architekta se celý d�m m�že stát magickou zahradou, plnou kv�tin, 
užitnou zahrádkou nebo relativn� chaotickou loukou. Pro spoustu rostlin i živo�ich� se m�že 
stát novým domovem, �ehož bychom se standardní st�echou t�žko dosáhli. St�echa poskytuje 
prostor k relaxaci. N�které rostliny uvol�ují éterické oleje, glykosidy, alkaloidy, fenolové 
slou�eniny a další látky p�ispívající k psychické pohod� uživatel� domu. 

 Na b�žné st�eše se v hojné mí�e usazuje prach, který se díky vzdušnému proud�ní 
zátky vrací do vzduchu a je op�tovn� vdechován lidmi. Se zelenou st�echou je situace mali�ko 
odlišná. Rostliny jsou schopné prachové �ástice zachytit a to p�edevším na listech zeln�. 
Z tohoto d�vodu jsou vhodn�jší rostliny s lepkavými listy, nebo listy s chloupky. Odtud jsou 
prachové �ástice bu� smyty deš�ovou vodou, nebo se do p�dy dostanou s podzimním opadem 
list�. Navíc vegetace na st�eše zpomaluje vzdušné proud�ní, �ímž také snižuje prašnost 
prost�edí. 

 Spolu s vodou rostliny absorbují polutanty (m��, olovo atd.) a zabra�ují tak jejich 
znovunavrácení do kolob�hu. Se zadržováním vody souvisí také její odpar a zvlh�ování 
okolního prost�edí, ve kterém se pak na p�íklad snáze dýchá, lépe soust�edí a klesá únava. 
K možné relaxaci také rostliny p�ispívají produkcí kyslíku a spot�eb� oxidu uhli�itého. 25 m2

zelené asimila�ní plochy vyprodukuje za den tolik kyslíku, kolik spot�ebuje jeden �lov�k za 
stejný �as k dýchání. 

 Vegetace snižuje teplotní výkyvy ve svém okolí, které jsou p�í�iny ví�ení vzduchu  
a s tím související ví�ení prachových �ástic. 

 Zelená st�echa má samoz�ejm� i nevýhody. Ozelen�ní st�echy znamená v�tší 
jednorázovou pracnost. �asto je nutné mnoho materiálu odnosit ru�n�, nebo� se nevyplatí 
využívat složité mechanizace. Vzrostlá vegetace na jednu stranu prost�edí �istí, na stranu 
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druhou ho zne�iš�uje biologickým odpadem. Biologickým zne�išt�ním je mín�no opadané 
listí a kv�ty, které je nutné odklízet, aby nedošlo k zanesení okap� a okapních svod�. 

4.2 ZELENÁ VEGETA�NÍ ST�ECHA �EŠENA BAKALÁ�SKOU 
PRACÍ

 Ve své práci jsem na st�echu zvolila extenzivní zele�, respektive trávník. Taková 
st�echa bude plnit funkci jak ekologickou, tak estetickou. Jedná se o rostliny vyžadující pouze 
minimální údržbu. Ta spo�ívá v každoro�ním dohnojování malými dávkami hnojiv, závlaze 
v dob� extrémního sucha a dopl�ování substrátu jednou za p�t let. Extenzivní zele� musí 
dlouhodob� dob�e snášet extrémní podmínky v podob� sucha nebo naopak p�emok�ení. Tomu 
je samoz�ejm� p�izp�sobena jijich skladba. V�tšina travin má vysoké nároky na sv�tlo, což  
na st�eše není problém, naopak. Problém je se stínem v okolí atiky a sv�tlík�. Ne každé 
rostlin� se ve stínu da�í.  Na tmavší  místa je vhodné umístit nap�íklad Lipnice smá�knutá 
(Poa compressa), nebo Kost�ava �ervená (Festuca rubra). 

  Aby se rostlinám na st�eše da�ilo, je t�eba zvolit správný substrát a jeho tlouš�ku. 
Nabízelo by se tvrdit, že �ím víc substrátu, tím lépe, ale tato teorie je naprosto milná. Volbou 
v�tší mocnosti vytvo�íme konkuren�ní prost�edí v podob� náletových rostlin a p�vodní mén�
agresivní porost by byl oslabován a z porostu pozvolna mizel. P�íliš tenká vrstva je také 
nevhodná- hrozí p�esychání vlivem nedostate�né akumulace vody. Mnou zvolené rostliny pro 
sv�j život pot�ebují 100-180 mm zeminy. Optimální pH substrátu pro traviny se pohybuje  
od 5,5 do 7 a obsah humusu 3-10%. Pro trávníky je tedy vhodný substrát složený z 50% 
škvárou, ze 40% ornicí, z 5% kompostem a z 5% d�ev�ných pilin. Je žádoucí rostlinám  
na st�eše vytvo�it toto prost�edí alespo� do za�átku, aby se nám rychle uchytily a tím 
stabilizovaly st�echu. 

Každá st�echa jako i rostlina jsou individuální, Složení je nejnáro�n�jší volbou.  
Já jsem se nechala inspirovat [2]. Jedná se o travní sm�s obsahující 30% travin a 70% trvalek, 
bude tvo�it husté druhov� bohaté polštá�e.  

Opticky zajímavá sm�s ve složení: 2% 	eb�í�ek obecný (Achilea milleofolium),   
4% Pažitka pob�ežní (Allium schoenoprasum), 6% Rmen barví�ský (Anthemis tinctoria),  
2% Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), 7% T�eslice prost�ední (Briza media),  
2% Zvonek okrouhlosistý (Campanula rotondifolia), 6% Hvozdík kartouzek (Dianthus 
carthusianorum), 6% Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), 10% Kost�ava �rvená (Festuca 
rubra), 4% Pitulník horský(Germanium robertianum), 3% Jest�ávník chlepá�ek (Hieracius 
pilosella), 4% kopretina (Leucanthemum vulgare), 4% Hvozdí�ek lomikamenovitý 
(Petrorhagia saxifraga), 4% Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), 2% Lipnice smá�knutá 
(Poa compressa), 2% Mochna st�íbrná (Potentilla argentea), 5% �ernohlávek velkokv�tý 
(Prunella prandiflora), 6% Plysky�ník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), 5% Krvavec menší 
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(Sanguisorba minor), 10% P�chava vápnomilná (Sesleria albicans), 3% Mate�ídouška vej�itá 
(Thymus pulegioides), 3% Mate�ídouška úzkolistá (Thymus serphyllum). Kolem atiky 
a sv�tlík� je nutné ud�lat 500 mm široký drenážní pás z hrubého ka�írku, který bude od 
okolní zeminy odd�len filtra�ní geotextilií. 

Obrázek 07: Optické p�sobení zelené st�echy 

Jelikož kladu d�raz na co nejmenší nenáro�nost údržby u tohoto typu st�echy, cht�la 
jsem v�d�t, s jakou pravd�podobností bude možné jeho zavlažování pouze deš�ovými 
srážkami. Pomocí programu ProbCalc jsem spo�ítala, že výsledná pravd�podobnost je 38% 
(viz Obrázek 08). Z tohoto výsledku tedy vyplývá, že 38% dní v roce nebudou rostlinám sta�it 
p�ímé deš�ové srážky. Zemina však dokáže vodu akumulovat a v p�ípad� pot�eby rostlinám 
dodávat, proto není nutné navrhovat na st�echu automatický zavlažovací systém. Posta�í tedy 
zalévat pouze v 15% dní v roce, v období extrémního sucha. 

Obrázek 08: Výstup z programu ProbCalc – výpo�et pravd�podobnosti dostate�né p�irozené 
závlahy 
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5. SYSTÉM VYTÁP�NÍ

5.1 TEORIE TEPELNÝCH �EPADEL

 Tepelná �erpadla jsou alternativním zdrojem energie, nikoli však obnovitelné. Pracují 
na principu odebírání tepla jinému (nízkopotenciálnímu) zdroji. Takovým zdrojem m�že být 
vodní tok, podzemní voda, zem�, vzduch a další. První zmínky o tepelných �erpadlech 
vyslovil již v roce 1852 Lord Kelvin ve své druhé v�t� termodynamické. Její nejd�ležit�jší 
sou�ástí je tvrzení, že teplo se ší�í vždy ve sm�ru od teplejší ke studen�jší �ásti. 

Tepelné �erpadlo obsahuje �ty�i základní �ásti okruhu, které jsou vzájemn� propojeny 
trubicovým vedením. Jde o: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Pracuje na 
principu uzav�eného chladicího okruhu obdobn� jako chladni�ka. Teplo se na jedné stran�
odebírá a na druhé p�edává. Samotný d�j odebírání tepla lze popsat ve �ty�ech krocích. 
Chladivo kolující v tepelném �erpadle odebírá teplo jinému zdroji nízkopotenciálnímu (zem�, 
voda, vzduch) a tím se m�ní jeho skupenství na plynné- vypa�uje se. Plynné chladivo se 
dostává do kompresoru, kde je stla�eno. Díky fyzikálnímu principu, kdy s vyšším tlakem 
stoupá teplota, naše nízkopotenciální teplo stoupne až na 80°C. Takto zah�áté chladivo p�edá 
své teplo ve vým�níku (nap�. topné vod�) ochladí se a zkondenzuje. Pr�chodem p�es expanzní 
ventil putuje chladicí látka zpátky k prvnímu vým�níku, kde se op�t vypa�í. 

Obrázek 09: Princip funkce tepelného �erpadla 

Pro p�e�erpání chladiva na vyšší energii (pomocí komprese) je t�eba �erpadlu dodat 
ur�ité množství energie. Ve v�tšin� p�ípad� se jedná o energie elektrickou. Výkon tepelného 
�erpadla je dán sou�tem energie odebrané z okolního prost�edí a elektrické energie dodané 
pro pohon kompresoru. Rozdíl mezi energií dodanou a získanou udává takzvaný topný faktor: 

COPQEECOPQEQCOP /*/ =�=�=
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Tedy množství vyprodukovaného tepla je p�ímo úm�rné topnému faktoru a proto 
dvojnásobný topný faktor zajistí dvojnásobnou produkci tepla z daného množství hnací 
energie. Ovšem úspora energie neroste úm�rn� s topným faktorem. Na trhu jsou v�tšinou 
tepelná �erpadla s topným faktorem od 3 do 5. Nedá se tedy jednozna�n� �íct, že úsporn�jší  
je �erpadlo s topným faktorem 5. Je dobré v�d�t, p�i jakých okrajových podmínkách byl topný 
faktor zjiš�ován. �íslo nám pouze �íká, je-li nap�íklad topný faktor tepelného �erpadla 3, že za 
konkrétních, výrobcem ur�ených podmínek dostaneme na každou spot�ebovanou 1 kWh 
elektrické energie 3 kWh energie tepelné. Reálný topný faktor tedy v pr�b�hu otopné sezóny 
není konstantní, je prom�nný, jednak pro menší �i v�tší zm�ny teploty nízkopotenciálního 
zdroje tepla, jednak pro zm�ny teploty topného média vlivem ekvitermní regulace, ale  
i z dalších d�vod�. 

5.1.1 TEPELNÁ �ERPADLA ZEM�/VODA: 
Tato tepelná �erpadla p�em��ují energii ze zem� na teplo, které odevzdávají vod�. Pro 

získávání tepla ze zem� do systému se využívá bu� geotermálního hlubinného vrtu (vertikální 
zemní kolektor), nebo rozsáhlých zemních kolektor�. V obou typech kolektoru cirkuluje 
v uzav�eném systému nemrznoucí sm�s (sm�s vody s prost�edkem proti zamrzání), která 
neohrožuje životní prost�edí. Nejv�tšími výhodou oproti jiným �erpadl�m je relativn� stabilní 
topný faktor (p�edevším u vrt�), dlouhá životnost, úspory až 70% náklad� na vytáp�ní  
a hlavn� absolutn� tichý chod (díky vnit�nímu provedení hodn� d�ležitý). Oproti tomu 
nejv�tšími nevýhodami jsou investi�ní náklady (p�edevším u vrt�) a zemní páce. 

 Vrty pat�í k tomu nejluxusn�jšímu a také nejdražšímu p�i získávání energie ze zem�. 
Výhodou je, že nepot�ebujeme rozsáhlý pozemek a nezávislost na venkovní teplot�. Teplota v 
t�chto hloubkách kolem 100 m je po celý rok stálá, cca 10°C, �ímž je dosahováno vysokého 
topného faktoru. Zemní vým�ník umíst�ný ve vrtu je tvaru dvojitého U. Maximální hloubka 
vrtu je 100m a na 1 kW výkonu tepelného �erpadla pot�ebujeme p�ibližn� 15 m vrtu. 
V p�ípad� že by jeden vrt nesta�il, je možné �erpat tepelnou energii z více vrt�. P�da  
nad zemními kolektory nesmí být za žádných okolností neprodyšn� zakryta nap�íklad 
budovami, asfaltem nebo betonem. 

Obrázek 10: Tepelné �erpadlo zem�/voda – geotermální hlubinný vrt
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Zemními kolektory pot�ebují v�tší plochu nezastav�ného pozemku. Velikost závisí na 
výkonu tepelného �erpadla a vlastnostech p�dy. �ím je v�tší její vlhkost, tím v�tší  
je energetická vydatnost. Výhodou zemního kolektoru oproti vrtu, je to, že v�tšinou není 
nutné stavební povolení a jsme schopni kolektor provést �áste�n� svépomocí. Plastová trubka 
se ukládá do hloubky p�ibližn� 1 – 1,2 m (200 mm pod nezámrznou hloubku), minimáln�
jeden metr od sebe a na 1 kW výkonu tepelného �erpadla pot�ebujeme p�ibližn� 50 m délky 
kolektoru. Maximální délka jedné smy�ky kolektoru nesmí p�ekro�it 400 m. V p�ípad�
vyžadující n�kolik kolektor� se jednotlivé kolektory zapojí paraleln�. 

Obrázek 11: Tepelné �erpadlo zem�/voda – plošný zemní kolektor 

5.1.2 VOLBA VHODNÉHO TYPU �ERPADLA 
Základním kritériem pro volbu tepelného �erpadla je teplotní ztráta �ešeného objektu 

udávaná v kW. Jedná se o množství tepla, které objekt ztratí p�i dané návrhové teplot� (pro 
Ostravu  -15°C, pro Zlín -15°C). Výpo�et je nutné provést podle platné legislativy [5-8]. Na 
trhu již existuje software, který se t�mito normami �ídí, jedná se nap�. o program Teplo  
a Ztráty od Doc. Dr. Ing. Zde�ka Svobody z roku 2009. Výkon tepelného �erpadla se 
navrhuje tak, aby pokryl 60% - 80% ztrát objektu. 

Druh zvoleného �erpadla závisí na požadavcích na výkon, druhu zvoleného vytáp�ní  
a možnostech pozemku a stavby. Tepelná �erpadla zem�/voda jsou vhodná pro klasické 
vytáp�ní radiátory, podlahové vytáp�ní, st�nové vytáp�ní, konvektory, nebo jejich kombinaci. 
Je možné jimi vytáp�t i bazény, jak vnit�ní, tak sezonní venkovní. Mají prakticky vyrovnaný 
výkon. Možnostmi pozemku s tavby se rozumí, zda je v budov� dostate�ný prostor pro 
tepelné �erpadlo jako takové a zdaje na pozemku prostor pro zemní kolektor, nebo se 
„omezíme“ na geotermální hlubinný vrt. 

Tepelná �erpadla mají b�hem roku r�znou spot�ebu energie na závislosti na venkovní 
teplot� a teplot� nízkopotenciálního zdroje tepla. �erpadlo je samo o sob� schopné pokrýt 
pot�ebu tepla celého objektu, ale p�i nízkých teplotách okolí, je jednozna�n� neekonomické. 
Pro tyto p�ípady se k alternativním zdroj�m vytáp�ní p�idávají další špi�kové zdroje tepla, 
které jsou vhodnou náhradou i v p�ípad� výpadku. Standardn� se k �erpadl�m p�idává 



Bakalá�ská práce 

36 

elektrokotel. Jako další bivalentní zdroj lze použít krb, nebo jiné interiérové topidlo. Solární 
kolektory �i jiné alternativní zdroje se nedoporu�ují. Systém pak pracuje v bivalentním 
provozu. Jedná se p�edevším o mrazivé dny. Ve správn� navržené soustav� pracuje 
elektrokotel maximáln� na 10-15%. 

5.2 PODLAHOVÉ VYTÁP�NÍ

 Podlahové vytáp�ní je vhodné pro všechny typy staveb s dobrými tepeln� technickými 
vlastnostmi. Pr�m�rná tepelná ztráta by m�la být menší jak 20 W/m3 eventuáln� pr�m�rná 
ro�ní spot�eba tepla nižší než 70 až 80 kWh/m2. P�enos tepla do okolního prost�edí se 
uskute��uje sáláním. Otopná plocha je tém�� celá plocha podlahy �ímž napomáhá vytvo�it 
uniformní prost�edí jak v ploše tak i do výšky.  

Teplotní profil podlahového vytáp�ní se tedy velice blíží ideálnímu teplotnímu profilu 
(viz obrázek 12), což je jedna z nejv�tších p�edností. Další výhodou sálání v celé ploše 
místnosti. Minimalizuje se tím cirkulace vzduchu a snižuje se ví�ení prachových �ástic. 
Vytáp�ní je tedy vhodné pro alergiky.  

  
Obrázek 12: Teplotní profily vytáp�ní 

 Nevýhodou je ale v�tší tepelná setrva�nost cca 2-3 hodiny. Díky tomu je mali�ko 
obtížn�jší vytáp�ní regulovat. Maximální teploty povrchu podlah jsou dány normou. Pro 
obytné místnosti nesmí teplota p�ekro�it 29°C. Z hygienických a fyziologických hledisek lze 
teplotu ješt� up�esnit. Prostory kdy osoby p�evážn� stojí, by m�la být povrchová teplota 
podlahy 26 – 27 °C, obytné místnosti a administrativa 28 – 29 °C, chodby a p�edsín� 30 °C. 

Podlahové vytáp�ní je možné rozd�lit podle r�zných kritérií. Podle zp�sobu provedení 
otopné plochy se d�lí na provedení suchým zp�sobem a provedení mokrým zp�sobem. 
Základní rozdílem je zp�sob uložení otopného hada. Dle suchého zp�sobu se potrubí ukládá 
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do izola�ní vrstvy pod betonovou desku, od které je odd�lená hydroizola�ní fólií. Kovová 
lamela pod fólií zvyšuje pevnost podlahy a umož�uje rovnom�rný rozvod tepla.  U tohoto 
zp�sobu provedení se pracuje s vyšší teplotou otopné vody (35 - 70°C). Pokud podlahové 
vytáp�ní provádíme mokrým zp�sobem, je otopný had zalit p�ímo v betonové mazanin�  
nad tepeln�-zvukovou izolací. Zde se pracuje s teplotami otopné vody do (35 - 55°C).  

Další hojn� používané d�lní je podle tvarování otopného hadu. Jedná se bu� o tvar 
meandru, nebo plošné spirály. U obou typ� se používá rozte�e trubek dle pot�eby od 50 mm 
do 300 mm. Tvar meandru zaru�uje rovnom�rné rozložení teplot v celé místnosti. Otopný had 
se od ochlazované st�ny stá�í pod úhlem 180° sm�rem ke st�n� vnit�ní. Z tohoto d�vodu  
je nutné použít menší pr�m�ry trubek (nap�. 14 x 2 mm, nebo 17 x 2 mm) U tvaru plošné 
spirály je povrchová teplota podlahy po celé její ploše rovnom�rná. P�ívodní potrubí je 
vedeno nejprve k ochlazované st�n� a poté se stá�í sm�rem ke st�edu. Stejnou cestou se pak 
vrací. Vše pod úhlem 90°. Je tedy možné použít siln�jší potrubí (nap�. 18 x 2 mm, nebo 20 x 2 
mm).  

        
Obrázek 13: Tvarování otopné plochy meandr    Obrázek 14: Tvarování 
otopné plochy         plošná spirála 

 P�ed samotným pokládáním podlahového vytáp�ní se p�edpokládá kone�né 
vyhotovení omítek zdí, sousedech s podlahou, osazení zárubní dve�í a dokon�ení rozd�lova��
(umíst�ní do rozd�lovacích sk�íní a napojení na zdroj tepla). Je také nutné podlahu zbavit 
všech ne�istot. Po t�chto úpravách se po obvodu položí dilata�ní pásy, p�ípadn� se podlaha 
rozd�lí na dilata�ní celky s maximální plochou 40 m2. 
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6. �ÁST TZB- VYTÁP�NÍ
Rodinný d�m se nachází v obci Žlutava, okres Zlín. Nadmo�ská výška je 298 m. n. m. 

a venkovní návrhová teplota -15°C. Pr�m�rná délka topného období v �R je 242 dní. Stavba 
je navržena pro 4 – 6 osob. 

Pro výpo�et tepelných ztrát objektu jsem použila programovou sadu od Doc. Dr. Ing. 
Zde�ka Svobody z roku 2009. Softwarem Teplo 2009 jsem spo�ítala p�edevším sou�initel 
prostupu tepla konstrukce U (viz p�íloha II), který jsem pot�ebovala k výpo�tu kone�ných 
tepelných ztrát objektu pomocí softwaru Ztráty 2009 (viz p�íloha III). Celková tepelná ztráta 
budovy �iní 8,51 kW a celá budova spadá do klasifika�ní t�ídy B, úsporná (viz p�íloha IV). 

K vytáp�ní rodinného domu chrán�ného zemí jsem zvolila tepelné �erpadlo F1245  
od firmy NIBE ENERGY SYSTEMS CZ typu zem�/voda. NIBE F1245 obsahuje zásobník 
teplé vody o objemu 180 litr�, elektrokotel instalovaný z výroby má p�íkon 3×3 kW  
pro nap�tí 3×400 V a 3×2 kW pro nap�tí 230 V a má vysoký topný faktor, který dosahuje 
hodnoty až 5,03 p�i vstupní teplot� primárního média 0°C a výstupní teplot� topného média 
35°C.  

Vzhledem k relativn� nízkým tepelným ztrátám, typu zasklení a zdroji tepla jsem 
zvolila podlahové vytáp�ní v celé budov�. Nevýhodou je ale v�tší tepelná setrva�nost cca 2-3 
hodiny. Díky tomu je mali�ko obtížn�jší vytáp�ní regulovat. 

6.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VYTÁP�NÍ

 Projekt �eší vytáp�ní rodinného domu chrán�ného zemí pro 4 – 6 osob systémem 
podlahového vytáp�ní. Venkovní návrhová teplota pro danou oblast je -15°C, vnit�ní 
návrhová teplota 21°C. 

6.1.1 TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU 
 Všechny konstrukce podle sou�initele prostupu tepla konstrukcí dle [6] vyhovují 
nízkoenergetickému standardu (viz p�íloha III). Celková tepelná ztráta budovy �iní 7,865 kW 
a celá budova spadá do klasifika�ní t�ídy B, úsporná (viz p�íloha IV). Klasifika�ní ukazatel CI 
je 0,5. 
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KONSTRUKCE VYPO�ÍTANÉ U POŽADOVANÉ UN DOPORU�ENÉ UN

St�na v kontaktu se 
zeminou 

0,20 0,55 0,37 

St�na v kontaktu se 
vzduchem 

0,14 0,35 0,23 

Podlaha 0,20 0,55 0,37 

Zelená st�echa 0,16 0,26 0,17 

Svislé okno 0,78 1,68 1,1 

Sv�tlík 1,1 1,68 1,1 

Vstupní dve�e 0,60 1,68 1,1 

Tabulka 03: Sou�initele prostupu tepla konstrukcí 

6.1.2 VYTÁP�NÍ OBJEKTU 

 6.1.2.1 ZDROJ TEPLA 

 Zdrojem tepla je tepelné �erpadlo NIBE F1245 od firmy NIBE ENERGY SYSTEMS 
CZ typu zem�/voda o výkonu 6 kW, což pokrývá 70% skute�né tepelné ztráty objektu. Toto 
tepelné �erpadlo obsahuje zásobník teplé vody o objemu 180 litr�, elektrokotel instalovaný 
z výroby má p�íkon 3×3 kW pro nap�tí 3×400 V a 3×2 kW pro nap�tí 230 V. NIBE F1245 má 
konstruk�n� kompresor a okruh chladiva umíst�n v odd�leném modulu, což usnad�uje jejich 
servis. Kompresor je tedy obklopen dvojitou protihlukovou bariérou, díky které se poda�ilo 
dosáhnout velmi nízkých hodnot hlu�nosti. 

Vzhledem k velikosti pozemku se mi jako nejvhodn�jší zdroj získávání tepla jeví 
plošný zemní kolektor. Potrubí bude nataženo v hloubce 1,2m. Pro výkon 6kW se dle [15] 
doporu�uje délka 250 - 400 m (jedna smy�ka). Plastová trubka PEM 40 x 2,4 s chladicí 
kapalinou by m�la konstantn� stoupat k tepelnému �erpadlu. Tenhle požadavek nejsem 
vzhledem ke svažitosti terénu schopná dodržet, je proto nutné použít odvzduš�ovací armatury. 

�erpadlová jednotka je umíst�na v místnosti 103.  

6.1.2.2 SYSTÉM VYTÁP�NÍ OBJEKTU 

Vzhledem k typu rodinného domu a zvoleného zdroje tepla jsem se rozhodla  
pro podlahové vytáp�ní. 
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Otopná voda je vedena od tepelného �erpadla m�d�ným potrubím k rozd�lova��m. 
HKV-D od firmy REHAU s.r.o. a dále do otopných had� podlahového vytáp�ní. Rozd�lova�e 
jsou provedeny z kvalitní neodzinkovatelné mosazi s pr�tokom�ry (0-4l/min) a uzavíráním 
okruh� Quickstop. V budov� budou celkem 3. První, HKV- D4 (R1/4) bude umíst�n ve sk�íni 
v místnosti 103 a bude zásobovat topné okruhy A1 – A4. Další dva rozd�lova�e HKV – D4 
(R2/4) a HKV – D3 (R3/3) budou umíst�ny ve spole�né sk�íni v místnosti 113. HKV – D4 
bude zásobovat topné okruhy A8 – A11 a HKV – D3 okruhy A5 – A7. 

 Sk�í� rozd�lova�e dodá taktéž REHAU s.r.o. Jedná se o sk�í� pro rozd�lova�e typ AP 
z pozinkovaného ocelového plechu v provedení na omítku, v bílé barv�. 

Podlahové teplovodní vytáp�ní s teplotním spádem 45/35°C pracuje s nuceným 
ob�hem topné vody. Použila jsme sytém VARIONOVA od firmy REHAU s.r.o. Jedná se  
o systém s mokrým provedením. Systémová deska Varionova je multifunk�ní deska  
s tepelnou a kro�ejovou izolací dle DIN 4108-10. D�myslný tvar nopk� mnohonásobné  
a bezpe�né upevn�ní trubky i v oblasti ohybu. Otopný had bude natažen do meandru. 
V koupelnách s rozte�í 150 mm, v ostatních místnostech 300 mm. 

  

6.1.3  POTRUBÍ A ARMATURY 
Potrubí: m�d�né trubky lisované, bezešvé, jednotlivé dimenze viz p�íloha xy. Otopný 

had trubky RAUTHERM, jednotlivé dimenze viz p�íloha xy 

Armatury: kulové, vypoušt�cí a napoušt�cí kohouty, redukce, filtry, odvzduš�ovací 
ventily, rozvad��e HKV-D4, rozvad�� HKV-D3. 

Uložení potrubí: Otopný had bude uchycen ve necílní desce Varionova.
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7. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

 Že jsou domy chrán�né zemí ekologické jsme si už dokázali, ale jsou opravdu  
i ekonomicky výhodné? Zhodnocení je možné provést dvojím zp�sobem. 

1) POROVNÁNÍ S KONSTRUK�N� ODLIŠNOU STAVBOU 

Nosnou konstrukci rodinného domu, který je p�edm�tem projektu, tvo�í železobeton. Srovnám 
jej s typologicky totožnou stavbou, navrženou na totožné parcele. Systém vytáp�ní také bude 
stejný. Zásadní rozdíl je v umíst�ní na parcele (d�m není chrán�ný zemí) a v nosné 
konstrukci. 

 Konstrukce srovnávacího standardního rodinného domu jsou navrženy podle p�íkladu 
�SN EN ISO 13788. Jedná se o konstrukce pln� vyhovující [6].  

Skladba konstrukce nosných st�n (U= 0,17 W/m2K):
�íslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]  Mi [-]
   1  Obklad   0,010         0,200   10,0 
   2  Tepelná izolace  0,080         0,032   2,0 
   3  Zdivo    0,130         0,2167  22,0 
   4  Tepelná izolace  0,080         0,032  2,0 
   5  Obklad   0,010         1,000  100,0 

Skladba konstrukce st�echy (U= 0,21 W/m2K):
�íslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]  Mi [-]
   1  Obklad   0,012         0,160   10,0 
   2  Parozábrana   0,001         0,100  1000000,0 
   3  Tepelná izolace  0,150         0,0333  150,0 
   4  Hydroizolace   0,010         0,200  500000,0 

Konstrukce podlah, p�í�ek a výplní otvor� jsou totožné s mnou navrženým domem. 
Cena stavby tedy �iní 4 950 000K� a celková tepelná ztráta je 10,405kW. Porovnání viz 
následující tabulky. 

Tabulka 04: Ekonomická bilance 
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Tabulka 05: Návratnost investice 

 Po�ítala jsem s co nejh��e možnými hodnotami. Výsledkem je  zjišt�ní, že a�koliv 
d�m chrán�ný zemí má vyšší po�izovací náklady, návratnost investice, díky úspo�e  
na vytáp�ní a chlazení, je do deseti let. 

2) POROVNÁNÍ R�ZNÝCH TYP� VYTÁP�NÍ 

  Jako zdroje dat jsem využila [16] a dosp�la k následujícímu: 

Graf 01: Náklady na vytáp�ní 

 Je patrné, že tepelné �erpadlo není nejvýhodn�jším zdrojem tepla. Nejvýhodn�ji se 
jeví vytáp�ní št�pkou, obilím, nebo d�evem. Na tyto materiály však musí být v dom�, nebo na 
pozemku vyhrazené speciální prostory. Tepelné �erpadlo tedy v pom�ru nárok na prostor/ 
cena za rok suverénn� vít�zí.  
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8. ZÁV�R
 Bakalá�ská práce byla zpracována podle platných zákon�, vyhlášek a norem. Rozsah 
dokumentace odpovídá stupni dokumentace k realizaci stavby. 

 Stavbu jsem navrhla tak, aby spl�ovala nároky i nejnáro�n�jších uživatel�. Snažila 
jsem se skloubit komfort bydlení, nenáro�nou údržbu, ekologii a nízké finan�ní náklady. Tyto 
zdánliv� neslu�itelné faktory dokáže sdružit jedin� d�m chrán�ný zemí. Prvotní investice jsou 
sice vyšší, ale již v prvních letech užívání stavby budou nevýhody pln� kompenzovány. Dle 
mého názoru a z obecného stavebního hlediska lze domy chrán�né zemí ve v�tšin� p�ípad�
v�ele doporu�it. 
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