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ÚVOD 

 

Cílem diplomové práce je vytvoření realizační dokumentace k rekonstrukci 

panelového domu. Rekonstrukce obsahuje zateplení fasády a střechy,  návrh nového 

zdroje vytápění včetně rozvodů, otopných těles a dále návrh technologie přípravy 

teplé vody novým zdrojem v kombinaci se solárními panely. K těmto technologiím 

byly ještě navrženy plynové a kanalizační přípojky.  Návrhy vychází z platných 

normových hodnot pro dimenzování vytápění, přípravu TV, plynu a kanalizace. 

Součástí projektu jsou tepelně technická posouzení, potřebné k dimenzování 

technologií. 

Panelový dům je umístěn v poklidnější oblasti města Hranice na ulici kpt. Jaroše, 

kde se nachází obdobná zástavba 4.podlažních panelových domů, škola a školka, 

dětské hřiště a zelené proluky zahrad. 

 

Diplomová práce je rozdělena na část textovou a výkresovou. Výpočty a podklady 

pro textovou část jsou umístěny do příloh. 

 

 

Textová část obsahuje tyto hlavní kapitoly: 

1. Průvodní zpráva 

2. Souhrnná technická zpráva 

3. Technická zpráva – Stavební část 

4. Výměna otopné soustavy 

5. Příprava teplé vody 

6. Kanalizace 

7. Přípojka plynu 
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1.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

 

Stavba :  

název stavby:   Rekonstrukce panelového domu  

místo stavby:           Kpt.Jaroše 1354, 1355, 1356, Hranice 753 01 

charakter stavby:  Rekonstrukce pětipodlažního panelového domu spočívající 

v zateplení domu, instalace  nové otopné soustavy a zdroje 

tepla pro vytápění a ohřev teplé  vody, instalace solárních 

panelů pro ohřev teplé vody  

  

Stavebník: 

jméno  a  příjmení:    Spol. vlastníků byt. jednotek Kpt.Jaroše 1354, 1355, 1356 

adresa:      Kpt.Jaroše 1354, 1355, 1356, Hranice 753 01 

 

Zastupitel stavebníka:  

jméno a příjmení:               ing. Tomáš Wolker 

adresa :    Nádražní 878, Hranice , 753 01 

    

Projektant:   

jméno a příjmení:  Bc.Roman Mydlář 

adresa:    Bítov 131,  743 01  

 

Stupeň:    Realizační dokumentace stavby 

 

Předpokládané zahájení stavby:  6/2012 

 

Předpokládané zahájení stavby:  9/2012 
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Zastavěná plocha: 

 Plocha pozemku:   2960m2  

 Zastavěná plocha:       665m2  

 Zpevněná plocha chodníků      112m2 

 

 

1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY 

 

Jako podklad pro zpracování projektu byly použity části stavební dokumentace 

tohoto stávajícího domu, vlastní návštěva budovy, katastrální mapa a základní 

parametry typové řady panelových domů G57. 

 

  

1.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL 

 

Rekonstrukce panelového domu je rozdělena do několika částí. První částí je 

zateplení stavby. To spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících výplní otvorů 

(okna, dveře) za nová plastová s izolačním dvojsklem.  Fasáda domu bude následně 

opatřena kontaktním zateplením pomocí fasádního polystyrenu EPS F tl. 150mm 

s finální vrstvou. Součástí zateplení stavby bude také rekonstrukce střechy, kde 

dojde k odstranění stávající narušené hydroizolace a poškozených částí dřevěných 

prvků, bude doplněna minerální tepelná izolace Orsil tl.250mm. Následně bude 

střecha opatřena novým dřevěným záklopem a hydroizolací v podobě 

modifikovaných asfaltových pásů.  

     Další etapou je výměna otopné soustavy (rozvody a otopná tělesa) včetně nového 

zdroje, kterým bude dvojice kondenzačních kotlů Buderus. Tyto kotle budou sloužit 

rovněž pro přípravu teplé vody.  Otopná tělesa jsou dimenzována dle projekčních 

hodnot výrobce Korado. Rozvody soustavy jsou navrženy jako měděné, páteřní 

rozvod v suterénu bude z ocelových trubek, přičemž všechny vedení budou 

izolovány. 

     Pro přípravu teplé vody budou na střeše budovy umístěny solární panely, které 

budou předehřívat vodu v akumulačním zásobníku o objemu 1m3. Z tohoto 

zásobníku pak bude voda přečerpávána do pohotovostního zásobníku 1m3, který už 

je napojen na dvojici kondenzačních kotlů.  
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     Další částí  rekonstrukce je plynová přípojka ke dvojici kotlů a kanalizační přípojka 

s neutralizací pro odvod  kondenzátu, který  vzniká ve zdroji. 

     Konečnou fází bude demontáž technologie horkovodu pro přípravu TV, která musí 

být provedena až nakonec z důvodu problematiky odstávky obyvatel od TV. 

 

 

1.4 DOSAVADNÍ ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ A MAJETKOVÉ VZTAHY 

 

Stávající budova se nachází v zastavěné oblasti města Hranice. Uvažovaný panelový 

dům je součástí kolonie stejných panelových budov, kterých je na tomto území 

celkem 6 – vždy dva za sebou ve třech řadách. Celá lokalita je uvnitř zástavby čistě 

obytnou zónou, ve které se nachází mnoho zeleně, dětské hřiště, mateřská školka i 

základní škola.  V tomto území je rovněž umístěno malé venkovní tartanové hřiště 

pro sportovní aktivity. 

     Stavební pozemek včetně přilehlého pozemku zahrady o celkových rozměrech  

cca 43 x 69 m (cca 2960m2) je ve vlastnictví investora rekonstrukčních prací, což je 

Společenství vlastníků jednotek domů  Kpt.Jaroše 1354, 1355, 1356. Pozemek má 

obdélníkový tvar, přičemž stavba je umístěna na jeho západní straně. Na východní 

straně je pak zahrada, za kterou je místní komunikace. Pozemek je na západní 

straně vymezen hlavní cestou (ulice Kpt. Jaroše) a  na severní straně ulicí Kollárova. 

Hranicí na východní straně pozemku je stávající zástavba sousedního panelového 

domu. Z jižní strany stavební pozemek ohraničuje místní příjezdová komunikace 

sloužící pro zásobování.  

 

 

1.5 PROVEDENÉ PRŮZKUMY  

 

Pro určení průběhu spotřeby teplé vody během dne byly prováděny hodinové 

odpočty vodoměru studené vody před vstupem do výměníku, kde se v současné 

době připravuje TV. Z těchto odečtů byl následně sestrojen graf průběhu denní 

potřeby teplé vody a tepla na její ohřátí.    

     Pro další části rekonstrukce panelového domu (zateplení kontaktním systémem, 

instalace lokálních zdrojů vytápění, výměna otopné soustavy,  přípojka zemního 

plynu)  nebylo potřeba provádět žádné zvláštní průzkumy. Pro výpočty finančních 
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úspor a s nimi spojenou návratností investice,  byly použity podklady plateb za  

dodávku tepla na vytápění z centrálního horkovodu a fakturace za dodávku  TV.  

 

 

1.6 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

 

     Dopravní napojení ke stavbě je pomocí hlavní cesty, která se nachází na západní 

podélné straně budovy nebo pomocí místních asfaltových komunikací, kterými je 

propojena kolonie panelových domů. Tyto  místní komunikace jsou v oblasti 

s výskytem  dětských hřišť, mateřské školky a základní školy, proto jsou některé 

z nich označeny jako pěší zóna. Dopravní napojení je vzhledem k povaze stavby 

dostačující a není třeba zavádět speciální opatření. 

 

 

1.7 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 

Požadavek 1: Zajištění staveniště proti úletu izolačních a obalových materiálů.  

 

Opatření:  Na staveništi bude po celou dobu provádění zateplování fasády a 

střechy kontejner s uzavíracím víkem, který bude určen pro odřezky  

zateplovacího systému, folie, kartony a jiné obalové materiály, které 

by mohly svou povahou znečišťovat životní prostředí v okolí stavby. 

 

Požadavek 2:  Zajištění staveniště a pomocných stavebních k-cí proti vstupu 

nepovolaným osobám s přihlédnutím k nedaleké mateřské školce a 

základní škole. 

 

Opatření:        Pomocné stavební k-ce ( lešení ) bude opatřeno systémem 

uzamykání vík průlezů na podlážkách, což zamezí přístupu 

nepovolaným osobám (zvláště pak dětem) na tyto konstrukce 

v době, kdy na nich nebude dodavatel provádět rekonstrukční 

práce.  
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1.8 ETAPY REKONSTRUKCE  

 

a) Zateplení fasády kontaktním systémem – polystyren 150mm 

- stavba lešení 

- očištění a impregnace stěn 

- nalepení polystyrenových desek + nakotvení 

- aplikace lepidla s perlinkou + finální fasádní stěrka 

- demontáž lešení, úklidové práce  

b) Zateplení střechy minerální vatou 

- demontáž poškozené hydroizolace 

- zateplení minerální vatou 

- nový dřevěný záklop a hydroizolace  

c) Nový systém vytápění 

- demontáž stávajících OT a rozvodů vytápění 

- montáž kondenzačních kotlů a zařízení otopné soustavy v kotelně 

- montáž nových rozvodů a OT 

- zprovoznění systému vytápění  

d) Ohřev TV solárními panely  

- instalace panelů a jejich zapojení 

- instalace zásobníků TV a vybavení kotelny  

- spuštění systému do provozu  

f) Kanalizační přípojka z kondenzačních kotlů 

g) Plynová přípojka ke kondenzačním kotlům 

h) Demontáž technologie horkovodu 

 

 

1.9 ROZSAH INVESTIC A ČLENĚNÍ OBJEKTU  

 

Orientační hodnota rekonstrukce panelového domu: 

 

- zateplení fasády      1.200 tis. Kč bez DPH  

- zateplení střechy + nová hydroizolace      700 tis. Kč bez DPH 

- systém vytápění     1.500 tis. Kč bez DPH 

- ohřev TV       8 00 tis. Kč bez DPH 
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- kanalizace          30 tis. Kč bez DPH  

- plynové přípojky          50 tis. Kč bez DPH 

- demolice        200 tis. Kč bez DPH  

   Celkem        4.480 tis. Kč bez DPH 

 

Podlahové plochy objektu: 

 

celková vnitřní podlahová plocha objektu    3.054,6m2 

celková vnitřní obytná podlahová plocha   2.207,5 m2  

celková vnitřní nebytová podlahová plocha  847,1m2 

 

Počty bytů v panelovém domě: 

 

 1.PP – suterén   - sklepní prostory  

 1.NP – přízemí  - 6 x byty 3+1 

 2.NP - 1. Patro  - 9 x byty 2+1 

 3.NP - 2. Patro  - 9 x byty 2+1 

 4.NP - 3. Patro  - 9 x byty 2+1 

 

Panelový dům je složen ze 3 stejných modulů SO01, SO02 a SO03 vycházejících 

z řady G57. V každém z těchto tří pětipatrových modulů bude  samostatná malá 

kotelna, samostatné rozvody otopné soustavy po bytech i ohřevu TV,  kanalizace a 

plynové přípojky budou pro každý stavební objekt rovněž samostatné. Tento projekt 

se zabývá napojením stavebního objektu SO01, přičemž ostatní objekty SO02 a     

SO 03 budou  řešeny  stejnými výpočty i stejnou technologií.  
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2.   SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

2.1  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ  

 

Stávající budova se nachází v zastavěné oblasti města Hranice.   Stavební pozemek 

včetně přilehlého pozemku zahrady o celkových rozměrech cca 43 x 69 m (cca 

2960m2) je ve vlastnictví investora rekonstrukčních prací, což je Společenství 

vlastníků jednotek domů  Kpt.Jaroše 1354, 1355, 1356. Pozemek má obdélníkový 

tvar, přičemž stavba je umístěna na jeho západní straně. Na východní straně 

pozemku se nachází volná travnatá plocha a je využívána jako zahrada. 

     Zařízení staveniště bude umístěno na jižní stranu pozemku, kde je komunikace 

pro zásobování. Tato část parcely je nejméně využívána a navíc přímo z této strany 

nejsou žádná okna na fasádě budovy, čímž bude omezen hluk od přípravných prací 

(míchání lepidel vrtačkami, dělení materiálu apod.).  V této části bude  rovněž 

umístěn sklad materiálu v podobě plechové uzamykatelné klece. 

     Kolem panelového domu je dostatek volného pozemku ve vlastnictví investora, 

kde bude možno zřídit dočasnou pomocnou konstrukci lešení.  

      

 

2.2  DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Uvažovaná budova je pětipatrový obytný panelový dům, který se nachází 

v zastavěné oblasti města Hranice.  

 

Popis jednotlivých pater: 

 

1.PP Podlaha prvního podzemního podlaží je ve výšce – 3,85m. Do tohoto 

suterému je přístup pouze z hlavního vnitřního schodiště. Světlá výška stropu 

je 2,7 m. V tomto podlaží se nachází kotelny s technologií horkovodu pro 

vytápění a přípravu teplé vody, kolárny, prádelny, sušárny  a sklady. I když je        

panelový dům tvořen tvořený třemi oddilatovanými objekty SO01, SO02 a 
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SO03, je hlavní chodba v tomto suterénu jako v jediném podlaží průchozí 

všemi objekty. 

 

1.NP  Podlaha přízemního podlaží se nachází ve výšce + 0,000 m, přičemž výškový 

rozdíl mezi tímto podlažím a vstupem do budovy je 1,425 m. Vstup do budovy 

je vždy z mezipodesty schodiště umístěné ve výšce – 1,425 m. Každý 

stavební objekt má 2 samostatné vstupy – západní a východní, přičemž se 

prostory obou schodišť uprostřed budovy prolínají na hlavní chodbě 

přízemního podlaží. Světlá výška stropu je 2,7 m V 1.NP se celkově nachází 6 

bytových jednotek 3+1. 

 

2.NP   Podlaha druhého nadzemního podlaží je ve výšce + 2,850 m, světlá výška 

stropu je 2,7 m. Vstup do tohoto podlaží je umožněn již jenom východním 

schodištěm v každém stavebním objektu. Celkem je zde 9 bytových jednotek 

kategorie 2+1. 

 

3.NP Podlaha 3.NP je ve výšce + 5,700 m výška stropu je 2,7m. Dispozičně i 

funkčně je toto podlaží shodné s 2.NP.  Celkem je zde umístěno rovněž 9 

bytových jednotek kategorie 2+1. 

 

4. NP Podlaha posledního nadzemního podlaží je umístěna ve výšce + 8,550m a 

dispozicí se také shoduje s 2.NP a 3.NP.  Z horní podesty schodiště je pak 

výlez na střechu objektu. Rovněž zde nalezneme celkem 9 bytových jednotek 

kategorie 2+1. 

 

 

2.3  VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU K-CE 

 

Konstrukce tohoto panelového domu vychází z typové řady G57. Stavba byla 

dokončena v roce 1963. V současné době je technický stav budovy vcelku dobrý 

s ohledem na dobu provozu 48 let. Fasádní stěnové panely jsou vyrobeny 

z keramzitstruskobetonu tl. 240mm, přičemž tato odlehčená plniva  (struska, 

keramzit) plnily funkci tepelné izolace,  které v dnešní době několikanásobně 

převyšují povolené limity. Spáry mezi těmito panely vykazují lokální poruchy – 
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praskliny v izolační spáře, drolící se izolace. Střešní hydroizolace je tvořena 

asfaltovými pásy, které již byly opakovaně opravovány a přetavovány dalšími 

vrstvami této hydroizolace z nemodifikovaného asfaltu. Spoje jednotlivých pásů 

vykazují praskliny, což má za následek drobné průsaky vody do spodních vrstev 

dvouplášťové střechy. Průsaky se neprojevují v obytných patrech. Pokud jde o 

sklepní  prostory, tak tyto jsou bez viditelných statických poškození od sedání budovy 

či jiné poškození k-cí , například průsaky vody pře hydroizolaci. Okna, dveře a ostatní 

výplňové otvory jsou dřevěné s dvojsklem. Ani tyto k-ce již nesplňují tepelněizolační 

normové požadavky.  Vnitřní k-ce stropů, nosných stěn, výplňových stěn, podlah ani  

schodišť nevykazují známky závažnějších poškození, které by snižovaly bezpečnost 

při užívání stavby. V některých případech byly objeveny drobné praskliny na stycích 

nosných stěn a stropů. Tyto trhliny v tloušťkách do 1 mm byly způsobeny sedáním 

budovy a v současné době již nejsou aktivní.  Životnost budovy se očekává ještě cca 

25-35let,  z tohoto důvodu je plánovaná investice do zateplení a rozvodů vytápění a 

TV opodstatněná.      

 

 

2.4  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Jde o jednu ze šesti stejných panelových staveb, které jsou situovány po třech ve 

dvou řadách. Mezi jednotlivými domy je vždy proluka se zahrádkami a zelení. Stavba 

je po celou dobu využívána jako bytový dům.   

     Fasáda je tvořena betonovými panely na které byl aplikován břízolit, fasáda však 

není nijak zdobena architektonickými prvky, což zjednoduší aplikaci venkovního 

zateplení. Celkový ráz budovy zapadá svým designem do okolní zástavby, která je 

tvořena ( jak již bylo uvedeno ) stejnými nebo podobnými stavbami. Budova se 

skládá celkem ze tří modulů systému G57 (ve výkresové dokumentaci rozděleno na 

SO01, SO02, SO03). Toto rozdělení se projevuje na fasádě konstrukčními spárami 

napojení fasádních panelů. Ve svislých spárách je osová vzdálenost spár 3,6m, 

v horizontálních spárách je pak osová vzdálenost 2,85, což je dáno výškou 

jednotlivých pater. Prosklené výplně otvorů jsou rozmístěny podle osové symetrie 

jednotlivých modulů SO01 – SO03.  

     Návrh počítá z celkovým zateplením fasády, což znamená zakrytí všech spár 

mezi panely a homogenizace celé fasády. Jediné spáry, které zůstanou, jsou 
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dilatační. V těchto místech budou do zateplení instalovány dilatační lišty s gumovou 

membránou. Finální povrch bude proveden točenou silikonovou omítkou  světlé 

barvy.  Touto investicí bude celkový ráz této budovy jednoznačně zhodnocen. 

 

 

2.5  STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

Zateplení fasády  

Zateplení fasády bude provedeno nalepením a nakotvením fasádního polystyrenu 

EPS F Regips v tloušťce 150mm.  Polystyrenové desky o rozměrech 1000 x 500mm 

budou nalepeny na podkladní vrstvu a dopěněny nízkoexpanzní PUR pěnou.  Takto 

nalepené desky se po zaschnutí ještě nakotví pomocí plastových talířových hmoždin 

KEW o průměru 10mm.  Po vybroušení polystyrenu do roviny se na něho plošně 

aplikuje cementový tmel Weber 700, do kterého zabudujeme vyztužující mřížku  

VERTEX R 131. Finální vrstvou bude silikonová omítka WEBER.PAS silikon, R 3 

mm. Součástí zateplení je také výměna výplní okenních otvorů – okna a dveře. 

 

Oprava střechy 

Z konstrukce střechy demontujeme vrchní hydroizolační pásy a deskové bednění. Po 

zhodnocení stavu spodních nosných dřevěných prvků tyto prvky namoříme  

prostředkem proti tvorbě plísní, hub a výskytu dřevokazných parazitů. Následně 

instalujeme zateplení ISOVER Orsil S tloušťky 250mm a přikotvíme nový deskový 

záklop.  Na takto připravenou střechu nakotvíme podkladní vrstvu z asfaltového pásu  

ELASTEK 50 SPECIAL ve variantě MINERAL.  Na tuto vrstvu pak bude natavena 

hlavní hydroizolace - modifikovaný  asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL ve variantě 

DEKOR.  

 

Výměna vytápění 

Do kotelny bude instalována dvojice nástěnných kondenzačních kotlů BUDERUS 

Logamax Plus GB 172, které budou sloužit pro vytápění a ohřev teplé vody 

v pohotovostním zásobníku. Ve všech bytových jednotkách budou demontována 

litinová otopná tělesa a budou nainstalována nová  RADIK  Klasik  typ 10VK a 11VK 

dle výkresové dokumentace. Rovněž poškozené rozvody vytápění budou nahrazeny  
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novými měděnými potrubími  - jen hlavní páteřní rozvod v suterénu je z ocelových 

trubek.  

 

Technologie přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody je rozdělena do dvou okruhů. Tím prvním je instalace solárních 

vakuových panelů pro využití světelného záření. Pro každý stavební objekt SO01 – 

SO03 bude sloužit šest serio-paralelně zapojených trubicových panelů VACIACOL 

CPC 12. Provoz solárního okruhu bude pomocí čerpadlové sestavy a souboru čidel 

řídit hlavní řídící jednotka Logasol KS. Tento primární okruh bude ohřívat vodu v 

akumulačním zásobníku LOGALUX  SU 1000. Po nahřátí užitného množství vody 

bude tato voda přečerpána do pohotovostního zásobníku LOGALUX SU 500, který je 

již součástí druhého okruhu přípravy teplé vody napojený na kondenzační kotle. 

V případě že solární kolektory nebudou mít dostatečný výkon pro ohřev teplé vody, 

nastoupí v tomto pohotovostním zásobníku zmiňovaný sekundární okruh. 

 

Plynová přípojka 

V kotelně bude provedena přípojka plynu pro nové kondenzační kotle.  V kotelně je 

již přívodní potrubí pro plynové spotřebiče v bytových jednotkách dostatečné 

dimenze, na které se provede toto napojení.  

 

Kanalizační přípojka 

Pro odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů bude provedena kanalizační přípojka, 

která bude přes neutralizátor kondenzace svedena do stávající dešťové kanalizace. 

 

Demoliční práce. 

Po dokončení technologie pro přípravu teplé vody a vytápění bude demontována 

stávající technologie horkovodního výměníku pro vytápění a ohřev TV.  

  

 

2.6  DOPRAVNÍ STRUKTURA 

 

Dopravní napojení ke stavbě je pomocí hlavní cesty, která se nachází na západní 

podélné straně budovy nebo pomocí místních asfaltových komunikací, kterými je 

propojena kolonie stejných panelových domů. Tyto  místní komunikace jsou v oblasti 
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s výskytem dětských hřišť, mateřské školky a základní školy, proto jsou některé 

z nich označeny jako pěší zóna. Dopravní napojení je vzhledem k povaze stavby 

dostačující a není třeba zavádět speciální opatření. 

 

 

2.7  VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Vlivem rekonstrukce panelového domu nebo následného užívání nové technologie 

nedojde ke zhoršení životního prostředí v daném prostoru. Stavba nemá vliv na 

kvalitu, množství ani vodní režim podzemních vod.  

     Během stavebních prací – zejména pak při práci na jeho zateplení, bude okolní 

prostředí částečně vystaveno působení prašných procesů. Jde zejména o broušení 

polystyrenových desek zateplení při srovnávání lokálních nerovností, kdy jsou 

odbroušené kuličky polystyrenu unášené větrem. Tomuto negativnímu jevu bude 

částečně zamezeno použitím ochranných sítí na lešení. Broušení polystyrenu by 

rovněž nemělo probíhat za větrného počasí. Dalším opatřením bude každodenní 

úklid staveniště od uvolněných částí tepelné izolace, které by mohlo znečišťovat 

okolní prostředí. 

     Při rekonstrukci budou rovněž produkovány odpady, zejména  při výměně oken a 

dveří, technologie vytápění, demolici střešního pláště.  

  

Seznam předpokládaných odpadů vzniklých při demolicích : 

- živičné hydroizolační pásy   12,1 tun      

- dřevěný odpad   24,7 tun 

- obalové materiály        0,3 tun 

- plasty      0,2 tun 

- stavení suť        2,2 tun 

- beton      2,6 tun  

- ocelový odpad       7,1 tun 

 

Všechny tyto odpady vzniklé na stavbě budou uloženy na skládku a ekologicky 

zpracovány. Subjekt, který bude odpady skladovat a recyklovat musí mít oprávnění  

provozovat takovéto zařízení v souladu s § 14, odst. 1 zákona  č.185/2001 Sb., o 
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odpadech. Po dobu výstavby bude na staveništi umístěn kontejner s víkem, který 

bude určen pro drobný stavební odpad.  

 

 

2.8 BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ OBJEKTU 

 

Plánovaná rekonstrukce panelového domu neovlivňuje užívání navazujících veřejně 

přístupných ploch a komunikací.  Součástí projektu nejsou bezbariérové přístupy do 

budovy ani úprava takovýchto konstrukcí.  

 

 

2.9  VYTYČOVACÍ BODY  

 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího panelového domu, není potřeba stavbu 

vytyčovat. Pro zaměření výškových bodů byla zavedena lokální výšková soustava s 

počátkem +0.000 v přízemním podlaží 1.NP. 

 

 

2.10  VLIV  NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

 

Rekonstrukce panelového domu nebude mít zvlášť negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby.  

     Po dobu realizace zateplení fasády může být  okolí zatíženo zvýšenou prašností a 

poletem uvolněných částí tepelné izolace při broušení fasády. Tento negativní jev 

bude minimalizován ochrannou sítí, která bude pevně připevněna k dočasné 

pomocné konstrukci lešení. Dalším opatřením proti polétavým obalovým materiálům 

ze stavby bude provádění každodenního úklidu staveniště.  

     Dalším negativním jevem může být zvýšená hladina hluku, například při 

demoličních pracích  střešního pláště, demontáži otopné soustavy, technologie 

horkovodu.  

     Po dokončení rekonstrukce nebudou okolní pozemky nebo stavby  zatížené  

žádnými negativními vlivy trvalého charakteru. 
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2.11  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Během výstavby je nutné dodržovat vyhlášku č.324/1990 Sb. „O bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních pracích”. Všichni dělníci musí být proškoleni 

o bezpečnosti při práci a musí podepsat protokol o proškolení. Pracovníci stavby 

musí používat veškeré ochranné pomůcky. Dále je nutné zajistit staveniště tak, aby 

na ně bylo zabráněno vstupu neoprávněných osob.  

 

Oblast bezpečnosti práce ve stavebnictví upravují zejména tyto právní předpisy: 

 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., 

 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 

 

2.12  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Rekonstrukční práce nezasahují do nosných částí stávajícího objektu takovým 

způsobem, aby ovlivnily statiku domu.   

     Při rekonstrukci střešního pláště dojde jen k výměně horního pláště, přičemž nový 

plášť nevykazuje větší zatížení, které by ovlivnilo zásadním způsobem zatížení 

střechy.  Solární panely budou rovnoměrně rozloženy na střeše, aby nepředstavovaly 

neúměrné zatížení části střechy.  

     Při montáži nového rozvodu otopné soustavy budou využity stávající otvory 

v nosných stěnách. Rozvody solární soustavy budou vedeny v instalačních šachtách.  
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     Během rekonstrukce ani po dokončení prací nebude žádná část konstrukce 

namáhána tak, aby docházelo k nepřípustnému přetvoření konstrukce. Z tohoto 

důvodu nemůže dojít k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení. 

 

 

2.13  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

Při návrhu a realizaci rekonstrukce panelového domu je nutno dodržet základní 

požadavky na požární bezpečnost občanských staveb, jejichž provoz je klasifikován 

jako činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. Tyto požadavky jsou obsahem 

Zákona o požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

     Pro evakuaci osob a zvířat slouží v každém objektu SO01, SO02, SO03 hlavní 

schodiště, které je v přízemním podlaží rozděleno na dva samostatné východy 

z objektu – východní a západní.   

     Pro umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany slouží rovněž 

dvojice vchodů v každém objektu SO01, SO02, SO03 a hlavní schodiště vedoucí ze 

suterénu až do 4.NP. Pro případný zásah na střeše je nad posledním ramenem 

každého schodiště ve 4.NP výlez na střechu. Pro zásah z přilehlého pozemku je ve 

středu budovy na ulici Kpt. Jaroše umístěn hydrant. Celkový projekt požární 

bezpečnosti stavby není součástí diplomové práce.  

 

 

2.14  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Problematika bezpečnosti užívání je v tomto případě vztažena jen na novou 

technologii vytápění a přípravy TV. V každém stavebním objektu SO01 , SO02 a 

SO03 bude zřízena kotelna s dvojicí kondenzačních kotlů, dvojicí zásobníků vody a 

řídící jednotky tohoto systému.  K technologii přípravy teplé vody patří také solární 

soustava na střeše a v kotelně. Z tohoto důvodu bude v každém stavebním objektu 

provedeno zaškolení pověřené osoby na obsluhu a údržbu tohoto zařízení. V každé 

kotelně bude také umístěno základní vybavení obsahující: 
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a) provozní deník - zde budou zapsány všechny opravy, poruchy,    

    kontroly a nastavení, které bude provedeno na 

technologii vytápění nebo přípravě TV 

b) baterka     

a) rukavice    

 

 

2.15  OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Během výstavby budou obyvatelé domu vystavováni mírnému zvýšení hluku při   

provádění bouracích a instalačních prací. Působení toho negativního vlivu se dá 

eliminovat na několika způsoby: 

 

a) demoliční práce, které způsobují největší zatížení hlukem (práce 

rozbrušovačkami při demontáži stávajících rozvodů otopné soustavy a 

otopných těles, demontáž technologie horkovodu) budou prováděny 

v dopoledních hodinách, kdy se většina obyvatelů v panelovém domě 

nevyskytuje.  

 

b)  Zařízení staveniště bude zřízeno na jižní straně pozemku, kde je minimum    

 oken do obytných částí domu.  

 

 

2.16 PŮSOBENÍ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Rekonstrukce nezasahuje do spodních staveb panelového domu, takže neovlivňuje 

izolaci stávající stavby proti radonu nebo agresivní vodě. Budova se nenachází na 

poddolovaném území a nezasahuje do žádného bezpečnostního pásma.  

     Na okraji města se nachází cementárna Cement Hranice, která těží nerostné 

suroviny pro přípravu cementu z nedalekého lomu. K těžbě těchto hornin je používán 

i odstřel, ale seismické působení těchto ojedinělých aktivit neovlivňuje statiku 

stávající zástavby v městě Hranice.  
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2.17 SADOVÉ ÚPRAVY 

 

Při realizaci nedochází k úpravám terénu v okolí stavby. Případné narušení terénu, 

způsobené přípravnými pracemi na zařízení staveniště, bude po dokončení prací  

uvedeno do původního stavu.  
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3.   TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ ČÁST 

 

3.1.  ZATEPLENÍ FASÁDY 

 

Zateplení fasády začíná výměnou stávajících a  nevyhovujících dřevěných oken a 

dveří. Tyto otvory budou demontovány a nahrazeny plastovými výrobky s izolačním 

dvojsklem.       

     Samotné zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem 

s použitím polystyrenu tloušťky 150mm. Finální vrstvou bude silikonová omítka. 

     Soklová část bude zateplena extrudovaným polystyrenem XPS tloušťky 100mm. 

Sokl bude opatřen finální vrstvou marmolit.  

      

 

3.1.1 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ 

 

V první fázi dojde k demontáži stávajících dřevěných oken a dveří, které již nesplňují 

dnešní normové požadavky  na součinitel prostupu tepla Un=1,7 W/m2K. Dřevěná 

okna jsou velice netěsná, nedoléhají, jeví známky poškození – spoje, spáry. Bez 

jejich výměny by byla značně narušena tepelně izolační vrstva fasády, což by 

z hlediska tepelných úspor a nákladů na vytápění znamenalo méně efektivní řešení.  

     Hned po demontáži starých oken budou nainstalována nová plastová okna 

s izolačním dvojsklem. Okenní rám je pětikomorový Salamander Revital (viz. obr. 2) 

se součinitelem prostupu tepla Uf = 1,105 W/m2K. Prosklení dodávané výrobcem má   

Ug = 0,8 W/m2K.  Tloušťka jednotlivých skel je 4mm s vnitřní dutinou 16mm. 

     Výměna oken a dveří bude prováděna po etapách. Každý den bude demontováno 

jen takové množství oken, které bude možné ve stejný den nainstalovat. Tímto bude 

eliminován negativní vliv vnějšího působení při absenci oken v budově. V dalším 

kroku budou nainstalovány nové vnitřní plastové parapety. Ostění otvorů z vnitřní 

strany budou zaomítána vápenocementovou omítkou. Z vnější strany budou 

nerovnosti zapraveny cementovým tmelem Weber 700 . 
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Obr. 1)  5-ti komorové plastové okno Salamander Revital  s izolačním dvojsklem. 

 

 

3.1.2  ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM SYSTÉMEM 

 

Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s použitím 

polystyrenových desek pro fasády REGIPS Stabil tloušťky 150mm, o rozměrech 500 

x 1000mm. Před zpracováním projektové dokumentace byly provedeny potřebné 

výpočty pomocí softwarových modelů (Teplo 2009, Svoboda software), na základě 

kterých byla ověřena správnost tohoto návrhu. Pro správnou funkci zateplení             

( tepelnou a vlhkostní ) musíme výsledky výpočtů porovnat s normovými požadavky: 

 

Skladba obvodových stěn po zateplení (od interiéru) : 

   - omítka vápenocementová    15mm 

  - struskopemzobeton   240mm 

  - břízolit         20mm 

  - lepidlo Weber tmel 700      10mm 

  - polystyren Regips EPS F70  150mm 

  - lepidlo Weber tmel 700      10mm 

  - silikonová omítka Weber.Pas        3mm 
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Tato skladba je pro typický obvodový panel tl.240mm, který se vyskytuje na čelních 

stranách objektu. Panely na štítových stěnách mají tloušťku 300mm, v oblasti 

balkonů jsou části stěn tvořeny panely tl.160mm.  Všechny tyto ostatní panely ale 

mají stejnou skladbu zateplení. 

 

Tepelně technické vlastnosti obvodových panelů: 

 

a) Součinitel prostupu tepla obvodového pláště U,N dle  čl.5.2 v ČSN 730540-2: 

 U,N ≥ U  [W/m2K] 

 0,38  ≥ 0,24  [W/m2K] 

             POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

b) Teplotní faktor obvodového pláště  f,Rsi,N  dle   čl. 5.1 v ČSN 730540-2):       f,Rsi,N  ≤ f,Rsi,m 

     f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,769 + 0,000 = 0,769 

        0,769 ≤ 0,942 

          POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

c) Šíření vlhkosti konstrukcí del čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2: 

o kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce: 

 Oblast kondenzace vodních par se nachází v oblasti tepelné izolace, 

takže po stránce tepelné a vlhkostní neohrozí funkci konstrukce – viz. Obr. 1.1 

 

o  roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

            Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0069 kg/m2,rok 

 Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,8488 kg/m2,rok 

 Mc,a < Mev,a     POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

o roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

 nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

            Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0069 kg/m2,rok 

 Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,8488 kg/m2,rok 

            Mc,a < Mc,N      POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Okrajové podmínky výpočtu: 

o návrhová teplota vnitřního prostředí  Tai  20°C 

o teplota vnějšího prostředí (oblast Přerov)  Te  -12°C    24°C 

o nárhová relativní vlhkost v interiéru φi         50% 

o nárhová relativní vlhkost v exteriéru φe         84% 

o tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi  0,13 m2K/W 

o Rsi pro výpočet kondenzace a povrchovou teplotu 0,25 m2K/W 

o tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse  0,04 m2K/W 

o Rse pro výpočet kondenzace a povrchovou teplotu 0,04 m2K/W 

o Korekce součinitele prostupu tepla dU  0,012 W/m2K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2) Graf tlaků vodních par v zateplené k-ci fasádní stěny s oblastí kondenzace 

 

Na stavbě je více typů panelů, které budeme zateplovat. Uvedený výpočet je pro 

struskopemzový fasádní panel tloušťky 240mm. Pro ostatní typy panelů byl proveden 

výpočet pomocí software Teplo 2009 stejným způsobem: 
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- Panel struskopemzobeton tl. 300mm – štítová stěna 

   součinitel prostupu tepla obvodového pláště U,N dle  čl.5.2 v ČSN 730540-2: 

U,N ≥ U  [W/m2K] 

 0,38  ≥ 0,23  [W/m2K] 

             POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

- Panel struskopemzobeton tl. 160mm – boční stěna balkonů 

   součinitel prostupu tepla obvodového pláště U,N dle čl. 5.2 v ČSN 730540-2: 

U,N ≥ U  [W/m2K] 

 0,38  ≥ 0,24  [W/m2K] 

             POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Protokoly ze softwarových výpočtů  a porovnání s normovými požadavky jsou 

umístěny v příloze č.1. 

 

 

Postup výstavby: 

Po instalaci zakládacích soklových TiZn (titan-zinek) profilů tvaru „Z“ po celém 

obvodu budovy bude celá fasáda očištěna od prachu a natřena penetračním 

nátěrem. Na takto připravený podklad bude aplikován kontaktní zateplovací systém, 

který tvoří fasádní polystyrenové desky REGIPS Stabil tloušťky 150mm. Na fasádě 

musíme srovnat drobné nepřesnosti  způsobené nepřesnou výrobou, nepřesným 

lícováním jednotlivých fasádních panelů při montáži a z tohoto důvodu budou tyto 

polystyrenové desky o velikosti 500 x 1000mm nalepeny na cementovou maltu. Po 

vytvrdnutí bude zkontrolována těsnost jednotlivých desek polystyrenu, případné 

dutiny a netěsnosti  budou utěsněny injektáží nízkoexpanzní montážní PUR pěny.  

Po zaschnutí budou její přebytky odříznuty a  polystyrenové desky budou ještě 

nakotveny do betonových panelů pomocí kotevních prvků dle schématu na obr. 3. Na 

ukotvení budou použity talířové plastové hmoždinky KEW o průměru 10mm 

s plastovým trnem, průměr talíře 60mm,  hloubka kotvení do panelu bude 40mm. 

Minimální množství kotvících prvků bude 6ks na 1m2.  Po instalaci bude provedena 

na několika vzorcích vytrhávací zkouška, která ověří pevnost tohoto kotvení.  
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Obr. 3)  Kotevní plán pro talířové plastové hmoždinky KEW o průměru 10mm 

 

     Následně bude povrch polystyrenu broušen do roviny tak, aby se v co největší 

míře odstranily lokální nerovnosti na fasádě. Na takto upravenou fasádu bude 

aplikováno cementový tmel Weber 700 v tloušťce 2-5mm, do kterého bude vtlačena 

armovací tkanina VERTEX R 131 162g/m2. Tato tkanina musí být celá překryta 

cementovým tmelem z obou stran. Je nutné dodržet minimální překrytí této tkaniny, 

které je 100mm z každé strany. Po zaschnutí bude celá fasáda jemně přebroušena a 

znovu na ni aplikujeme srovnávací vrstvu cementového tmele v tloušťce 1-3mm. Po 

vytvrzení těchto vrstev provedeme opětovně mírné přebroušení a penetrační nátěr. 

Až v této fázi osadíme na okna TiZn (titan-zinek) vnější parapety.  Před finální fází 

(aplikace fasádní silikonové omítky) budou všechny okna a parapety oblepeny 

páskou, abychom zamezili poškození těchto pohledových prvků. Po zaschnutí 

penetrace bude na fasádu aplikována finální střednězrnná silikonová omítka 

WEBER.PAS silikon, R 3 mm. Konečná úprava bude provedena tzv. točením. Při 

aplikaci je potřeba dodržovat pokyny uvedené výrobcem a klimatickými podmínkami. 

Omítka nemůže být aplikována při nízkých teplotách (nesprávné tuhnutí omítky), ale 

ani při vysokých teplotách (rychlé schnutí a nedostatek času na zpracování 

materiálu). Omítku není možno provádět při deštivém počasí. Při aplikaci 

zateplovacího systému je nezbytně nutné ponechat na fasádě provětrávací otvory na 

střešní části fasádních stěn. Jelikož nová konstrukce střechy bude stejně jako ta 
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stávající dvouplášťová s provětrávanou mezerou, je zaslepení těchto otvorů 

zateplovacím systémem pro správnou funkci odvětrávání střechy nepřípustné.  

     Soklová část bude natřena penetračním nátěrem na bázi asfaltu, který působí 

jako částečná hydroizolace. Zateplení soklové části bude provedeno nenasákavým 

extrudovaným polystyrenem XPS tl 100mm. Soklová část se nachází v úrovni stěny 

suterénu, který je řešen jako nevytápěný.  Rovněž zde bude instalována armovací 

tkanina VERTEX R 131 162g/m2 do cementového tmele Weber 700 v tloušťce 2-

5mm. Finálním povrchem soklu bude marmolitová stěrka. 

     Všechny práce na fasádě od výšky 1,5m budou prováděny z kovového lešení, 

které bude postaveno odborně způsobilými pracovníky. Lešení bude opatřeno 

jemnou ochrannou sítí, která bude eliminovat riziko znečištění sousedních území 

unášenými částečkami broušené tepelné izolace. Poklopy na průlezech lešením 

bude opatřeny zámkem proti vstupu nepovolaným osobám v době nepřítomnosti 

pracovníků dodavatele. Tímto opatřením bude zamezeno možným zraněním těchto 

osob. 

     Během celé etapy zateplení je potřeba dodržovat pořádek na staveništi s ohledem 

na velké riziko znečištění blízkého okolí polétavými částečkami polystyrenu a 

obalových materiálů. Z tohoto důvodu bude na staveništi po celou dobu rekonstrukce 

instalován kontejner s pevným poklopem, do kterého budou tyto polétavé odpady 

pravidelně (minimálně pak) 1x denně uklízeny.  

 

 

3.2 ZATEPLENÍ STŘECHY 

 

Zateplení střechy bude provedeno položením minerální vaty ISOVER Orsil 

S v tloušťce 250mm. Ta bude položena  na stávající separační vrstvu, která uzavírá 

spádovou vrstvu tvořenou struskovým násypem tloušťky 25 – 40mm. Před 

zpracováním projektové dokumentace byly provedeny potřebné výpočty pomocí 

softwarových modelů (Teplo 2009, Svoboda software), na základě kterých byla 

ověřena správnost tohoto návrhu. Pro správnou funkci zateplení ( tepelnou a 

vlhkostní ) musíme výsledky výpočtů porovnat s normovými požadavky: 
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Skladba střešního pláště (od interiéru) 

   - omítka vápenocementová     15mm 

  - ŽB stropní panel   150mm 

  - pojistná hydroizolace  1,5mm 

  - strusková pemza    250mm 

  - JUTADACH 115   0,2mm 

  - tepelná izolace ISOVER Orsil S   250mm 

  - odvětrávaná mezera  300mm 

  - ELASTEK 50 Special mineral   4mm  

  - ELASTEK 50 Special dekor 6mm 

 

Tepelně technické vlastnosti obvodových panelů: 

 

a) Součinitel prostupu tepla obvodového pláště U,N  dle čl.5.2 v ČSN 730540-2: 

 U,N ≥ U  [W/m2K] 

 0,24  ≥ 0,18  [W/m2K] 

             POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

b) Teplotní faktor obvodového pláště  f,Rsi,N  dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2: 

       f,Rsi,N  ≤ f,Rsi,m 

     f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,789 + 0,000 = 0,789 

        0,789 ≤ 0,955 

          POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

c) Šíření vlhkosti konstrukcí dle čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2: 

o  kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci k-ce: 

 

Kondenzace vodní páry v konstrukci s dřevěnými prvky je velice nežádoucí jev 

vzhledem k jejímu špatnému účinku na odolnost a životnost těchto prvků. 

V tomto případě výpočty dokazují, že v k-ci  nedochází  ke kondenzaci 

vodních par.  

          POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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o  roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

     roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,000 kg/m2,rok     

 POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

o  roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

          roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,000 kg/m2,rok     

                      POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Okrajové podmínky výpočtu: 

o návrhová teplota vnitřního prostředí  Tai  20°C 

o teplota vnějšího prostředí (oblast Přerov)  Te  -12°C    24°C 

o nárhová relativní vlhkost v interiéru φi         50% 

o nárhová relativní vlhkost v exteriéru φe         84% 

o tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi  0,13 m2K/W 

o Rsi pro výpočet kondenzace a povrchovou teplotu 0,25 m2K/W 

o tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse  0,04 m2K/W 

o Rse pro výpočet kondenzace a povrchovou teplotu 0,04 m2K/W 

o Korekce součinitele prostupu tepla dU  0,05 W/m2K 

 

Protokoly ze softwarových výpočtů  a porovnání s normovými požadavky jsou 

umístěny v příloze č.1. 

 

Postup výstavby: 

V první etapě dojde k demontáži střešní hydroizolace, která bude řádně uskladněna 

na skládce podle zatřídění do vhodné třídy odpadu. Dále dojde k demontáži 

stávajícího dřevěného záklopu, který jeví známky lokálního poškození (průhyby, 

lokální nerovnosti). Všechen materiál ze střechy bude dopravován na zem v klecích 

na odpad, které budou přemísťovány pomocí jeřábu. Po odkrytí bude provedeno 

vyhodnocení stavu ostatních dřevěných nosných konstrukcí, na základě kterého 

bude určen další postup prací. Podle provedených sond na 3 místech střechy 

nebude potřeba zasahovat do dalších vrstev střešního pláště. Pokud by byla 

objevena další narušení nosných dřevěných konstrukcí (plíseň, zvětrání, napadení 

houbami nebo škůdci), musí tento stav vyhodnotit projektant a navrhnout vhodné 
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řešení náhrady napadených konstrukcí. Dále musí navrhnout opatření proti šíření 

dřevokazných hub a škůdců do zdravých konstrukcí během demoličních prací.          

     Stávající dřevěné konstrukce budou namořeny prostředkem proti dřevokazným 

houbám a škůdcům. Stávající separační vrstva na stávajícím struskovém násypu 

(který slouží jako spádová vrstva a izolace) bude uklizena od všech nečistot. Na takto 

vyčištěný povrch bude položena nová tepelná izolace z kamenné vlny Isover Orsil 

Stabil v tloušťce 250mm. Tepelná izolace bude těsně a pečlivě rozložena i v rozích, 

všech spárách, dutinách a v ostatních detailech. Následně bude proveden nový 

deskový záklop z desek, rovněž namořených ochrannými přípravky.  Na dřevěný 

záklop bude nakotvena podkladní vrstva z asfaltového pásu ELASTEK 50 Special ve 

variantě Mineral tl. 4mm. Kotvení bude provedeno pomocí pozinkovaných hřebíků 

v roztečích předepsaných výrobcem. Překrytí těchto pásů bude 100mm.  Na tuto 

vrstvu bude v kolmém směru natavena hlavní hydroizolace - modifikovaný  asfaltový 

pás ELASTEK 50 Special ve variantě Dekor. Tento materiál v sobě obsahuje 

vyztužující tkanou vložku, takže je plně pochůzí s možností zatížení (technologie, 

zimní údržba při přetížení apod.).  Při natažení celých pásů bude provedena izolace 

všech prostupů a detailů pomocí systémových detailů od firmy Elastek. Hydroizolace 

bude u komínů natavena na komínové zdivo a ještě přikotvena pomocí okapní lišty 

z TiZn (titan-zinek)  s průřezem ve tvaru „Z“. U atiky bude hydroizolace natavena i 

před celou horní stranu atiky.  Následně budou na střeše provedeny nové klempířské 

prvky na atice v provedení TiZn.  

     Před zahájením demontážních prací na střeše musí mít dodavatel stavby 

vyřešenu problematiku deštivého počasí. Na střeše musí být nachystány plachty a 

jejich kotevní a zatěžovací prvky v dostatečném rozsahu. Střecha se bude 

rekonstruovat po jednotlivých objektech So 01, SO 02 a SO 03. V jednu dobu tedy 

bude otevřena max. 1/3 z celého střešního pláště – max. 220,5 m2.  

 

 

4. VÝMĚNA OTOPNÉ SOUSTAVY  

 

V současné době je panelový dům vytápěn pomocí horkovodu z centrální kotelny, 

kterou spravuje společnost Ekoltes, zřízená městem Hranice. Horkovodní potrubí 

jsou přes sklepní prostory vedeny do kotelny každého vchodu SO01, SO02 a SO03.  

V kotelně je pak horkovodní potrubí napojeno na deskové výměníky, kde dochází 
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k předávce tepelné energie do topného media panelového domu. Stávající rozvody 

vytápění v domě jsou původní , tzn. staré téměř 50 let. Materiálem rozvodů je černá 

ocel,  otopné tělesa v bytových jednotkách jsou potom litinové.  Jelikož jsou rozvody 

v současné době ve špatném stavu a často je potřeba provádět opravy lokálních 

netěsností šroubovaných a přírubových spojů, materiál rozvodů je v některých 

místech značně degradován korozí, čímž dochází k poruchám a častým opravám 

systému, což je hlavně v zimním velice nežádaný jev a každá odstávka vytápění  je 

velice náročná. Celá soustava vytápění rovněž postrádá efektivní regulaci systému, 

což vede k nehospodárnému chodu.  

     Po zateplení fasády a střechy panelového domu výrazně snížíme energetickou 

náročnost budovy snížením tepelných ztrát. Z tohoto důvodu je potřeba se zaobírat 

také druhou stranou energetické bilance a tou je samotná výroba a distribuce tepla 

v budově. Návrh nového zdroje vytápění, otopných těles povede k bezproblémovému 

a hlavně energeticky efektivnějšímu provozu. 

     Projekt tedy řeší nahrazení stávající horkovodní technologie vytápění moderními 

kondenzačními kotli, které budou sloužit jak pro vytápění budovy, tak pro přípravu 

teplé vody.   

 

 

4.1 TEORIE KONDENZAČNÍ TECHNIKY 

 

Maximální využití všech zdrojů energie ( nejen na vytápění ) je aktuální téma již 

mnoho let. Společnost si je vědoma, že většinu energie získáváme z přírodních 

zdrojů, které jsou omezené  a že plýtvání energiemi zatěžuje životní prostředí stále 

větším množstvím emisí ( a to i přes všechny omezení, úspory, filtrační technologie  

apod.). Z těchto důvodu se snažíme získat technologie pro efektivnější výrobu 

energie – v našem případě tepelné energie na vytápění. Na druhou stranu se 

snažíme snižovat samotnou potřebu tepelné energie pomocí inteligentních regulací 

v systému. Na tyto trendy samozřejmě reagují společnosti zabývající se výrobou 

plynových kotlů a jejich vývoj směřuje ke snížení spotřeby plynu a vypouštěných 

emisí. A jedním z těchto moderních technologií je právě kondenzační kotel. 

      V minulosti sloužila pro výpočet účinnosti tepelného zdroje jako základní veličina   

„výhřevnost" paliva. Tato veličina nám říká, jaké maximální množství tepla můžeme 

dostat, když spálíme jednu objemovou jednotku paliva  a horké zplodiny vypustíme 
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do ovzduší. V dnešní době však kondenzační technika využívá teplo, které je 

obsaženo právě ve spalinách v podobě  kondenzační tepla. Proto je zde ještě jedna 

veličina, která nám říká, jaké maximální množství tepla můžeme dostat, když spálím 

jednu objemovou jednotku paliva a zplodiny ochladíme pod teplotu kondenzace 

vodních par. Tato veličina se nazývá spalné teplo, které se rovná součtu výhřevnosti 

a kondenzačního tepla. Rozdíl mezi spalným teplem a výhřevností je např. u 

zemního plynu 11%.  

     Historicky se účinnost kotlů stanovovala na základě efektivního využití 

výhřevnosti, přičemž dokonalý kotel by měl účinnost max.100%. Pokud ale chceme 

porovnávat s těmito kotli kotle kondenzační, které dokážou vytvořit  o 11% více tepla 

při stejném výkonu,  znamená  to, že má dokonalý kondenzační kotel relativní 

účinnost paradoxně  111 %. Jak jsme si ale vysvětlili, nejedná se o perpetu mobile, 

nýbrž o veličinu, která se používá pouze pro porovnávání účinnosti dvou konstrukčně 

odlišných přístrojů a jde tedy jen o relativní účinnost. Kondenzační kotle však  mají 

značně lepší účinnost než standardní  kotle i v případě, kdy nedochází přímo ke 

kondenzaci spalin, což je to dáno zejména nižší teplotou spalin.  Na obr. 1.3 je 

porovnání účinností a tepelných ztrát klasického a kondenzačního kotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4)  Porovnání tepelných ztrát a účinností klasického a kondenzačního kotle. 
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Ke kondenzaci vodních par dochází, když se spaliny ve výměníku kotle ochladí pod 

teplotu rosného bodu. Teplota rosného bodu je u spalin zemního plynu cca 56 °C. 

k celoroční kondenzaci tedy může nastat při teplotě zpětného potrubí z otopné 

soustavy 55°C a méně °C, tzn. tepelný spád 70/50, 70/55°C a nižší.  

 

 

4.2 NÁVRH ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU SO 01 

 

Základem pro návrh tepelného zdroje je výpočet tepelných ztrát objektu, pro který byl 

využit počítačový program Ztráty 2009 (Svoboda software). Protokol z tohoto výpočtu 

je přílohou č.2.  

 

Okrajové podmínky  výpočtu: 

       

   Návrhové teploty vzduchu v místnostech      Tai [°C] 

o obývací pokoj, pokoje, kuchyně  20°C 

o koupelna     24°C 

o WC, chodby    15°C 

o Nevytápěný suterén      5°C 

 

 Venkovní teplota (oblast Přerov) Te [°C]  -12°C 

     

 Celkové ztráty pro objekt SOO1       Fi,Hl,SO01 = 27,384 kW 100% 

o z toho prostupem tepla  16,548 kW   60,4% 

o z toho větráním   10,837 kW 39,6% 

 

Pro vytápění tedy potřebujeme 27,4 kW.  K tomuto musíme přičíst i potřebu tepla pro 

ohřev TV 8,1kW (viz. 3.4 Příprava TV). Celkový výkon kotle tedy musí být 35,9kW.  

Pro náš návrh byly vybrány dva kondenzační kotle Buderus zapojené v kaskádě. 

Palivem pro tyto zdroje bude zemní plyn. Každý z kotlů typu Logamax Plus GB 172 

má výkon 23,8 kW. Díky své  konstrukci, mají oba možnost tzv. modulace výkonu 

v rozmezí 6 – 23,8 kW. V našem případě tedy bude soustava dvou kaskádově 

zapojených kotlů  efektivně pracovat s výkonem 6,6 – 47,6 kW. Přebytek výkonu 

kotlů má svůj význam při poruše jednoho z kotlů, protože i jeden funkční kotel může 
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z většiny pokrýt energii na vytápění. Navržený tepelný spád je 70/50°. Řídící 

jednotka bude navíc oba kotle střídat tak, aby byly stejně vytížené, čímž se prodlouží 

jejich životnost. Kotle jsou vybaveny vlastním oběhovým čerpadlem. Kotle a 

regulační prvky otopné soustavy budou spravovány řídící a regulační jednotkou 

Logamatic 4323 (obr.5), která bude napojena na oba kotle, oběhové čerpadlo, 

teplotní čidla na pohotovostním zásobníku a teplotní čidlo umístěné ve vnějším 

prostředí, teplotní čidlo kotlové teploty. Venkovní čidlo je součástí ekvitermní 

regulace, což znamená, že kotel bude svůj výkon regulovat také pomocí informací o 

venkovní teplotě. Při požadavku na zvýšení teploty v otopné soustavě při teplotách 

kolem 5°C  tak nemusí kotel  pracovat na plný výkon jako při teplotě -15°C, ale 

pomocí modulace výkonu si samo určí správný režim chodu. Toto opatření má za 

následek snížení spotřeby primární energie – zemního plynu.  

     Topná voda z kotle je v rozdělovači rozvedena do dvou okruhů. První okruh je 

určen pro ohřev TV v pohotovostním zásobníku. Návrh a popis tohoto okruhu je 

popsán v samostatné kapitole 3.4. Příprava TV.  Druhý okruh topné vody slouží pro 

vytápění bytových prostor panelového domu v části SO 01.  Na tomto okruhu je 

napojeno oběhové čerpadlo, které vhání topnou vodu pomocí 10ti stoupacích potrubí 

do celé otopné dvotrubkové  soustavy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5) Řídící jednotka kondenzačních kotlů Logamatic 4323 

 

 

4.3  NEUTRALIZACE KONDENZÁTU 

 

Jak již bylo uvedeno, u kondenzačního kotle jsou horké spaliny ve výměníku 

ochlazovány  na teplotu pod bodem kondenzace. Tento proces má za následek, že  

vodní páry vyskytující se ve spalinách začnou ve výměníku nebo na potrubí odvodu 

spalin přeměňovat své skupenství z plynného na kapalné. Při tomto požadovaném 
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procesu dostáváme nejen požadované teplo, ale také vedlejší produkt v podobě 

tekutého kondenzátu, který musíme z kotle odvést. Při hoření zemního plynu a 

vzduchu vzniká mimo jiné látky také oxid uhličitý CO2, který působí na 

zkondenzovanou  vodu H2O. Reakcí mezi oběma látkami vzniká kyselina uhličitá 

s mírnou koncentrací, kterou není možné přímo odvézt do kanalizace.  Proto jsou 

oba kotle napojeny  na neutralizaci, která kondenzát zneutralizuje a následně je 

možné ji přes přípojku vypustit do odpadního potrubí. 

Neutralizátor se zejména skládá z nádoby, naplněné granulátem. Část tohoto 

granulátu (hydroxid hořečnatý) se rozpouští v kondenzované vodě a reaguje 

s kyselinou uhličitou, přičemž vytváří sůl a posouvá pH hodnotu do oblasti 6,5 až 9. 

Zejména v první otopné sezoně je nutné provádět pravidelnou kontrolu tohoto 

zařízení a množství rozpuštěného granulátu. Při správném návrhu by měla náplň 

vydržet jeden rok. Pro náš návrh byl vybrán typ Neutra   N4 s výkonem kotlů do 100 

kW – obr.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6) Neutralizátor kondenzátu Neutra N4. 

 

 

4.4  NÁVRH OBĚHOVÉHO ČERPADLA 

 

Při návrhu oběhového čerpadla vycházíme z hydraulicky nejnepříznivějšího 

otopného tělesa. V příloze č.3 jsou tabulky s výpočty tlakových ztrát a průtoků potrubí 

na jednotlivých trasách (obr.7). V našem případě je nejméně příznivé těleso 

v systému  OT 411 umístěné ve 4.NP v místnosti 4.16 na potrubí označené jako 76-

3. Z této tabulky vyčteme, že  hmotnostní průtok  před tímto otopným tělesem je 23,8 

kg/h a celková tlaková ztráta potrubím a místními odpory je 7066,7 Pa.  
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Obr. 7) Tabulka s výpočtovými hodnotami hydraulicky nejnepříznivějšího OT. 

 

Podle těchto zadávacích parametrů bylo vybráno oběhové čerpadlo Grunfos Alpha 2 

15-40 (obr.č.9) s plynulou regulací otáček pomocí EC motoru. Na obr. 8 je pracovní 

diagram tohoto čerpadla. Toto oběhové čerpadlo je opatřeno regulací Autoadapt, což 

znamená, že si čerpadlo samo vyhodnotí na jaký výkon musí zrovna pracovat.    Díky 

této regulaci je čerpadlo velice úsporné a spadá do energetické náročnosti třídy A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8) Pracovní diagram oběhového čerpadla Grundfos Alpha 2 15-40 
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Obr. 9)  Oběhového čerpadlo Grundfos Alpha 2 15-40 

 

 

4.5 POTRUBNÍ ROZVOD 

 

Rozvod vytápění je řešen jako dvojtrubkový protiproudý. Hlavní větev topného 

potrubí dimenze DN40 a DN32 je provedena z černé oceli. Stoupací a vodorovné 

potrubí připojovacích dimenzí DN8-DN22 je provedeno v mědi. Pro přechod mezi 

materiály bude použito originálních přechodových kusů. Přívodní potrubí i zpátečka  

budou tepelně izolovány systémem Isover Orstech (obr.10) na hlavním horizontálním 

rozvodu v suterénu a na stoupacím potrubí. Tato izolace nevyniká jen vynikajícími 

tepelně izolačními  vlastnostmi, ale působí také jako akustická izolace. Tímto 

opatřením eliminujeme tepelné ztráty na rozvodech a možnost nežádoucích 

akustických projevů na potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10) Tepelně izolační systém Isover Orstech 
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4.6 NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 

 

Při zahřívání otopné soustavy se zvětšuje objem teplonosné látky v potrubí, což je 

dáno závislostí její hustoty na teplotě . V našem případě je touto látkou voda.  To má 

za následek nežádoucí zvyšování tlaku v soustavě. Pro vyrovnání těchto tlaků je 

zapotřebí instalovat do soustavy expanzní nádobu. Oba kondenzační kotle v sobě již 

mají integrovanou malou expanzní nádobu, ale je nezbytně nutné výpočtem zjistit, 

zda jsou tato zařízení dostatečná pro zachycení tohoto nárůstu objemu  otopné vody 

v soustavě.  

 

                                                        Vet = 1,3 . Vo . n / η         (vzorec 3.1) 

kde: 

Vet   - objem expanzní tlakové  nádoby   [ l ] 

Vo  - objem vody v celé otopné soustavě   310,12 [ l ]  

   viz. příloha č.4 

 

n  - součinitel zvětšení objemu pro dT 50°C    0,01672 [ - ]  

η - stupeň využití    [ - ] 

 

                    (vzorec 3.2) 

 

kde : 

ph,dov,A - otevírací absolutní tlak pojišťovacího ventilu 30  [ kPa ] 

pd,A - hydrostatický absolutní soustavy  [ kPa ] 

 

 

                                                            pd,A = δ . g . h . 10-3 + pB             (vzorec 3.3) 

 

δ - hustota vody 1000 [ kg / m3 ] 

g  - tíhové zrychlení    10  [ m/s2] 

h - výška vodního sloupce 14,5 [ m ] 

pB - hodnota barometrického tlak 100  [ kPa ] 
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Z těchto výpočtů vyplývá, že minimální objem expanzní nádoby otopné soustavy je 

36,7l. Jelikož je součást obou kondenzačních kotlů integrovaná expanzní nádoba na 

12l, je potřeba dimenzovat externí expanzní nádobu na 12,77l. Pro tento případ byla 

vybraný model Reflex 18l – obr.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11)  Externí expanzní nádoba Reflex 18 l. 

 

 

4.7 PŘÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN 

 

Kondenzační kotle jsou napojeny na nucený přívod vzduchu i odvod spalin,  tzn. že 

spadá do kategorie spotřebičů typu C. Vedení přívodu vzduchu i odvodu spalin bude 

vedeno přes stávající komínové těleso, ve kterém se topilo tuhými palivy jen do doby, 

kdy byl panelový dům napojen na horkovodní přípojku z centrální kotelny. Komín je 

v technicky dobrém stavu a je dostatečně dimenzován pro umístění odvodu spalin. 

Toto komínové těleso musí být před umístěním potrubí vyčištěno a musí být 

provedena kontrola jeho těsnosti, aby nepřisával vzduch z vnitřního prostředí.   Oba 

kotle jsou zvlášť napojeny do svého komínového tělesa pomocí koncentrického 

potrubí průměru  DN1= 80mm, DN2 = 125mm. Vnitřní potrubí DN80 slouží k odvodu 

spalin a je tvořeno polypropylenovým potrubím (určeným výrobcem pro toto využití), 

které odolává kyselině uhličité (vznikající při kondenzaci). Toto potrubí je za 

sopouchem napojeno na koleno s úhlem 87°, což nám zaručuje mírný spád pro 

odvod kondenzátu. Toto koleno slouží jako pata komínového tělesa, je pevně 

ukotveno na instalovaný základový prvek v komínovém tělese a nese celou váhu 

potrubí odkouření. Na koleno je napojeno stoupací potrubí, které je v této části 

kotveno rozpěrnými držáky. Trasa odvodu spalin je ukončena nad konstrukcí střechy  
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komínovou hlavicí. Tato hlavice nám zaručuje, že se do kouřovodu nedostane 

dešťová voda a také nám minimalizuje mísení spalin s čerstvým vzduchem. Tento 

přívodní vzduch přes komínovou hlavici proudí komínovým tělesem v prostoru kolem 

potrubí odvodu spalin – viz. obr. 12. Přiváděný vzduch je přihříván tímto potrubím,  

což je opět efektivní využití odpadního tepla.  Na sopouch komínového tělesa 

v úrovni kotle je hermeticky napojeno potrubí DN 125  (vnější část  koncentrického 

potrubí v kotelně), kterým vede vzduch až ke kotli.  Pohonem pro odvod spalin je 

integrovaný ventilátor na kotli. Pro Českou republiku se pro tuto technologii odvádění 

spalin zažil název – turbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12)  Schéma odvodu spalin a přívodu vzduchu 

 

 

4.8 OTOPNÁ TĚLESA  

 

Pro návrh otopného tělesa je potřeba znát tepelné ztráty jednotlivých místností, které 

se skládají z tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcemi a tepelné ztráty větráním. 
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Pro výpočet těchto tepelných ztrát byl použit softwarový model Ztráty 2009 ( Svoboda 

software ). V příloze č.2 jsou umístěny výpočty ke všem místnostem v objektech SO 

01, SO 02 a SO 03.  

 

Okrajové podmínky  výpočtu: 

       

   Návrhové teploty vzduchu v místnostech      Tai [°C] 

o obývací pokoj, pokoje, kuchyně  20°C 

o koupelna     24°C 

o WC, chodby    15°C 

o Nevytápěný suterén      5°C 

 Venkovní teplota (oblast Přerov) Te [°C]  -12°C 

 Násobnost výměny vzduchu n [ - ]    0,5 1/h 

Na základě těchto výpočtů pak podle tabulky výrobce vybereme otopná tělesa do 

každé místnosti dle požadované potřeby tepla. Pro naši potřebu výměny tepla mezi 

topnou vodou a ohřívaným prostorem budou sloužit  desková otopná tělesa Radik 

VK (Ventil Kompakt) řady 10 a 11 od společnosti Korado – viz. obr.13. Jde o 

plechové deskové radiátory pro tepelný spád 70/55 °C. Kotvení na zeď bude pomocí 

ocelových konzol, které jsou součástí dodávky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13) Deskové otopné těleso Korado klasik10 a klasik 11. 
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Nejvyšší přípustná teplota media je pro tento typ radiátorů 110°C. Maximální 

provozní přetlak je 10 barů.  Všechny tyto hodnoty jsou v souladu s teplotami a tlaky, 

pro které je dimenzována otopná soustava – pojistný ventil, tepelný spád. Tyto tělesa 

budou napojována na spodní připojovací armaturou. Aby byla celá soustava 

hydraulicky vyvážená, je potřeba ji regulovat. Proto je každý radiátor vybaven  

termoregulačním ventilem Siemens VND110. Ten svým odporem na dané trase 

vyrovná  tlakovou ztrátu, která  je mezi daným radiátorem a radiátorem s největší 

tlakovou ztrátou OT 411 umístěné ve 4.NP v místnosti 4.16 na potrubí označené jako 

76-3. Z tabulky v příloze 3 vyčteme, že celková tlaková ztráta potrubím a místními 

odpory je 7066,7 Pa a  hmotnostní průtok je před tímto otopným tělesem 23,8 kg/h. U 

každého tělesa tedy musíme vypočítat tlakovou ztrátu potrubí a hodinový průtok. Na 

základě těchto veličin pak z grafu pro ventil VNK 110 (obr.14) vyčteme správnou 

hodnotu nastavení. VND110 umožňuje celkem 6 poloh, včetně N – plně otevřeno. 

Všechny hodnoty nastavení pro jednotlivé otopné tělesa jsou v příloze č.3, stejně 

jako jednotlivé průtoky otopnými tělesy.  Doplňkovým regulačním prvkem jsou 

termoregulační hlavice, nainstalované na ventilech.  Pomocí těchto armatur budou 

moci obyvatelé usměrnit výkon svých radiátorů dle aktuálních potřeb a tím sníží 

náklady na vytápění. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14) Graf pro nastavení termoregulačního ventilu Siemens VND110 

 

Aby byl zajištěn bezproblémový provoz celého vytápění,  je nutné provést zkoušku 

těsnosti, provozní zkoušku a topnou zkoušku. Tím bude zkontrolována správná 

funkce armatur, rovnoměrné ohřívání všech těles, dosažení projektovaných tlaků a 
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teplot, správná funkce regulačních, měřících  a zabezpečovacích zařízení.                 

O úspěšnosti těchto zkoušek  bude proveden zápis. 

 

 

5.  PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 

 

V každém stavebním objektu SO 01, SO 02 a SO 03 budou pro přípravu teplé vody  

sloužit dva typy zdrojů. Tím prvním budou solární panely, které jsou napojené na 

akumulační bivalentní zásobník o objemu 1m3. Druhým zdrojem bude dvojice 

kondenzačních kotlů Buderus GB 172, které budou napojeny na pohotovostní 

zásobník o objemu 0,5m3. Principielně je soustava navržena tak, aby byla teplá voda 

vznikající v akumulačním zásobníku od solárních panelů přečerpávána do 

pohotovostního zásobníku, který je již  napojen přímo na rozvod potrubí TV. Naopak 

v zimním období, kdy jsou solární zisky daleko menší, bude pohotovostní zásobník 

dohřívat vodu, kterou nestačily ohřát solární panely. Pro dimenzování celé soustavy  

(v tomto případě jen pro objekt SO 01) vycházíme z počtu obyvatel 35 a požadavku 

na potřebu teplé vody na jednu osobu 82l/den. 

 

5.1  VÝPOČET POTŘEBY TEPLA PRO PŘÍPRAVU TV 

 

Vstupní data: 

n   - počet obyvatel v SO 01    35 osob 

V1 - denní potřeba teplé vody na osobu 0,082 m3/den 

k1 - koeficient současnosti pro bytové domy  0,65 [ - ] 

T1 - teplota studené vody   10°C 

T2 - teplota teplé vody   55°C 

c - měrná tepelná kapacita vody   1,163 kW 

 

Denní spotřeba teplé vody V [m3]: 

                                                      V = n . V1 . k1                       (vzorec 3.4) 

                                     V = 35 . 82 . 0,65 = 1.866  m3/den 
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Denní potřeba tepla v  Qden [kWh]: 

                                          Qden = V . c . ( T2 - T21 )    (1.2)        (vzorec 3.5) 

Qden = 1,866 . 1,163 . ( 55 – 10 )  

Qden = 97,65 kWh 

 

Denní potřeba tepla tepla QTV[kWh] se zohledněním tepelných ztrát na rozvodech             

k2 = 1,05 [-] a tepelných ztrát samotného zdroje k3 = 1,04 [-] : 

                                                      QTV = Q1 . k2 . k3                        (vzorec 3.6) 

QTV = 97,65 . 1,05 . 1,04 

QTV =  106,6 kWh 

 

 

5.2 SOLÁRNÍ PANELY – TEORIE 

 

Solární tepelné soustavy představují jednu z nejčistších technologií pro výrobu 

tepelné energie s v podstatě nulovým negativním vlivem na životní prostředí (vyjma 

jejich vlastní výroby). Tomuto perspektivnímu oboru solární (nebo fotovoltaické) 

techniky se věnuje mnoho firem, jejichž vývojová centra pracují na neustálém 

zvýšení efektivity a snížení výrobních nákladů této technologie, která má své 

uplatnění nejen u rodinných a bytových domů, ale také ho nalézá i v průmyslu. 

Skutečnost, že solární energie bude mít větší  podíl na celkové výrobě energie je 

patrná i z celé řady evropských a kvót, ke kterým se mnoho zemí zavázalo. Také 

fakt,  že je do této technologie každým rokem investováno stále větší množství 

investic, znamená, že se v Evropě s masivním využití solární energie počítá. 

     Základní princip solárních panelů je následující.  Dopadající sluneční paprsky jsou 

v panelu soustřeďovány do míst, kde je vakuová trubice, absorbér nebo obdobný 

pohlcovač  tepelné energie, kterým protéká teplonosná látka. Tato látka je pomalým 

průtokem v panelech ohřívána a pomocí  oběhového čerpadla je tlačena do 

akumulační nádrže. V této tepelně zaizolované nádrži – může to být obyčejný nebo 

například bivalentní zásobník, je potrubí ve tvaru spirály, kterým tato látka cirkuluje a 

pomalu tak ohřívá vodu v zásobníku. 

     Solární panely můžeme z hlediska konstrukce rozdělit do dvou hlavních typů. Tím 

prvním jsou deskové kolektory (obr.15), které jsou z vrchní části zpravidla opatřeny 

bezpečnostním sklem, které je speciálně pokovené (např. sloučeninou hliníku a 
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zinku), aby propouštělo co nejvíce slunečních paprsků a eliminoval se tak nežádoucí 

jev odrazu světla. Pod tímto sklem se pak nachází pevný absorbér, ve kterém je 

trubička s teplonosnou látkou. Po osvětlení absorbéru se tento začne ohřívat a teplo 

předává cirkulujícímu mediu. Mezi sklem a absorbérem bývá prostor vakuově 

uzavřený nebo naplněný inertním plynem, který snižuje únik tepla.  Druhým typem 

konstrukce jsou trubkové solární panely (obr.16). V panelu jsou v řadě umístěny 

vakuově uzavřené trubice, ve kterých je trubička s teplonosnou látkou. Vnitřní strana 

spodní části tvoří speciálně tvarované zrcadlo, které do středu vakuových trubic 

odrazí co nejvíce dopadajícího světla. Oba typy panelů bývají plechové k-ce nebo ze 

skelných vláken a jiných kompozitních materiálů, přičemž zadní stěna bývá tepelně 

izolovaná pro minimální únik energie. 

      

 

 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

Obr.15) Deskový solární kolektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16) Trubicový solární kolektor 
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Při návrhu solární techniky je potřeba vědět množství dopadající sluneční energie. 

V České republice ročně dopadá 900 až 1200 kWh/m2 sluneční energie – oslunění. 

Na obr.17 pak můžeme vidět mapu s jednotlivými oblastmi zvýšeného a sníženého 

množství dopadajícího slunečního záření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17) Množství slunečního záření dopadajícího v ČR 

 

Při ideálním návrhu systému by měla roční  křivka spotřeby energie kopírovat křivku  

dodávky energie solární soustavou. Problematiku této vyváženosti nastiňuje obr. 18  

a 19, ze kterých vyčteme, že nejvíce slunečního záření dopadá v létě a naopak 

největší potřebu tepla  (pro vytápění) máme v zimním období. Tato disharmonie 

způsobuje nežádoucí přebytky tepla, které se dají u rodinných domů eliminovat 

(například vyhříváním bazénu) a proto se panely navrhují na 100% potřeby tepla na 

ohřev TV.  Pro větší obytné budovy, kde není možnost využít tepelné přebytky 

v letním období se pro ohřev TV dimenzují panely jen na pokrytí cca 40-45% celkové 

potřeby. Předimenzování plochy solárních panelů má za následek přehřívání 

topného media, které se z panelů začne při vysokých teplotách odpařovat. Toto má 

za následek zvyšování tlaku a teploty celého systému až kolektory dosáhnou tzv. 

stagnační teploty  (150-250°C podle typu kolektoru). Při tomto stavu již kolektory 

nejsou schopny přijímat další teplo ze slunečního záření. S občasným výskytem 

stagnačního stavu se při provozu solární soustavy počítá, ale jde o jev negativní a 

proto se ho snažíme eliminovat. Dochází k přehřívání armatur a čerpadel na potrubí 

což může vést k jejich zvýšené poruchovosti. Časté vypařování teplonosného media 

(nejčastěji na bázi glykolu) vede ke zhoršení jeho  antikorozních vlastností.  
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Minimalizovat tento jev je možné několika způsoby. Tím prvním je vhodná orientace 

solárních panelů. Při poloze, kdy jsou trubičky s mediem v horizontální poloze, 

dochází při menším tlaku k vytlačení tekuté složky mimo kolektor při malém přetlaku 

a malého množství vypařeného media. Dalším opatřením je dostatečně dimenzovaná 

expanzní nádoba, která pojme zvýšený tlak v soustavě vlivem odpaření většího 

množství media. Dále je potřeba dostatečně nadimenzovat akumulační zásobník, 

který pojme dostatek energie které kolektory absorbují. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.18)  Energetická bilance při ohřevu TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 19) Energetická bilance při ohřevu TV a  vytápění 

 

 

5.3 NÁVRH SOLÁRNÍCH PANELŮ 

 

Pro  tento projekt byl vybrán  vakuový solární kolektor Vaciasol CPC 12. Základní 

parametr pro návrh solárního systému bude sloužit hodnota denní potřeby energie 

pro ohřev teplé vody ze vzorce 1.3  QTV =  106,6 kWh.  Abychom nezatěžovali solární 

soustavu nežádoucími tepelnými přebytky v letním období, budeme dimenzovat 

ohřev vody jen na 40% této potřeby QTV,40 =  42,6 kWh. 
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Výpočet denní dávky záření Ht den [ kWh/m2den ]: 

                                      Ht den = דr . HT,den,teor + ( 1 - דr ) . HT,den,dif            vzorec (3.7) 

Ht den = 0,56 . 7,56 + ( 1-0,56 ) . 1,72 

Ht den = 4,99 kWh/m2den 

kde: 

HT,den,teor  - teoretická denní dávka slunečního záření   7,56   kWh/m2den 

HT,den, dif   - difúzní dávka slunečního záření        1,72  kWh/m2den 

        [ - ]   r    - poměrná doba slunečního svitu       0,56ד

 

Hodnoty  HT,den,teor, HT,den,dif ,  דr  jsou vybrány z tabulek v příloze č.5 pro oblast město 

(Z=4), orientace panelů na jih, úhel náklonu od horizontální roviny 45°. 

 

 

Účinnost  solárních trubicových panelů CP12         [ - ] : 

 

               vzorec (3.8) 

 

  

 

 

kde: 

   - účinnost kolektoru při nulových ztrátách  0,665 [ - ]  

a1 - lineární součinitel tepelné ztráty  kolektoru 0,721 W/m2K 

a2   - kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru 0,006  W/m2K2 

tk,m  - průměrná teplota teplonosné kapaliny pro TV 40 °C 

tes - průměrná venkovní teplota v době svitu  22,1 °C 

GTN  - střední denní sluneční záření   483 W/ m2 

 

Hodnoty     , a1, a2, tk,m, tes, GTN  jsou vybrány z tabulek v příloze č.5 pro oblast město 

(Z=4), nejbližší lokalitu Brno, orientace panelů na jih, úhel náklonu od horizontální 

roviny 45° a dále pak z přílohy č.10 – technické parametry výrobce k solárním 

panelům Vaciasol CPC 12. 
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Výpočet využitelného tepelného zisku qku  [ kW/m2den ] : 

                                           qku = 0,9 .      . . HT, den . ( 1 – p )                       vzorec (3.9) 

qku = 0,9 . 0,634 . 4,99 . ( 1 – 0,1 ) 

qku = 2,564 kW/m2den 

kde  p  je hodnota srážky z tepelných zisků vlivem tepelných ztrát 0,1[ - ]  solární 

soustavy   (rozvody,  zásobník) 

 

Výpočet plochy kolektoru Ak [m2] : 

            vzorec (3.10) 

 

 

  

       Ak = 14,99   m2  

kde:  

f - solární pokrytí      0,9 [ - ] 

QTV,40  - potřeba tepla na ohřev 40% teplé vody     42,6  kWh 

 

Pro naši potřebu musíme nainstalovat celkem 14,99 m2 solárních panelů. Dalším 

výpočtem  musíme vypočítat celkový počet požadovaných solárních panelů CPC 12 

a určit reálnou  absorpční plochu kolektorů. 

 

Výpočet počtu solárních panelů CPC 12   n [ ks ] 

            vzorec (3.11) 

 

n = 5,86  ks 

kde  ACPC12 je absorpční plocha jednoho  kolektoru Vaciasol CPC 12   -  2,56 m2. 

  

Po zaokrouhlení výsledku směrem nahoru nám z uvedených výpočtů vyplývá, že pro 

každý objekt - SO 01 , So 02 a SO 03, musíme na střechu objektu nainstalovat 6ks 

solárních panelů Vaciasol  CPC 12 o celkové absorpční ploše 15,36 m2. Orientace  

těchto kolektorů je na jižní stranu a úhel náklonu od horizontální roviny střechy musí  

být 45°. 

     Hlavní částí hydraulického systému je čerpací stanice logasol KS 0105se  

zpětnými klapkami a kulovými kohouty s teploměry, na zpátečním potrubí je pak 
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navíc oběhové čerpadlo, pojistný ventil, tlakoměr, plnící a vypouštěcí ventil a 

expanzní nádoba. Na přívodním potrubí od solárů je uzavírací ventil a odlučovač 

vzduchu. Celý solární systém bude napojen na regulační jednotku Logamatic  SC 20.  

Na celý řídící systém jsou napojeny teplotní čidla akumulačního zásobníku, teplotní 

čidlo solárních panelů a oběhové čerpadlo, pomocí kterých systém neustále 

vyhodnocuje aktuální stav soustavy. 

     Dle pokynů výrobce bude potrubí pro solární okruh z měděných trubek DN 22. 

Toto potrubí bude v celé trase opatřeno tepelnou izolací  Mirelon – obr.20. 

Teplonosnou látkou bude glykolová směs dle pokynů výrobce o celkovém objemu 

soustavy 29,76l. Expanzní nádoba bude Reflex S 33l – její výpočet je v příloze č.8. 

 

 

 

 

 

 

Obr.20) Izolační materiál Mirelon 

 

5.4  NÁVRH AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU 

 

Akumulační zásobník bude sloužit k akumulaci tepla, které dodají solární panely. Pro 

správný a bezproblémový chod celého systému musí být tento zásobník dobře 

nadimenzován. Při předimenzování by se například  voda v zásobníku nikdy 

neohřála na požadovanou teplotu 55°C a vždy by ji musel dohřívat plynový kotel. 

Naopak při poddimenzování zásobníku by se voda v něm rychle ohřála na vysokou 

teplotu, topné médium by se začalo přehřívat a mohlo by docházet k častějším 

stagnačním stavu na kolektorech. Jak bylo popsáno v kapitole 3.4.2 je tento jev 

nežádoucí a má degradující účinky. Pro  návrh objemu Vmin [m3] tohoto zásobníku se 

můžeme řídit několika pravidly: 

 

a) na každý m2 potřebujeme 50l vody v akumulačním zásobníku 

   Vmin = 15,36 . 0,05 =  0,768 m3´                  vzorec (3.12) 

   minimální objem zásobníku je 0,768 m3 
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b) Doporučení výrobcem: 

   Doporučený  objem zásobníku je 1 m3 

 

Vždy je bezpečnější se přiklonit k bezpečnější hodnotě a proto byl pro tento projekt 

vybrán akumulační zásobník PL 1000/2S o objemu 940l s vniřní termoglazurou 

Buderus DUOCLEAN MKT a hořčíkovou anodou. Tento zásobník je vybaven 

patentovanou termosifonovou trubkou s gravitačními klapkami pro vrstvené 

zaplavování nabíjeného zásobníku . viz. obr. 21).  To v praxi znamená, že voda 

v zásobníku je ohřívána jen v uzavřeném prostoru kolem topné spirály, ve které 

cirkuluje topná voda ze solárních panelů. Voda se v malém prostoru rychleji ohřeje a 

díky své menší hustotě proudí přes termosifonovou trubku s uzavřenými gravitačními 

klapkami do horní části zásobníku. S přibývajícím množstvím teplé vody v horní části 

zásobníku se pomalu začnou otevírat gravitační klapky na termosifonové trubce, od 

shora dolů, přesně podle hladiny přibývající teplé vody, která tyto klapky svou 

teplotou aktivuje. Aby docházelo k vrstvenému zaplavování teplou vodou od shora 

dolů, je potřeba mít správně dimenzovaný  průtok zásobníkem, aby nedocházelo 

k rychlým změnám teploty  a tím k víření teplé a studené vody v zásobníku.Tento 

princip má za následek rychlejší ohřátí menšího množství teplé vody na 

požadovanou teplotu, která se nemusí vždy dohřívat jiným zdrojem. Při ohřátí 

určitého množství  vody v tomto akumulačním zásobníku bude tato voda přečerpána 

do pohotovostního zásobníku, který je již napojen přímo na rozvody teplé vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.21) Akumulační zásobník PL 1000/2S o objemu 940 l 
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5.5  NÁVRH POHOTOVOSTNÍHO ZÁSOBNÍKU 

 

Jak již bylo popsáno, pohotovostní zásobník bude zásobován teplou vodou 

z akumulačního zásobníku - popřípadě studenou vodou v době jejich výpadku nebo 

například v nočních hodinách. Avšak právě z důvodu nerovnoměrné dodávky teplé 

vody ze solárních kolektorů,  absenci tohoto výkonu v nočních hodinách, menším 

výkonem v zimním období nebo možnosti jejich výpadku nemůžeme s tímto zdrojem 

tepla vůbec počítat. Návrh solárních panelů navíc počítal s ohřevem jen 40ti % 

celkové potřeby teplé vody. Proto musíme dimenzovat pohotovostní zásobník teplé 

vody napojený na kondenzační kotle bez ohledu na solární výkon. 

     Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody v objektu SO 01 je tedy 106,6 kWh. Na 

základě tohoto výpočtu a hodinových odečtů odběru teplé vody během dne (které 

byly součástí přípravných projektových prací) sestavíme graf s průběhem spotřeby 

teplé vody v běžné domácnosti bytových domů – obr. 22. Křivka spotřeby teplé vody 

je položena vždy níže a je sestavena na základě měření hodinových spotřeb. Křivku 

odběru si namodelujeme tak, abychom měli vždy s předstihem dostatek teplé vody 

pro kritické odběry. V našem případě jsou kritické zvýšené odběry v době 5 – 8  

hodin (ranní hygiena, snídaně) v době 17 - 21 hodin (večeře, večerní hygiena).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22) Denní průběh spotřeby a přípravy TV v objektu SO 01 
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Graf z obr.22 nám ukazuje, že při této dané spotřebě a rezervě teplé vody 

potřebujeme mít zásobník takového objemu, aby byl schopen pojmout maximální 

rozdíl mezi spotřebou tepla  pro ohřev TV a jeho zásobou  Qmax = 52,3  kWh.   

 

Objem pohotovostního zásobníku Vz [m3]: 

            Vzorec (3.13) 

 

 

  

Vz = 0,999 m3 

kde: 

c - měrná tepelná kapacita vody   1,163 kW 

T1 - teplota studené vody   10°C 

T2 - teplota teplé vody   55°C 

 

Z výpočtu 3.13 nám vyplývá, že pro dostatečnou zásobu teplé vody, která nám 

pokryje potřebu teplé vody v domácnostech, potřebujeme zásobníky o celkovém 

objemu 0,999 m3.  Pro náš návrh byl vybrán pohotovostní zásobník Logalux SU 1000 

o objemu 1 m3 - viz. obr.23.  Tento zásobník bude napojen na stávající rozvody teplé 

vody v budově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.23 Obrázek a řez zásobníku vody řady Logalux SU 

 

Potřebný výkon kondenzačních kotlů pro ohřev teplé vody vychází z grafu potřeby 

teplé vody obr.č.22. Z něj vyčteme, že maximální potřebný výkon bude v době od 9 

do 18 hodin. V této době kotle potřebujeme zdroj o výkonu 8,1 kWh. Tato hodnota je 
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menší než přebytek výkonu kondenzačních kotlů pro vytápění, tzn. že výkon je pro 

ohřev teplé vody dostatečný. 

 

 

6.  KANALIZACE 

 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.2,  je potřeba od kondenzačních kotlů odvést kyselý 

kondenzát  kyseliny hlinité do neutralizátoru. Z něho pak  musíme neutralizovanou 

vodu dopravit do stávající kanalizace.  Vývod z neutralizátoru je  napojen pomocí 

flexibilní hadice na plastové potrubí DN 4O, které bude vedeno po stěně 

v minimálním spádu 3% ke svislému odpadnímu potrubí.  Napojení bude provedeno 

pomocí plastového T-kusu, který bude nainstalován do stávajícího potrubí 

kanalizace. 

 

 

7.  PLYNOVÁ PŘÍPOJKA 

 

Pro dvojici kondenzačních kotlů musíme nainstalovat plynovou přípojku. Jelikož je již 

v každé kotelně SO 01, SO 02 a SO 03 již stávající plynové potrubí, které je určeno 

pro plynové sporáky v bytových jednotkách, bude přívod zemního plynu ke kotlů 

proveden z tohoto potrubí. Výpočtem musíme ověřit, zda je stávající plynové potrubí 

dostatečné dimenze. 

 

 

 

8. DEMOLICE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE 

 

Stávající technologie horkovodu může být demontována až po instalaci všech 

komponent soustavy pro přípravu TV – solární panely, rozvody, akumulační 

zásobník, pohotovostní zásobník, kondenzační kotle a všechny armatury dle 

výkresové dokumentace. Až následně můžeme odstavit přípojku TV od stávající 

technologie horkovodních deskových výměníků a napojit ji na nové rozvody. Tímto 

postupem se vyhneme nežádoucí odstávky teplé vody, která bude minimalizována 

na několik hodin. Tyto práce lze provádět v nočních hodinách , aby byl co nejméně 
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omezen chod domácností. Posledním krokem bude rozpálení deskových výměníků a 

potrubí horkovodu, likvidace tohoto železného šrotu a tepelně izolačních materiálů. 

Tyto práce budou probíhat ve všech třech kotelnách v objektech SO01, SO02 a 

SO03.  
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ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce se zabývala zpracováním realizačního projektu rekonstrukce 

panelového domu, který byl zaměřen na zateplení objektu, vytápění a přípravu teplé 

vody. Poznatky, které jsem nabyl během studia vybraného oboru Prostředí staveb , 

jsem se snažil aplikovat a tím projekt co nejvíce přiblížit praxi.  Výsledný projekt jsem 

zpracoval s ohledem na stávající dispoziční řešení budovy při respektování platných 

norem a vyhlášek. 

     Mou snahou bylo zajistit, aby byl tento  projekt rekonstrukce energeticky úsporný 

s ohledem nejen na tepelné vlastnosti obalových konstrukcí, ale také s ohledem na 

využití solárních energií a regulací celého systému. Z původní energetické náročnosti 

třídy F – velmi nehospodárná se dle softwarových výpočtů v programu Energie 2009 

(Svoboda software) se po rekonstrukci dostává do kategorie B – hospodárná                                 

(viz. příloha č.6 a 7).  Při tom jsem chtěl zachovat cenovou dostupnost celého 

projektu, protože ekonomické parametry jsou v dnešní době krizových scénářů 

jedním z důležitých faktorů každé stavební investice.   
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http://www.grundfos.cz 

http://www.infoenergie.cz 

http://www.korado.cz 

http://www.reflexcz.cz 

http://www.ri-okna.cz 

http://www.siemens.com 

http://www.tzb-info.cz 

http://www.cad-detail.cz/
http://www.ri-okna.cz/
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