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Stránka 1 

1.   Úvod 
  

Cílem mé bakalářské práce je vypracovat projekt vytápění  rodinného domu,který  

splňuje  požadavky   současných  norem  a  současného  komfortu  bydlení  s využitím 

současných materiálů.Jedná se o dvoupodlažní,nepodsklepený rodinný dům se sedlovou 

střechou,který se nachází v obci Vlčnov nedaleko Nového Jičína.Projekt se skládá ze dvou 

celku.V prvním celku se reší stavební část a ve druhém celku o vytápění rodinného domu. 

 Při návrhu vytápění jsem se rozhodl z důvodu  neustálého požadavku na snižování 

energetické náročnosti,použít jako zdroj  kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB 172T 

se 150 litrovým integrovaným zásobníkem teplé vody.Kotel dosahuje díky vysoké účinnosti 

využití energie plynu,nižší spotřebu a tím spojenou úsporu peněz. 

 

 Bakalářská práce se dělí do tří části a to textové,grafické a přílohové 

 

-Textová část obsahuje teoretický princip kondenzačního kotle a dále textové zprávy 

k realizaci stavební části a vytápění rodinného domu.Textové zprávy stavební části 

popisující technické,konstrukční a materiálové řešení stavebních prvků a údajů          

o místních poměrech.Technická zpráva pro vytápění obsahuje detailní popis 

materiálu použitých pro návrh otopné soustavy rodinného domu.                      

-Grafická část obsahuje výkresy pozemního stavitelství a výkresy vytápění nutné pro 

realizaci stavebního díla. 

-V části příloh se nacházejí potřebné výpočty pro zpracování projektu. 
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Stránka 2 

2.   Obecná část-popis kondenzačního kotle 
 

2.1. Úvod 
 

Plynové kotle lze jednoduše rozdělit na konvenční (klasické) a kondenzační. A právě      

o kondenzačním kotli bude řeč.  

Technika spotřebičů paliv ve svém vývoji směřuje ke stále dokonalejšímu využívání tepla 

vzniklého při spalování. Špičku v tomto směru představují kondenzační spotřebiče. Jejich 

maximální účinnost je uváděna více než stoprocentní. Nejedná se o žádné perpetum mobile, 

ale tohoto výsledku je dosahováno proto, že k celkové účinnosti spotřebiče je připočítáno        

i využití tepla, které se uvolní při kondenzaci spalin.     

 Kondenzační kotle tedy mají v porovnání s klasickými kotli o 15 % vyšší účinnost a díky 

tomu lze ušetřit až 15-20 % nákladů na vytápění.       

 S kondenzačním kotlem můžeme nejen vytápět, ale také ohřívat užitkovou vodu. 

Kondenzační kotle jsou zhruba o 35 % dražší než konvenční kotle, ale návratnost vyšší 

investice je 3-4 let. 

2.2. Princip kondenzačního kotle        

U standartních kotlů,plyn vstupuje do zařízení s plným energetickým obsahem 

daným spalným teplem, které je o latentní teplo (11 %) vyšší než jeho výhřevnost. Po spálení 

plynu dochází ke ztrátám tepla, které odchází z kotle jednak spalinami, jednak sdílením tepla 

z povrchu kotle.Z důvodu  nezanedbatelných ztrát a neustálého požadavku na snižování 

energetické náročnosti byl zkonstruován kondenzační kotel,který je navrhnutý tak,aby mohl 

pracovat s nízkými teplotami vody v otopné soustavě. Pokud se spaliny zemního plynu 

ochlazují pod teplotu rosného bodu (pod 57°C) , začne z vodní páry obsažené ve spalinách 

kondenzovat voda( kondenzát). Pokud se toto ochlazení děje v kotli, na jeho teplosměnných 

plochách, uvolňuje se latentní (skryté) teplo, obsažené v plynu ve formě tepla skupenského 

(vypařovacího). Takto využité teplo se převádí oběhovou vodou do tepelné soustavy, čímž se 

zvyšuje využití energetického obsahu zemního plynu. Následně se zásadně sníží jeho 

spotřeba. Představu o využití energetického obsahu zemního plynu si uděláme nejlépe podle 

schématu tepelného toku při spalování a kondenzaci (obr.1). 
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Stránka 3 

 

Obr.1:Schéma tepelného toku 

Teplota spalin kondenzačního kotle v rozsahu 40 až 90 °C je závislá na teplotě vratné 

vody ze systému.Protože teplota spalin je nízká a nestačila by pro vytvoření dostatečného tahu 

v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin, musí být v kondenzačním kotli vzduchový 

nebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová 

konstrukce musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku. 

2.3. Teplotní spád topné vody 

Ideální jsou systémy, u kterých je  teplota vratné vody po celé topné období,  i při 

nejnižších venkovních teplotách, o 5 oC nižší než skutečná teplota rosného bodu spalin.  Pro 

soustavy s kondenzačním kotlem na zemní plyn je tak trvale zaručen nejvyšší normový stupeň 

využití ve spojení s teplovodními nízkoteplotními systémy se spády například 40/30 

až  55/45oC. Ke kondenzaci bude docházet po celou dobu provozu kotle, při každém stupni 

zatížení.  Vhodnou otopnou plochu představují sálavé systémy se zabudovanými 
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Stránka 4 

teplovodními trubními rozvody,  neboli  podlahové či stěnové vytápění. Při návrhu otopné 

soustavy s konvekčními tělesy, lze u kotlů pracujícími s minimálním přebytkem vzduchu 

(přímým řízením směšovacího poměru) a spojitě řízeným výkonem v rozsahu,garantovat 

využití kondenzace až do spádu 70/50. Při návrhu otopné plochy je nutný přepočet výkonu 

tělesa na konkrétní parametry topné vody oproti parametrům udávaným výrobci v návrhových 

podkladech.          

 Kondenzační techniku lze samozřejmě v našich klimatických podmínkách využívat          

i u soustav  s vyššími teplotami topné vody. V určitém časovém období – při nízkých 

venkovních teplotách bude teplota vratné vody překračovat rosný bod spalin, k využití tepla 

z kondenzace nedojde a normovaný stupeň využití kotle  se sníží. U otopných soustav 

s návrhovými teplotami topné vody 90/70 se toto omezení projeví výrazněji. Je však nutné 

podotknout, že dnes nejčastěji projektované dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem, se na 

tyto parametry nenavrhují. Většina stávajících soustav s těmito návrhovými parametry se 

v praxi provozuje s nižšími teplotami topné vody a to i při nejvyšším stupni zatížení.  

2.4. Připojení k otopné soustavě 

Hlavní zásadou pro dosahování vysoké provozní účinnosti kondenzačního kotle je 

provozovat kotel a tepelnou soustavu tak, aby do kotle vstupovala voda s nejnižší teplotou      

a kotel pracoval s nejnižším vytížením. Proto musí uvedené zásadě vyhovovat jak zapojení 

kotle a tepelné soustavy, tak způsob řízení výkonu a hydraulických poměrů.V tepelné 

soustavě nesmí být použity prvky, které zvyšují teplotu zpětné vody.   

 Ve vytápěcích soustavách může být průtok konstantní nebo proměnný. Při použití 

regulační armatur, které pracují na principu škrcení průtoku, např. termostatických 

radiátorových ventilů nebo přímých či trojcestných regulačních armatur, bude průtok 

proměnný. Škrcení průtoku má velice příznivý dopad na vychlazování zpátečky a následný 

nárůst účinnosti kotle. Vhodné je použít kompaktní řízené oběhové čerpadlo s proměnnými 

otáčkami.           

 Dnes je k dispozici široká škála kondenzačních kotlů jak z hlediska tepelných výkonů, 

tak z hlediska spojitého řízení výkonu.Potom lze do kotelny navrhovat pouze jeden kotel. 

Toto řešení má příznivý vliv na snížení investičních nákladů na kotelnu.  

 Některé větší kondenzační kotle jsou konstruovány tak, aby se přímo na kotel mohly 

připojovat dvě soustavy o rozdílných teplotách oběhové vody. Například jedna s otopnými 

tělesy o jmenovitých teplotách oběhové vody 75/60 °C, druhá podlahová o jmenovitých 

teplotách 40/30 °C. Kotle mají dvě hrdla pro vstup oběhové vody. Do nižšího hrdla se 
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zapojuje soustava s nižší teplotou zpětné vody. Do vyššího hrdla se zapojuje soustava s vyšší 

teplotou zpětné vody. Smyslem této úpravy je využít soustavu s nižší teplotou zpětné vody k 

lepšímu vychlazení spalin. 

2.5. Řízení 

Nejvhodnější způsob řízení tepelného výkonu kotle je řízení kvalitativní, kdy teplota 

výstupní vody z kotle je řízena podle venkovní teploty a to v celém, případně v částečném 

rozsahu venkovních teplot. Toto řízení se také nazývá řízením ekvitermickým. Nastavení 

topné křivky, což je graficky vyjádřená závislost teploty přívodní vody na teplotě venkovní, 

musí být co nejnižší.Když budou v kotelně osazeny dva kondenzační kotle, je výhodné, aby 

oba kotle byly provozovány vždy současně a ne postupně v kaskádě. Kotle budou pracovat při 

nižším vytížení, takže vykáží podstatně vyšší účinnost. Například dva kotle se spojitým 

rozsahem výkonů 25 až 100 % lze pro účely vytápění provozovat současně v celém rozsahu 

výkonů potřebných pro vytápění. Přitom se uvažuje, že každý kotel kryje polovinu 

potřebného výkonu. 

 2.6. Odvod kondenzátu 

Při provozu kotle v kondenzačním režimu, tj. pod teplotou rosného bodu spalin, se 

uvolňuje z vodní páry ve spalinách kondenzát. Stéká po povrchu výměníků na dno kotlové 

spalovací komory. Z nejnižšího místa výměníku je pak odváděn. Množství kondenzátu je v 

průběhu roku proměnné. Kondenzát ze spalin je kyselý s hodnotou pH danou obsahem 

rozpuštěného oxidu uhličitého CO2. Běžně je stupeň kyselosti uváděn v rozsahu pH = 3,8 až 

5,4 což je hodnota shodná s dešťovou vodou(Obr.2).    

 Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správci kanalizace. 

Kondenzát z kotle do výkonu 25 kW lze napojit (přes zápachovou uzávěru) přímo na 

kanalizační síť bez dalšího opatření. Tam, kde to správce kanalizace požaduje nebo u větších 

zařízení  se provádí neutralizace kondenzátu.      

 Neutralizace (odkyselování) kondenzátu se provádí nejčastěji chemicky, kdy se snižuje 

obsah CO2 průtokem kondenzátu přes odkyselovací hmoty, na které se CO2 chemicky váže. 

Používají se mramor, magno, dolomit atd. Nejúčinnější je dávkování vápna Ca(OH)2, pokud 

lze zajistit pravidelnou manipulaci dávkování vápenného hydrátu. Neutralizační zařízení tvoří 

nádoba nejčastěji z plastických hmot s náplní neutralizačního granulátu (obr.3). Nádoba 

umístěná poblíž kotle by měla mít malou výšku, aby výtok kondenzátu z kotle byl nad 
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nádobou a nebyl nutný dodatečný základ pod kotel. Protože spaliny jsou většinou v kotli a 

často i ve spalinové cestě v přetlaku, je na odtokovém potrubí přetlaková vodní uzávěrka. 

Odtok do kanalizace je opařen zápachovou uzávěrkou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2:Schéma hodnot pH 

 

Obr.3:Neutralizační nádoby od firmy Brilonea 

2.7. Požadavky na materiály 

 Teplota spalin se u kondenzačních systémů většinou pohybuje pod hranicí 

100°C.Tyto spaliny působí agresivně na materiály ve svém okolí. Komplexním řešením 

můžeme tyto negativní účinky úspěšně eliminovat.Přesto,že teplota spalin od kondenzačních 

spotřebičů může být poměrně nízká (od 40 °C), lze i pro tyto spaliny zajistit jejich odvod 

komínem s přirozeným tahem. Přirozeným tahem překonáváme pouze tlakovou ztrátu,ke 

které dochází prouděním spalin ve svislé komínové šachtě. Ostatní tlakové ztráty jsou 

eliminovány činností ventilátoru zabudovaného v kondenzačním spotřebiči. Jinou otázkou je 

odolnost spalinové cesty vůči vlhkosti obsažené ve spalinách i vůči vlastnímu kondenzátu. 

Proto pro vnitřní konstrukce spalinových cest smějí být použity pouze materiály vysoce 
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odolné vůči korozi v kyselém agresivním prostředí a v případě kondenzátu i odolné vůči 

vymývání tímto kondenzátem. Z hlediska tepelně - technických vlastností musí být v zimním 

období zajištěna minimální teplota vnitřního povrchu ústí komínového průduchu +5°C, aby 

nedocházelo k jeho zamrzání. 

2.8. Postup při výběru 

Pokud investor uvažuje o nasazení plynového kondenzačního kotle, měl by výběr 

vhodného kotle konzultovat se zkušeným projektantem vytápění. 

Projektant by měl před zpracováním projektu kotelny provést tyto činnosti: 

-Vybrat několik kotlů různých výrobců, které odpovídají výkonem výkonu 

požadovanému. 

-V dokumentaci vybraných kotlů musí být uvedena charakteristiku kotle, což je 

závislost účinnosti kotle na jeho vytížení při napojení na určité typy vytápěcích 

soustav.                  

-Podle výše účinností a podle rozsahu spojitě řízeného výkonu, které jsou 

uvedeny v charakteristice kotle, provést zúžení výběru kotlů.           

-Pro kotle zúženého výběru provést výpočet předběžné roční provozní 

účinnosti kotlů. 

Pro kotel s nejvyšší hodnotou předběžné roční provozní účinnosti vypočítat 

úspory plynu oproti spotřebě plynu v současné kotelně nebo oproti porovnávací 

kotelně s kotli nízkoteplotními s dosažitelnou roční provozní účinností.  

Při výběru kondenzačního kotle se přihlíží také k výbavě kotle a k jeho provedení: 

Kotel by měl být vybaven jednak ekvitermickým řídícím systémem, který nejlépe 

zajišťuje provoz kotle při nízkém vytížení, jednak systémem pro sledováním 

provozních stavů (teplot oběhové vody a spalin).U kotlů menších výkonů, tj. pod 50 

kW, se dává přednost kotlům provedení C, což je provedení uzavřené. Vstup 

spalovacího vzduchu z vnějšího prostředí do kotle a výstup spalin z kotle do vnějšího 

prostředí je zajišťován párem potrubí nejčastěji v koaxiálním provedení(Obr.4) 
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 Obr.4:Koaxiální potrubí 

 
2.9. Pořizovací a provozní náklady  

    Názor na výši pořizovacích nákladů na nízkoteplotní a na kondenzační kotle a na výši 

ročních provozních nákladů daných platbou za zemní plyn, si vytvoříme pomocí tab.1. 

Tabulka je zpracována pro kategorii plynových kotlů pro rodinné domky s potřebným 

tepelným výkonem pro vytápění 8 kW v klimatické oblasti -15 °C. Orientační ceny plynových 

nástěnných kotlů bez ohřevu vody o daném výkonu do 14 kW, včetně DPH 20 %, jsou           

u nízkoteplotních kotlů 18.000,- Kč, u kondenzačních kotlů 32.000,- Kč. Sami porovnejme 

zvýšení pořizovacích nákladů o 14.000,- Kč s ročními náklady na zemní plny, respektivě                 

s úsporami těchto nákladů, při různých cenách plynu. 

  Tab.1:Porovnávací náklady 

 

 

 

 
  
Návratnost investice do kondenzačního kotle se vrátí za 4 roky. 

 
2.10. Zhodnocení 
 

Kondenzační kotle jsou vhodné jak do novostaveb tak i starších domů, ale vždy je 

potřeba zajistit tzv. nízkoteplotní spád, aby se voda vracela do kotle co nejchladnějsí. To 

přímo souvisí s množstvím vody v otopném systému, resp. velkou otopnou plochou radiátorů. 

Proto je vhodné kombinovat klasické radiátory například s podlahovým vytápěním.  

  

Výhody kondenzačních kotlů na plyn  

Možnost automatické regulace bez zásahů obsluhy 

Vysoká výhřevnost 

Typ kotle 

Roční 
provozní 
účinnost 

Potřeba ZP 
Náklady na ZP [Kč/rok] 

při ceně [Kč/m3] 

% m3/rok 12 13 14 
nízkoteplotní 89 2 023 24 280 26 300 28 320 
kondenzační 104 1 735 20 820 22 560 24 290 

úspory  
238 3 460 3 740 4 030 
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Minimum exhalací 

Vysoká účinnost 

Nepotřebují zděný komín 

Žádné starosti s dopravou paliva 

Nevýhody kondenzačních kotlů na plyn 

Vysoké náklady na zavedení přípojky veřejného plynovodu 

Závislost na existenci přípojky veřejného plynovodu 

Vyšší provozní náklady na topení ve srovnání s tuhými palivy 

Nutnost zajistit odvod kondenzátu 
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3.    Průvodní zpráva 

3.1. Identifikační údaje a charakteristika stavby                

Název stavby:  Novostavba rodinného domu       

Místo stavby:  Vlčnov         

   p.č. 526/101            

Katastrální území Vlčnov u Starého Jičína           

Stavebník:  Jan Novák        

   Požární 42,741 01 Nový Jičín        

Projektant:  Václav Toška        

   Uliční 55,738 32 Brno  

Základní charakteristika stavby 

 Záměrem investora (stavebníka) a vypracované projektové dokumentace k realizaci 

stavby je výstavba rodinného domu pro 4-5 osob,včetně vedlejších stavebních objektů. 

Rodinný dům je samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený.Objekt je zastřešen 

sedlovou střechou. 

3.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 Parcely daného území jsou v současné době využívány pro výstavbu rodinných 

domů.Stavební parcela 526/101 s výměrou 1080 m2,na které  má stát objekt,se nachází na 

konci uliční řady samostatně stojících domů.Parcela má mírně svažitý terén.Na 

severovýchodní  a jihovýchodní straně se nachází sousední stavební parcely, na ostatních 

světových stranách jsou příjezdové komunikace.       

 Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánem obce. 

3.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 3.3.1.Údaje o provedených průzkumech: 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl na staveništi prováden geologický a 

hydrogeologický průzkum.Dle zkušeností z okolní výstavby je hladina spodní vody 

pod úrovní základové spáry.Stavba není vystavena škodlivým vlivům 

prostředí(radonové riziko,agresivní podzemní vody,apod.). 
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 3.3.2.Napojení na dopravní technickou infrastrukturu: 

Dopravní napojení -Vjezd na pozemek je ze severozápadní 

komunikace.Jedná se o obslužnou komunikaci místního 

významu.Na pozemku mezi rodinným domem                  

a komunikaci je navržena příjezdová,odstavná plocha      

z betonové zámkové dlažby. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Vodovod  -Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora 

s minimálním krytím 1000 m od upraveného 

terénu.Ukončena v prostoru technické místnosti 

vodoměrnou soustavou. 

Splašková kanalizace -Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 

investora přes revizní šachtu a ukončena vyústěním 

vnitřní kanalizace stavby.Krytí přípojky se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm.  

Dešťová kanalizace -Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 

Voda ze střechy a parkovací plochy bude odváděna do 

kontrolní šachty.Odtud bude  přepadem přiváděna do 

vsakovacích klecí,ze kterých bude vsakovat do okolní 

zeminy.Pro případ přeplnění bude instalována 

bezpečnostní šachta s přepadem do kanalizace. Nádrž 

bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro 

zahradní účely. Krytí deštového potrubí  se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm. 

Plynovod  -Plynovodní STL přípojka je ukončena HUP ve skříni na 

hranici pozemku.Ve skříni bude dále regulace tlaku 

plynu,plynoměr a uzavírací kulový kohout.Od regulační 

stanice je NTL plynovod veden přes základy do prostoru 

technické místnosti.Krytí přípojky 1000 mm.    
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Elektřina  -NN přípojka je přivedena na pozemek investora. 

Elektroměrná rozvodnice a pojistná skříň bude umístěna 

v oplocení pozemku,tak aby byla přístupná z veřejné 

komunikace.Z elektroměrové rozvodnice povede kabel 

ve výkopu 1000 mm od upraveného terénu do technické 

místnosti,kde bude ukončena domovním rozváděčem.  

3.4. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s platnými zákony České republiky      

a dle informací dotčených orgánů.Všechny známé požadavky jsou zpracovány v projektu pro 

realizaci stavby. 

3.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavební zákonem 183/2006 a vyhláškou      

o technických požadavcích na stavbu 268/2009 Sb. 

3.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu  

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem na daném území. 

3.7. Věcné a časové vazby stavby   

Podmiňující stavební činnost,předcházející vlastní výstavbě navrhovaného rodinného 

domu,je možnost napojení stavby na inženýrské sítě,tj.vodovodní řád,splaškovou 

kanalizaci,elektrickou energii a plyn.Jiná opatření v dotčeném území nejsou nutná. 

3.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu prací 

Investor předpokládá zahájení stavby v létě roku 2012.Stavba bude realizována a 

dokončena v polovině roku 2013. 

 Předpokládané termíny stavby: 

  Dokončení projektu  5/2012      

  Zahájení stavby  6/2012      

  Ukončení stavby  7/2013 
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Postup výstavby:  

1.   Příprava území – zařízení staveniště 

2.   Výkopy 

3.   Základy 

4.   Hrubá stavba 

5.   Instalace, rozvody 

6.   Dokončovací práce – kompletace 

7.   Stavební úpravy venkovních ploch,oplocení 

8.   Likvidace zařízení staveniště 

9.   Dokončovací práce – revize 

10. Kolaudace 

 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy.Veškeré stavební práce budou 

prováděny tak,aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné 

stávající objekty a provozy v sousedství.Případné poškození přilehlých komunikací,ploch       

a povrchů bude opraveno zhotovitelem.  

3.9. Statistické údaje stavby     

 3.9.1.Předpokládané náklady  

Předpokládaná cena na realizaci stavby činí          4 100 000,-Kč    

Cena je orientační a je stanovena na základě průměrných ukazatelů           

rozpočtových cen[3]. Částka zahrnuje  -Výstavbu budovy   

      -Zpevněné plochy   

      -Přípojky sítí      

      -Výstavbu plotu   

      -Projektové a inženýrské práce          

3.9.2.Kapacitní údaje navrhované stavby      

  Kapacita osob   4-5     

  Zastavěná plocha  127,84 m2    

  Užitná plocha   161,03 m2    

  Obestavěný prostor  672,00 m3    

  Počet bytových jednotek 1     

  Počet parkovacích stání 3     
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4. Souhrnná technická zpráva  

4.1. Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení 

4.1.1. Zhodnocení staveniště 

Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště sloužící 

na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště 

se bude nacházet na parcele č. 526/101 a bude zabezpečeno proti vniknutí cizích 

osob.Pozemek je v místě hranic se stavebními parcelami  č. 526/99,526/100,526/101 

oplocený,pro zbylou část pozemku přilehající ke komunikaci p.č.526/84 je navrženo 

dřevěné oplocení na betonové zídce.  

 Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice pod rodinným domem a v místě 

předpokládaných násypů.          

 Základová půda je tvořena soudržnou písčito-jílovitou hlínou pevné konzistence. 

4.1.2. Urbanistické a architektonické řešení 

Pozemek se nachází v obytné zóně obce Vlčnov.Jedná se o mírně svažitý pozemek. 

Poloha budovy je určena stavební čarou,která je umístěna rovnoběžně s přilehlou 

komunikací a okolní zástavbou rodinných domů.Vjezd na pozemek stání z komunikaci je 

řešen pojízdnou branou a vstup pěší,bránou otevíravou.  

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící novostavba pro 4-5 osob.Jedná se       

o dvoupodlažní,nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou.Přízemí objektu je 

provedeno ve dvou výškových úrovních s rozdílem 475 mm. Hlavní vstup do objektu a na 

pozemek je navržen na severozápadní straně domu.  

V budově se za vstupními dveřmi nachází chodba,ze které je přístup do celého 

zbývajícího prostoru prvního nadzemního podlaží.Chodba slouží jako komunikační prostor do 

místnosti WC,technické místnosti,koupelny,schodiště do 2.NP,obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem a také do levé vyvýšené části objektu 1.NP ložnice,pracovny                

a komory.Ve 2.NP se nacházi koupelna a 3 pokoje.Součástí rodinného domu je také terasa na 

jižní straně objektu zpřístupněna z obývacího pokoje a vzájemně propojena s terasou ložnice. 

4.1.3. Stavebně technické řešení ploch 

Rodinný dům bude stavěn tradiční technologii s použitím tepelně izolačních a ekologických 

materiálu. 
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Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. Také se 

zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.Vlastní zemní 

práce se začnou skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely a po 

ukončení stavby využita k jemným terénním úpravám okolí stavby. Následně budou 

provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Zemina 

vytěžená při výkopech bude uložena na vhodném místě v prostoru staveniště a bude využita 

jako zásypová zemina.Násypy budou hutněny po vrstvách. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

Základové konstrukce:  

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu provedené pod obvodovými  

a vnitřními nosnými stěnami domu.Základové pásy budou založeny v nezamrzne hloubce na 

rostlý terén.Pod podkladní beton základové desky bude proveden zhutněný štěrkový 

podsyp.Levá část základů je odstupňovaná a proto při provádění základu bude nutné 

postupovat v několika etapách s ohledem na provedení vnitřní nosné stěny a její následném 

odizolováním.Před betonáží základů budou provedeny rozvody kanalizace a prostupy 

ostatních přípojek.Do základů objektu bude uložen zemnicí pás s vývodem pro uzemnění.

 V žádném případě nesmí hloubka klesnout pod minimální nezamrznou hloubku. Betonáž 

základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. 

Svislé konstrukce: 

Obvodové  a vnitřní nosné zdivo rodinného domu bude provedeno z přesných 

keramických tvarovek Heluz STI tloušťky vyzděnou na tenkovrstvou maltu Heluz SB. 

Obvodová zeď bude opatřena tepelně izolačním soklem provedený z  extrudovaného 

polystyrenu XPS Styrodur 2800 C.Vnitřní nosná stěna v části zásypu bude odizolovaná a 

zateplena polystyrenem EPS perimetr.Nadpraží otvorů nosných zdí budou převážně 

provedeny z tvarovek Heluz,nadpraží zděných příček z překladu Yong,v levé vyvýšené části 

objektu budou nadpraží součástí železobetonových věnců.Kolem veškerých otvorů budou 

použity keramické tvarovky Heluz 44K vyplněné tepelně izolačními páskami z XPS 

polystyrenem.          
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 Všechny železobetonové věnce a překlady budou provedeny z betonu,vyztuženou ocelí. 

Příčky přízemí budou vyzděny z tvárnic Ytong vyzděnou na tenkovrstvou maltu Ytong.Příčky 

v podkroví rodinného domu budou provedeny ze sádrokartonové konstrukce vyplněné 

akustickou izolací Rockwool Airrock ND . 

Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce nad přízemím v pravé časti objektu je řešena ze stropních tvarovek 

Heluz Miako uložených na nosnících.Po obvodu nosných zdí celého rodinného domu se 

v úrovní stropní konstrukce provede vyztužení železobetonových věnců.Nakonec bude vše 

zalito betonovou směsí.         

 Strop nad levou části je proveden ze sádrokartonového podhledu přichyceného ocelovými 

táhly ke střešní konstrukci.Konstrukce podhledu je doplněna parozábranou Guttafol WB plus 

a tepelnou izolací Rockwool Multirock. 

Schodiště 

Hlavní schodiště je navrženo z ocelových schodnic, kotvených přivařením k podestovým 

nosníkům z válcovaných profilů. Podesty i ramena budou vytvořeny použitím ztraceného 

bednění z trapézových plechů a následnou dobetonávkou z betonu s Kari sítí. Vlastní stupně 

budou rovněž nadbetonovány a následně obloženy keramickou dlažbou.Podhledy ramen a 

mezipodesty budou obloženy sádrokartonem. Zábradlí je navrženo hliníkové s výplněmi ze 

skla kotvené zhora do stupňů.       

 Schodiště vyrovnávací do levé části objektu bude provedeno ze dřeva a uloženo na 

ocelové konstrukci z uzavřených profilů.Ocelová konstrukce vzhledem předpokladu malého 

zatížení bude uložena na hrubé podlaze a kotvena do zdiva chemickými kotvami Hilti Hit 

MM. 

Zastřešení 

Konstrukce sedlové střechy objektu tvoří klasický dřevěný tesařský krov v kombinací 

vaznicové a hambalkové soustavy.Pozednice budou kotveny k monolitickému 

železobetonovému věnci ocelovou pásovinou.Celá dřevěná konstrukce bude napuštěna 

impregnačním nátěrem proti biologickým škůdcům.Konstrukce krovu bude zakryta 

sádrokartonem.         

 Střecha bude pokryta plechovou krytinou Ruukki Classic,která bude osazena na 

latích.Provětrávaní střešní krytiny řeší mřížky u žlabu a u hřebene střechy. 
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4.1.4.Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení -Vjezd na pozemek je ze severozápadní 

komunikace.Jedná se o obslužnou komunikaci místního 

významu.Na pozemku mezi rodinným domem                 

a komunikaci je navržena příjezdová,odstavná plocha      

z betonové zámkové dlažby. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Vodovod  -Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora 

s minimálním krytím 1000 m od upraveného 

terénu.Ukončena v prostoru technické místnosti 

vodoměrnou soustavou. 

Splašková kanalizace -Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 

investora přes revizní šachtu a ukončena vyústěním 

vnitřní kanalizace stavby. Krytí přípojky se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm. 

Dešťová kanalizace -Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 

Voda ze střechy a parkovací plochy bude odváděna do 

kontrolní šachty.Odtud bude  přepadem přiváděna do 

vsakovacích klecí,ze kterých bude vsakovat do okolní 

zeminy.Pro případ přeplnění bude instalována 

bezpečnostní šachta s přepadem do kanalizace. Nádrž 

bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro 

zahradní účely. Krytí deštového potrubí  se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm. 

Plynovod  -Plynovodní STL přípojka je ukončena HUP ve skříni na 

hranici pozemku.Ve skříni bude dále regulace tlaku 

plynu,plynoměr a uzavírací kulový kohout.Od regulační 

stanice je NTL plynovod veden přes základy do prostoru 

technické místnosti. Krytí přípojky 1000 mm.       
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Elektřina  -NN přípojka je přivedena na pozemek investora. 

Elekroměrná rozvodnice a pojistná skříň bude umístěna 

v oplocení pozemku,tak aby byla přístupná z veřejné 

komunikace.Z elektroměrové rozvodnice povede kabel 

ve výkopu 1000 mm od upraveného terénu do technické 

místnosti,kde bude ukončena domovním rozváděčem.  

4.1.5.Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Pozemek bude s komunikaci na severozápadě spojen zpevněnýma plochami ze zámkové 

dlažby.Vjezd a vstup pro pěší bude řešen odděleně.Na pozemku je navrženo 2-3 parkovací 

stání. 

4.1.6.Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho okolí  

Při  provozu  rodinného  domu  emise  škodlivin  nevznikají.Vytápění  je  navrženo 

centrální teplovodní, domácí spotřebiče jsou elektrické.Emise z automobilové dopravy 

budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí 

posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývojem celkového znečištění ovzduší v 

obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby. 

 

Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 

 

Splašková kanalizace -Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 

investora přes revizní šachtu a ukončena vyústěním 

vnitřní kanalizace stavby. Krytí přípojky se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm. 

Dešťová kanalizace -Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 

Voda ze střechy a parkovací plochy bude odváděna do 

kontrolní šachty.Odtud bude  přepadem přiváděna do 

vsakovacích klecí,ze kterých bude vsakovat do okolní 

zeminy.Pro případ přeplnění bude instalována 

bezpečnostní šachta s přepadem do kanalizace. Nádrž 

bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro 
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zahradní účely. Krytí deštového potrubí  se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm. 

 Domovní odpad  -V území navrhované  stavby  se  přepokládá  

s umístěním odpadního  kontejneru  na pozemku 

investora u oplocení, tj. u hranice na severozápadě 

pozemku s místní obslužnou komunikací. Nakládání       

s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou mezi 

majitelem novostavby a obcí.Pro tříděný odpad budou 

využity místa s kontejnery na separovaný odpad . 

4.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Stavba rodinného domu není určena k užívaní osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a není navržena jako bezbariérová podle vyhlášky 398/2009Sb. 

4.1.8.Průzkumy a měření,jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický 

průzkum.Dle zkušeností z okolní výstavby je hladina spodní vody pod úrovní základové 

spáry.Stavba není vystavena škodlivým vlivům prostředí(radonové riziko,agresivní podzemní 

vody,apod.) Před započetím tohoto projektu bylo provedeno zaměření projektantem. 

4.1.9.Údaje o podkladech pro vytýčení stavby,geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Přehled použitých podkladů: 

- snímek z katastrálních map k.ú. Vlčnou u Starého Jičín,informace a výpisy z katastru 

nemovitostí 

- geometrický plán lokality 

- výškové zaměření pozemku dodané investorem 

- poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. kanalizaci, vodovod, plyn a elektrické 

vedení 

Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před zahájením 
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výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle něhož bude 

vytyčen objekt rodinného domu v terénu.Vytýčení nově budovaného objektu bude vztaženo 

k hranicím pozemku. 

4.1.10.Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 01-Novostavba objektu Rodinného domu              

SO 02-Zpevněné plochy                 

SO 03-Přípojka vody                

SO 04-Přípojka kanalizace              

SO 05-Přípojka plynu                          

SO 06-Přípojka elektrické energie NN            

SO 07-Oplocení pozemku              

SO 08-Sadové úpravy  

4.1.11.Vliv stavby na okolní pozemky a stavby,ochrana okolí stavby před účinky 

provádění stavby a po jeím dokončení,resp.jejich minimalizace  

Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora – majitele pozemku. Stavba 

bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné 

negativní vlivy při provádění (hlučnost, prašnost, apod.) byly eliminovány. 

4.1.12.Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna 

bezpečnost práce při provádění staveb: 

-všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s  předpisy         

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s 

materiálem, budou seznámeni hygienickými a požárními  předpisy            

-budou  dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: 

-nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.             

-zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech 

stavebního řešení projektové dokumentace. 
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 Zhotovitel stavby zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných 

osob do prostoru staveniště. 

4.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Není v této projektové dokumentaci řešena. 

4.3. Požární bezpečnost 

 Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:  

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně       

a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob          

a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

4.4. Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o 

technických požadavcích na stavby č.268/2006 Sb.Dokumentace  je  v souladu s 

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 

zdraví a ochranu životního prostředí.Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky 

jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

4.5. Bezpečnost při užívání 

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. Projekt 

stavby je řešen dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby č.268/2006 Sb. a jeho 

užívání jako stavby pro bydlení tedy bude bezpečné. 

4.6. Ochrana proti hluku 

Stavba nevyvolává nadměrný hluk ani není potřeba stavbu před hlukem chránit. 

4.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 

požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky zákona 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb.  
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4.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Stavba rodinného  domu  není  určena  k užívání  osobami  s  omezenou  schopností  

pohybu  a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky o 

technických požadavcích na stavby č. 398/2009 Sb. 

4.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba má navrženu hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Objekt neleží na poddolovaném 

území, v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu a neleží v území se zvýšenou 

seismicitou. Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 

4.10. Ochrana Obyvatelstva 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva 

podle vyhlášky č.380/2002 Sb. 

4.11. Inženýrské stavby (objekty) 

4.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splašková kanalizace -Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 

investora přes revizní šachtu a ukončena vyústěním 

vnitřní kanalizace stavby. Krytí přípojky se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm. 

Dešťová kanalizace -Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. 

Voda ze střechy a parkovací plochy bude odváděna do 

kontrolní šachty.Odtud bude  přepadem přiváděna do 

vsakovacích klecí,ze kterých bude vsakovat do okolní 

zeminy.Pro případ přeplnění bude instalována 

bezpečnostní šachta s přepadem do kanalizace. Nádrž 

bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro 

zahradní účely. Krytí deštového potrubí  se nachází 

v rozmezí 1000-2000 mm,při křížení s ostatními sítěmi 

bude dodržena svislá vzdálenost 500 mm. 
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4.11.2. Zásobování vodou 

Vodovod  -Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora 

s minimálním krytím 1000 m od upraveného 

terénu.Ukončena v prostoru technické místnosti 

vodoměrnou soustavou. 

4.11.3. Zásobování energiemi 

Plynovod  -Plynovodní STL přípojka je ukončena HUP ve skříni na 

hranici pozemku.Ve skříni bude dále regulace tlaku 

plynu,plynoměr a uzavírací kulový kohout.Od regulační 

stanice je NTL plynovod veden přes základy do prostoru 

technické místnosti.Krytí přípojky 1000 mm.    

 

 

Elektřina  -NN přípojka je přivedena na pozemek investora. 

Elekroměrná rozvodnice a pojistná skříň bude umístěna 

v oplocení pozemku,tak aby byla přístupná z veřejné 

komunikace.Z elektroměrové rozvodnice povede kabel 

ve výkopu 1000 mm od upraveného terénu do technické 

místnosti,kde bude ukončena domovním rozváděčem.  

4.11.4.Řešení dopravy 

Dopravní napojení -Vjezd na pozemek je ze severozápadní 

komunikace.Jedná se o obslužnou komunikaci místního 

významu.Na pozemku mezi rodinným domem                 

a komunikaci je navržena příjezdová,odstavná plocha      

z betonové zámkové dlažby. 

4.12. Povrchové úpravy okolí 

V projektu jsou navrhnuté plochy pro pěší a stání automobilů provedené ze zámkové 

dlažby. Součástí rodinného domu je také terasa na jižní straně objektu zpřístupněna 

z obývacího pokoje a vzájemně propojena s terasou ložnice.Terasa bude provedena 
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z dřevoplastových desek WPC.V místech obvodu rodinného domu,kde neprobíhají  zpevněné 

plochy chodníku a terasy bude proveden okapový chodník z dlaždic v délce 400 mm se 

spádem 3%  od soklu domu.  

4.13. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení budov 

V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb. 

4.14. Závěrečné ustanovení projektanta  

Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době 

zpracování projektu.Veškeré konstrukce budou respektovat montážní návody osazovaných 

výrobků.Při jakékoliv nesrovnalosti je nutné kontaktovat projektanta a najít vhodné řešení. 
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5. Zásady organizace výstavby 

5.1. Požadavky na zařízení staveniště 

Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným provozem vymezeny 

přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným náležitým způsobem. 

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 

komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště.Zásobování staveniště      

a odvoz odpadu bude zajištěno veřejnou obousměrnou komunikací.Energie a voda budou 

odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro měření odběrů pro potřeby stavby bude 

zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr.Zázemí pro stavební zaměstnance bude              

v provizorních objektech zařízení staveniště.Ostatní zařízení staveniště bude umístěno na 

pozemku budoucího objektu,tak aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních 

pozemků. 

5.2. Podmínky a nároky na provádění 

-Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného oplocení.Tím bude 

zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví nepovolané veřejnosti. 

-Vytěžená ornice a zemina bude deponována na staveništi pro zásypy, násypy               

a konečné terénní úpravy. 

-Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména 

ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude 

citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. 

Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hod. 

- Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace budou  náležitě zlikvidovány                  

a odvezeny na legální skládky a úložiště.  

-Před prováděním výkopových prací budou stávající inženýrské sítě vytýčeny 

jejich správci. 

-Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 Práce s půdou              

a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 

5.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při   stavební   činnosti   budou   respektována   nařízení   o   provádění   stavebních   

prací v příslušných ochranných pásmech.Stavební  a  montážní  práce  musí  být  prováděny  v  
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souladu  s  ustanovením  předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády                 

č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dále  jak  je uvedeno  v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
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6. Technická zpráva-Stavební část 

6.1. Účel objektu 

 Stavební parcela tvoří pozemek v lokalitě zastavěné rodinnými domy na jihozápadním 

okraji obce Vlčnov,v katastrálním území Vlčnov u Starého Jičína.Pozemek je volný a stavba 

nevyžaduje žádné zvláštní opatření v území.Projekt novostavby rodinného domu tvoří 

nedílnou součást zástavby dané lokality a jeho umístění respektuje regulační prvky stanovené 

pro výstavbu v této lokalitě.         

 Projektové dokumentace k realizaci stavby řeší výstavbu rodinného domu pro 4-5 

osob,včetně vedlejších stavebních objektů.Rodinný dům je samostatně stojící, dvoupodlažní, 

nepodsklepený.Objekt je zastřešen sedlovou střechou. 

6.2. Zásady architektonického,funkčního,dispozičního a urbanistického řešení 

Pozemek se nachází v obytné zóně obce Vlčnov.Jedná se o mírně svažitý pozemek. 

Poloha budovy je určena stavební čarou,která je umístěna rovnoběžně s přilehlou 

komunikací a okolní zástavbou rodinných domů.Vjezd na pozemek stání z komunikaci je 

řešen pojízdnou branou a vstup pěší,bránou otevíravou.  

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící novostavba pro 4-5 osob.Jedná se       

o dvoupodlažní,nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou.Přízemí objektu je 

provedeno ve dvou výškových úrovních s rozdílem 475 mm. Hlavní vstup do objektu a na 

pozemek je navržen na severozápadní straně domu.  

V budově se za vstupními dveřmi nachází chodba,ze které je přístup do celého 

zbývajícího prostoru prvního nadzemního podlaží.Chodba slouží jako komunikační prostor do 

místnosti WC,technické místnosti,koupelny,schodiště do 2.NP,obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem a také do levé vyvýšené části objektu 1.NP ložnice,pracovny                

a komory.Ve 2.NP se nacházi koupelna a 3 pokoje.Součástí rodinného domu je také terasa na 

jižní straně objektu zpřístupněna z obývacího pokoje a vzájemně propojena s terasou ložnice. 
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6.3. Údaje o stavbě 

Kapacita osob   4-5     

 Zastavěná plocha  127,84 m2    

 Užitná plocha   161,03 m2    

 Obestavěný prostor  672,00 m3     

 Počet bytových jednotek 1      

 Počet parkovacích stání 3 

6.4. Technické a konstrukční řešení objektu 

Práce HSV 

6.4.1. Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. Také se 

zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.Vlastní zemní 

práce se začnou skrývkou ornice předpokládané tl.150 mm, která bude uložena na vhodném 

místě stavební parcely a po ukončení stavby využita k jemným terénním úpravám okolí 

stavby. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy pro přípojky 

inženýrských sítí. Zemina vytěžená při výkopech bude uložena na vhodném místě v prostoru 

staveniště a bude využita jako zásypová zemina.Násypy budou hutněny po vrstvách            

tl.0,3 m.           

 V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 

6.4.2. Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20 provedené pod 

obvodovými a vnitřními nosnými stěnami domu.Základové pásy budou založeny v nezámrzné 

hloubce min.900 mm na rostlý terén.Pod podkladní beton základové desky bude proveden 

zhutněný štěrkový podsyp.Levá část základů je odstupňovaná a proto při provádění základu 

bude nutné postupovat v několika etapách s ohledem na provedení vnitřní nosné stěny a její 

následném odizolování.Před betonáží základů budou provedeny rozvody kanalizace                 

a prostupy ostatních přípojek.Do základů objektu bude uložen zemnicí pás FeZn 30x4 mm 

s vývodem pro uzemnění.Základy a zdivo po obvodě rodinného domu budou opatřeny tepelně 

izolačním soklem provedený z extrudovaného polystyrenu XPS Styrodur 2800 C. 

 Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. 
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6.4.3.  Svislé konstrukce 

Obvodové  a vnitřní nosné zdivo rodinného domu bude provedeno z přesných 

keramických tvarovek Heluz STI tloušťky 440mm a 250 mm vyzděnou na tenkovrstvou 

maltu Heluz SB. Obvodová zeď bude opatřena tepelně izolačním soklem do výšky 450 mm 

nad terén provedený z  extrudovaného polystyrenu XPS Styrodur 2800 C.Vnitřní nosná stěna 

rozdělující výškové úrovně 1.NP v části zásypu,bude odizolovaná a zateplena polystyrenem 

EPS perimetr.Nadpraží otvorů nosných zdí budou převážně provedeny z tvarovek Heluz 23,8 

a - 250 a dle použitých sestav uvedených na výkresu doplněny EPS 70 F, nadpraží zděných 

příček z překladu Ytong a v levé vyvýšené části objektu budou nadpraží součástí 

železobetonových věnců.Kolem veškerých otvorů budou použity keramické tvarovky Heluz 

44K vyplněné tepelně izolačními páskami z XPS polystyrene(obr.5,6).       

                                           

Obr.5:Pohlde tvarovky Heluz 44 K     Obr.6:Řez tvarovky Heluz 44 K 

Železobetonové věnce budou vzájemně propojeny a provedeny v úrovní stropní 

konstrukce a v místě pod pozednicemi.Věnce pod pozednicemi budou vyvedeny do 

obvodových stěn a ukončeny v místě okenních otvorů podkroví.Věnec v obvodovém zdivu 

bude zateplen EPS 70 F tl.120. Pozednice budou kotveny k monolitickému železobetonovému 

věnci ocelovou pásovinou po vzdálenosti 1,5m.Všechny železobetonové věnce a překlady 

budou provedeny z betonu C20/25,vyztuženou ocelí R 10105 dle statického posouzení. 

 Příčky přízemí budou vyzděny z tvárnic Ytong tl.100 mm vyzděnou na tenkovrstvou 

maltu Ytong.Příčky v podkroví rodinného domu budou provedeny ze sádrokartonové 

konstrukce tl. 100 mm vyplněné akustickou izolací Rockwool Airrock ND 60 mm.

 Veškeré příčky v 1.NP kromě pomocné příčky v kuchyni,která bude založena na hrubé 
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podlaze,budou založené na základové desce.V podkroví jsou příčky založeny na stropní desce 

z důvodu zlepšení akustické neprůzvučnosti.  

6.4.4. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad přízemím v pravé časti objektu je řešena ze stropních tvarovek 

Heluz Miako o výšce 190 mm uložených na nosnících stejné firmy(Obr.7,8).Po obvodu 

nosných zdí celého rodinného domu se v úrovní stropní konstrukce provede vyztužení 

železobetonových věnců z ocelové armatura R 10505 dle statického posouzení.Po obvodě 

budou uloženy Heluz věncovky VT 8/23,8 s polystyrenem Rigips EPS 70F tl.120 mm. 

Nakonec bude vše zalito betonovou směsí C 20/25 do výšky 60 mm nad stropní tvarovky 

Heluz Miako.Stropní nabetonávka bude vyztužena Kari sítěmi 150x150x8 mm s přeložením 

150 mm  

                 

Obr.7:Pohlde na věnec stropu   Obr8:Pohled na strop 

Strop nad levou části je proveden ze sádrokartonového podhledu přichyceného ocelovými 

táhly ke střešní konstrukci.Konstrukce podhledu je doplněna parozábranou Guttafol WB plus 

a tepelnou izolací uloženou ve dvou vrstvách Rockwool Multirock 80+150 mm.Konstrukce  

podhledu v podkroví bude provedeno stejně,pouze uchycení bude provedu ke kleštinám 

krovu.  

6.4.5. Zastřešení 

Konstrukce sedlové střechy objektu tvoří klasický dřevěný tesařský krov v kombinací 

vaznicové a hambalkové soustavy.Pozednice budou kotveny k monolitickému 

železobetonovému věnci ocelovou pásovinou po vzdálenosti 1,5m.Železobetonový věnec 

bude proveden pod pozednicemi a vyveden do obvodových stěn,ukončení v místě okenních 

otvorů podkroví.Věnec v obvodovém zdivu bude zateplen Rigips EPS 70F tl.120.  
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  Celá dřevěná konstrukce bude napuštěna impregnačním nátěrem proti biologickým 

škůdcům.Konstrukce krovu doplněná tepelnou izolací Rockwool Multirock 80+150 mm a 

parozábranou Guttafol WB ,bude zakryta sádrokartonovou deskou Rigips 12,5 mm,v místě 

koupelny s WC bude použita sádrokartonová deska Rigips RBI 12,5 mm z důvodu zvýšené 

vlhkosti.Střecha bude pokryta plechovou krytinou Ruukki Classic,která bude osazena na 

latích(Obr.9).Provětrávaní střešní krytiny řeší mřížky u žlabu a u hřebene střechy.Prostupy  

odvětrávaní pomocí hlavic Vilpe 110.(Obr.10)      

 V místě přečnívajících krokví bude provedeno bednění z prken tl.24 mm,připevněno 

pomocí dřevěné konstrukce ke krokvím. 

             

Obr.9:Pohlde konstrukci opláštění    Obr.10:Odvětrávací hlavice Vilpe 

6.4.6. Schodiště 

Hlavní schodiště je navrženo z ocelových schodnic profilu I 100, kotvených přivařením   

k nosníkům z válcovaných profilů I 160. Podesty i ramena budou vytvořeny použitím 

ztraceného bednění z trapézových plechů a následnou dobetonávkou z betonu C20/25 s Kari 

sítí 8/100-8/100. Vlastní stupně budou rovněž nadbetonovány a následně obloženy 

keramickou dlažbou.Podhledy ramen a mezipodesty budou obloženy sádrokartonem. Zábradlí 

je navrženo ocelové s výplněmi ze skla kotvené zhora do stupňů.Provedení výrobku-žárový 

pozink.  
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Obr.11:Pohled na konstrukci schodiště    Obr.12:Pohled na konstrukci schodiště

  

 

Obr.13:Pohled na konstrukci schodiště 

Schodiště vyrovnávací v levé části objektu bude provedeno ze dřeva a uloženo na ocelové 

konstrukci z uzavřených profilů 60x60x3 mm.Ocelová konstrukce vzhledem předpokladu 

malého zatížení bude uložena na hrubé podlaze a kotvena do zdiva chemickými kotvami Hilti 

Hit MM.          

 Výpočty schodiště v příloze č.1. 

6.4.7. Komín 

Komín od kondenzačního kotle bude proveden ze systému Schiedel Absolut.Přívod 

vzduchu a odvod spalin bude zajištěn komínovou tvarovkou.Ukončení komína krycí hlavicí 

s deskou v barvě střechy. 

Práce PSV 

6.4.8. Izolace proti vodě 

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových pásu DEK A 330 a bude 

vytáhnuta minimálně 300 mm nad terén.Veškeré prostupy instalačních vedení budou 
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utěsněny,tak aby nedošlo k porušení hydroizolace.      

  Pod střešní krytinu je navrhnutá pojistná difuzní fólie Delta vent N Plus.Z vnitřní 

strany střešní konstrukce je použita parotěsná fólie Guttafol WB Plus.Parotěsné zábrany je 

nutné při aplikaci neprodyšně spojovat páskou.      

 Podlahy koupelen budou izolovány proti zatékání vody do konstrukce stěrkovou izolací 

Ceresit CL51. V místě vnitřní nosná stěny rozdělující výškové úrovně 1.NP v části 

zásypu,bude provedena ochranná izolace tepelně-hydroizolační konstrukce,pomocí geotextilie 

Filtek 500 g. 

6.4.9. Izolace tepelné 

Konstrukce podlah v místnostech 1.NP, budou zatepleny polystyrenem                         

EPS 100 Z v tloušťce 100 mm,ve vyvýšené části 1.NP  v tloušťce 90 mm.   

 Zateplení tepelně izolačního soklu a základů provedeno z extrudovaného polystyrenu 

XPS Styrodur 2800 C do výšky 450 mm nad terén.Zateplení vnitřní nosné stěny v úrovní 

zeminy EPS perimetr tl.100 mm opatřenou ochrannou geotextilii Filtek 500 g,v úrovní 

podkroví  v místě nezateplené střešní konstrukce EPS 7O F tl.100 mm.  

V podkroví bude střešní konstrukce tepelně izolována minerálními pasy Rockwool 

Multirock 80+150 mm vkládaný částečně v tl. 80 mm do pohledu a v tl. 150 mm mezi střešní 

krovy. Izolace bede opatřena parozábranou Guttafol WB. Konstrukce bude zakryta 

sádrokartonovou deskou Rigips 12,5 mm.V místě koupelny s WC bude použita 

sádrokartonová deska Rigips RBI 12,5 mm z důvodu zvýšené vlhkosti.   

 Mezi tepelnou izolaci vkládanou mezi krokve a pojistnou hydroizolací střechy ponechat 

vzduchovou mezeru tl.10mm.      

6.4.10. Izolace akustické 

Kročejový  útlum  podlah v podkroví bude  zajištěno minerální izolací Steprock ND 

v tloušťce 25 mm od firmy Rockwool,. 

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 

-Anhydritová směs musí být oddělena od  zvukově izolační podložky Pe fólií, která 

zabrání zatečení směsi do izolační podložky a tím jejímu akustickému znehodnocení. 

-Zvukově izolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky           

i okolních obvodových  stěn.  K tomu se užijí okrajové pásky z minerální vlny tl. 12 mm 

od firmy Rockwool, u podlah s podlahovým vytápěním je použita dilatační páska 

Universa PE tl. 8 mm.Tyto  pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně 
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uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu. 

Instalační potrubí musí být uloženo pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 

omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v 

kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací 

předměty v koupelnách, především pak vany. 

6.4.11. Zámečnické konstrukce 
 

Ocelové zábradlí hlavního schodiště s výplněmi ze skla kotvené zhora do 

stupňů.Provedení výrobku-žárový pozink.Popůrná konstrukce pro výrovnávací schodiště 

z uzavřeného profilu 60x60x3 mm.  

 
6.4.12. Klempířské konstrukce 
 

Klempířské prvky – okapní žlaby a dešťové svody budou provedeny z okapního systému 

Lindab. Veškeré klempířské prvky budou z titanzinku, Při provádění detailů klempířských 

výrobků nutno postupovat dle typových podkladů dodavatelských firem. 

6.4.13. Výplně otvorů 

Okna budou v plastovém provedení-Oknotherm Alphaline 90 MD se zasklením tepelně  

izolačními trojskly.Výplně otvorů rodinného domu budou mít součinitel prostupu tepla         

U = 0,89 W/m2K.Podle způsobu otevíraní jsou otevíravá a sklápějící.   

 Střešní okna v dřevěném provedení-od firmyVelux se zasklením tepelně izolačními 

dvojskly.Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. Podle způsobu otevíraní jsou sklápějící, 

v místnosti pokoje 2.03 slouží střešní okna s pevným zasklením pouze pro osvětlení.Pevné 

zasklení z důvodu malé vzdálenosti od vyústění komínového tělesa.   

Vstupní dveře do  domu a dveře na terasy budou plastové-Oknotherm Softline 70 AD se 

zasklením tepelně  izolačními trojskly U = 1,1 W/m2K.     

 Dveře vnitřní –Sapeli jsou dřevěné plné osazené do dřevěných obložkových zárubní. 

součinitel prostupu tepla U = 2,00 W/m2K.  

6.4.14. Úpravy povrchů 

Nášlapné vrstvy podlah 

V místnostech hygienického zázemí,technické místnosti,komory a spíže bude jako  

podlahová krytina použita keramická dlažba. V prostorách technické místnosti a spíže bude 

po obvodě proveden keramický sokl výšky 80 mm.V ostatních místnostech je použita 
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laminátová podlaha.          

 Nášlapná vrstva schodiště provedena z keramické dlažby a keramického soklu do výšky 

80 mm. 

 

Obklady - vnitřní 

Obklady stěn hygienických místnosti keramickými obkladačkami do výšky  zárubní.       

V prostoru kuchyňského koutu bude keramický obklad proveden ve výšce 0,80-1,40m (mezi 

kuchyňskou linkou a horní skříňkou linky). Druh a barvu obkladů určí investor. 

 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky budou od firmy Weber Terranova. 

Vnitřní omítky budou vápenocementové se štukovým povrchem opatřeny malířským 

nátěrem.Druh a barvu určí investor.  

        

Venkovní omítky 

Vnější omítky budou od firmy Weber Terranova.    

 Vnější omítky budou vápenocementové se štukovým povrchem opatřeny fasádní barvou 

Cemix v odstínu světlé modré. 

 Na sokl s extrudovaného polystyrenu bude proveden cihelný obklad Izoflex-antracit 

v odstínu šedé barvy. 

Při změně materiálu omítaného povrchu (např. zdivo – zateplení věnce) bude do jádrové 

omítky vložena výztužná tkanina (pletivo). 

Barevnost omítek a obkladů musí být schválena stavebníkem. 

 

Podhledy 

V rodinném domě budou použity převážně sádrokartonové desky Rigips 12,5 mm,v místě 

koupelny s WC bude použita sádrokartonová deska Rigips RBI 12,5 mm z důvodu zvýšené 

vlhkosti.Místo umístěni dle výkresové dokumentace.    

 Sádrokartonové desky jsou přišroubovány k ocelovému roštu, který je přichycen k nosné 

konstrukci stropu a krovu. 
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Malby a nátěry 

Vnitřní omítky a stěrky jsou opatřeny malířským nátěrem. Sádrokartonové 

konstrukce jsou opatřeny malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 

Vnější omítky budou opatřeny fasádní barvou Cemix v odstínu světlé modré. 

6.4.15.Větrání 
 

 Větrání místností je navrženo přirozené okny popřípadě dveřmi. Odtah par v kuchyni 

bude zajištěn digestoří s ventilátorem z PVC vyvedenou nad střechu objektu.   

 Přívod vzduchu a odvod spalin technické místnosti bude zajištěn komínovou 

tvarovkou.Ukončení komína krycí hlavicí s deskou v barvě střechy. 

6.4.16.Venkovní úpravy 

V projektu jsou navrhnuté plochy pro pěší a stání automobilů provedené ze zámkové 

dlažby. Součástí rodinného domu je také terasa na jižní straně objektu zpřístupněna 

z obývacího pokoje a vzájemně propojena s terasou ložnice.Terasa bude provedena 

z dřevoplastových desek WPC(Obr.14).V místech obvodu rodinného domu,kde neprobíhají  

zpevněné plochy chodníku a terasy bude proveden okapový chodník z dlaždic v délce 400 

mm se spádem 3%  od soklu domu.         

  Po dokončení stavby budou plochy zeleně v záborech uvedené do původního stavu. 

 

 

 

 

 

 

Obr.14:WPC terasa 
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6.4.17.Skladby konstrukcí 

Podlahy 

 Venkovní plochy:Přístupový chodník  Betonová zámková dlažba          60 mm
      Štěrk frakce 4/8           30 mm
      Štěrk frakce 16/32         100 mm 

   Stání automobilů  Betonová zámková dlažba          80 mm
        Štěrk frakce 4/8           30 mm
        Štěrk frakce 16/32         150 mm 

  Okapní chodník Betonová dlaždice 500x400            50 mm
   Pískový podsyp                             100 mm
   Štěrk frakce 16/32                           60 mm 

  Terasa    Dřevoplastové desky WPC             25 mm
      Dřevěné nosiče systemu WPC        50 mm
      Štěrk frakce 16/32                           60 mm 

 Vnitřní podlahy: SP1    Laminátová podlaha+Mirelon        10 mm
      Anhydritová směs           65 mm
      Pe fólie           
      Rigips EPS 100 Z         100 mm
      Hydroizolace Dek A 330  
      Základová deska         100 mm 

   SP2    Keramická dlažba+weber klasik     10 mm
        Anhydritová směs           65 mm
        Pe fólie           
        Rigips EPS 100 Z         100 mm
        Hydroizolace Dek A 330  
        Základová deska         100 mm 

   SP3    Keramická dlažba+weber flex        10 mm
        Ceresi CL 51    
        Anhydritová směs           65 mm
        Pe fólie           
        Rigips EPS 100 Z         100 mm
        Hydroizolace Dek A 330  
        Základová deska         100 mm 

   SP4    Laminátová podlaha+Mirelon        10 mm
        Anhydritová směs           50 mm
        Pe fólie           
        Rigips EPS 100 Z           90 mm
        Hydroizolace Dek A 330  
        Základová deska         100 mm 

   SP5    Keramická dlažba+weber klasik     10 mm
        Anhydritová směs           50 mm
        Pe fólie           
        Rigips EPS 100 Z           90 mm
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        Hydroizolace Dek A 330  
        Základová deska         100 mm 

   SP6    Laminátová podlaha+Mirelon        10 mm
        Anhydritová směs           65 mm
        Pe fólie           
        Rockwool Steprock ND          25 mm
        Stropní konstrukce         250 mm 

   SP7    Keramická dlažba+weber flex        10 mm
        Ceresi CL 51    
        Anhydritová směs           65 mm
        Ceresi CL 51    
        Pe fólie           
        Rockwool Steprock ND          25 mm
        Stropní konstrukce         250 mm 

Podhledy:  S1 SDK deska 12,5                           12,5 mm
   Kovový rošt                               
   Parozábrana Guttafol WB plus    
   Rockwool Multirock                       80 mm
   Rockwool Multirock                     150 mm   

 Snižující podhledy uvedené na výkresech v legendách místností 
provedeny z SDK desky na kovovém roštu 

Střecha: Zateplená S2,S3 SDK deska  12,5 v místě   
    koupelny Rigips RBI          12,5 mm
   Kovový rošt                               
   Parozábrana Guttafol WB plus    
   Rockwool Multirock                       80 mm
   Rockwool Multirock  
    mezi krokvemi                     150 mm 
   Vzduchová mezera                        10 mm
   Difuzní fólie Delta vent N plus  
   Kontralatě 60/40         
   Latě 60/40  
   Střešní krytina Ruukki classic         

  Nezateplená S5 Difuzní fólie Delta vent N plus  
   Kontralatě 60/40         
   Latě 60/40  
   Střešní krytina Ruukki classic                                    

Stěny:      Sokl S4 Cihelný obklad Izoflex-antracit                                 
Weber flex                                              
Weber tmel 700+tkanina Vertex          
XPS Styrodur 2800 C                    100 mm 
Weber tmel 700                              
Hydroizolace Dek A 330     
Heluz STI 44                                  440mm 
Vápeno cementová omítka 15 mm 
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  Vnitřní stěna S6 Weber tmel 700+tkanina Vertex          
EPS Rigips 100 F                          100 mm 
Weber tmel 700                                   
Heluz STI 25                                 250 mm 
SDK deska+rošt,v místě   
 koupelny Rigips RBI            

  Vnitřní stěna k zemině S7 Geotextílie Filtek 500 g                         
EPS Perimetr                                 100 mm           
Weber tmel 700                              
Hydroizolace Dek A 330     
Heluz STI 25                                  250mm 
Vápeno cementová omítka 15 mm
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7. Technická zpráva-Vytápění 

7.1. Úvod k vytápění  
 

Projekt řeší vytápění novostavby rodinného domu v obci Vlčnov pro 4-5 osob.Při volbě 

systému vytápění se vycházelo ze stanovených tepelných ztrát, které dosahovaly 6,585 

kW.Vzhledem k relativně nízkým ztrátám je navrhnuta v objektu nízkoteplotní soustava 

vytápění pro použití podlahového vytápění s jedním otopným tělesem. Zdrojem energie byl 

vybrán plynový kondenzační kotel se 150 litrovým integrovaným zásobníkem teplé vody. 

7.2. Klimatické podmínky 

Objekt se nachází v Moravskoslezském kraji,okresu Nový Jičín v obci Vlčnov.       

Při návrhu byly zohledněny následující hodnoty: 

Nadmořská výška       309 m.n.m. 

Venkovní výpočtová teplota     -15,0°C 

Průměrná roční venkovní teplota       8,2°C 

Průměrná venkovní teplota otopného období    3,8°C 

Průměrná vnitřní teplota     19,4°C 

Délka otopného období      242 dnů    

 Provoz navrhovaného zdroje je nepřerušovaný a jeho zapnutí závisí na                         

a dosažené vnitřní teplotě 

7.3. Tepelné ztráty 

Na základě tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukcí místností,byla stanovená 

celková ztráta objektu,která byla základem pro návrh otopné soustavy.Výpočet byl proveden 

v programu ztráty 2011(viz.tab. 2 a příloha 3). 

Celkové tepelné ztráty objektu: 
 
 Součet tepelných ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.585 kW      100.0 % 

 Součet tepelných ztrát prostupem Fi,                   3.122 kW        47.4 % 

 Součet tepelných ztrát větráním Fi,V    3.463 kW        52.6 % 
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Tab.2:Přehled ztrát všech místností-výstup z programu Ztráty 2011: 
  
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/ 101   Chodba+schod.  18.0      15.3     40.0        413    6.3%   12.52 
  1/ 102   Technická místn.   15.0       5.3     13.9        159    2.4%    5.29 
  1/ 103   WC            18.0       1.7      4.3         39    0.6%    1.19 
  1/ 104   Koupelka      24.0       6.7     16.8        545    8.3%   13.97 
  1/ 106   Pracovna      20.0       8.0     20.0        371    5.6%   10.59 
  1/ 107   Komora        15.0       2.8      7.0         30    0.5%    1.00 
  1/ 101-1   Chodba    18.0       2.8      7.0         42    0.6%    1.28 
  1/ 108   Ložnice       20.0      16.0     40.0        646    9.8%   18.45 
  1/ 109   Spíž          15.0       1.7      4.3         37    0.6%    1.22 
  1/ 110   Obývací pokoj   20.0      40.8    105.0       2319   35.2%   66.26 
           
  2/ 201   Chodba        18.0      10.1     22.4         93    1.4%    2.83 
  2/ 202   Koupelka+WC   24.0       7.5     15.4        460    7.0%   11.81 
  2/ 203   Pokoj 1       20.0      17.2     37.0        619    9.4%   17.69 
  2/ 204   Pokoj 2       20.0      15.8     33.6        362    5.5%   10.35 
  2/ 205   Pokoj 3       20.0      15.8     34.8        457    6.9%   13.05 
  2/ 206   Volný prostor    5.0       6.0      7.2         -8   -0.1%   -0.38 
           
  

 Součet:      173.5     408.7      6585  100.0%    187.12 

 

7.4. Tepelně technické vlastnosti 

Rodinný dům je navržen z konstrukcí,které vyhoví  požadavkům normy ČSN 730540-2 

na hodnoty součinitele prostupu tepla.Výpočet byl proveden pomocí programu Teplo 

2011(viz.tab. 3 a příloha 2). 

Tab.3:Výstupní a porovnávací hodnoty součinitele prostupu tepla U 

 
Ochlazovaná 
konstrukce 

Součinitel 
prostupu tepla 
U [W/(m2K)] 

Požadované 
hodnoty součinitel 

prostupu tepla 
U [W/(m2K)] 

Vyhodnocení 

1 Zdivo 440  mm 0,27 0,30 Vyhovuje 
2 Střecha 0,20 0,24 Vyhovuje 
3 Podlaha tl.150 mm 0,38 0,45 Vyhovuje 
4 Podlaha tl.175 mm 0,34 0,45 Vyhovuje 

5 
Zdivo 250 mm přilehlé   
k zemině 

0,18 0,30 Vyhovuje 

6 
Zdivo 250 mm přilehlé 
k nezateplené střeše 

0,19 0,30 Vyhovuje 

7 Okenní otvor 0,89 1,50 Vyhovuje 
8 Střešní okenní otvor 1,20 1,40 Vyhovuje 
9 Dveřní otvor 1,10 1,70 Vyhovuje 
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7.5. Energetická náročnost 

 

Roční potřeba tepla vytápění,bez ohřevu teplé vody                   46,3 GJ=12,9 MWh/rok 

Roční potřeba tepla vytápění s ohřevem teplé vody        76,1 GJ=21,1 MWh/rok 

7.6. Energetický štítek 

Energetický štítek byl proveden v programu Ztráty 2011.Protokol o energetickém štítku 

obálky budovy a porovnání výsledků s normou ČSN 730540-2 v příloze č.4.Dle energetické 

vyhodnocení se budova klasifikuje do třídy B-úsporná.  

7.7. Typ zdroje 

Pro navrhovaný rodinný dům s nízkoteplotní soustavou byl zvolen 

na základě tepelných ztrát plynový kondenzační kotel s integrovaným 

zásobníkem teplé vody-Buderus Logamax plus GB 172T s výkonem 

v rozsahu 2,9-14 kW při navrženém teplotním spádu otopné soustavy 

40/30°C.Spotřebič je typu C.Odvod kondenzátu kotle bude odveden 

přes zápachovou uzávěru do kanalizace s pevným napojením.Vzhledem 

k malému výkonu kotle nebude nutné navrhovat neutralizační zařízení. 

Součásti zdroje tepla je kulový kohout pro plnění a vypoštění otopné 

soustavy, teploměr, tlakoměr, pojistný ventil-otévirací přetlak 300 

kPa,oběhové čerpadlo a 12 litrová tlaková expanzní nádoba.Kotel je 

připojen na otopnou soustavu pomocí kulového kohoutu DN 25 IvarFiv 

8363 na přívodu vytápění a kulovým kohoutem s filtrem DN 25 Ivar 

Ball 51 na zpátečce vytápění.       

7.8. Výpočet potřebného tepelného výkonu pro ohřev teplé vody 

Ohřev  teplé  vody  je  proveden pomocí integrovaného zásobníku 

instalovaného kotle Buderus Logamax plus GB 172T  o velikosti 150 litrů.Teplota 

přiváděné vody bude nastavena na hodnotu 55°C.  

Výpočet potřebného obejmu zásobníku pro ohřev teplé vody v byl stanoven pomocí 

odběrné křivky která je uvedena v příloze č.5. 
 

 

 

 

 
Obr.15:Kotel Buderus
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7.9. Umístění zdroje tepla a stavebně technické požadavky 

Kotel je umístěn v 1.NP v technické místnosti.Z této místnosti je vyvedeno veškeré 

potrubní vedení do rozdělovačů podlahového vytápění a otopného tělesa. Systém pracuje       

s nuceným oběhem topné vody.        

 Z hlediska stavebně technického bude nutně přivést ke kotli vodu,plyn a elektrickou 

energii a v místě komínové paty provést kanalizační vpusť pro odvod kondenzátu z kotle,     

komínového tělesa a úkapu z pojistného ventilu.Vyvody kondenzátu z kotle a komínu budou 

pevně propojeny s kanalizací.  

7.10. Větrání technické místnosti 

Technická místnost o objemu 14,1 m3 vyhoví požadavku 1 kW na 1 m3,ale nevyhoví na 

dostatečný přívod vzduchu.Proto přívod a odvod vzduchu bude řešen pomocí napojovacího 

kouřovodu z koaxiálního potrubí Brilon DN 125/80 s napojením na komínové těleso Schiedel 

Absolut.(Obr.16,17)  

 

 

 

 

 

Obr.16:Přivod a odvod vzduchu                          Obr.17:Napojení kouřovodu 

7.11. Komínové těleso 

Komínové těleso určené pro kondenzační kotel,musí splňovat přísná kritéria těsnosti 

a odolnosti proti korozi,z důvodu vzniku mírně kyselého kondenzátu.Proto bylo 

navrženo komínové těleso Shiedel Absolut s průměrem kouřovodu 120 mm.Průměr 

kouřovodu komínu byl vybrán z grafu firmy Schiedel  na základě účinné výšky a 

potřebném výkonu kotle,graf zatřídění je uveden v příloze č.9.    

 Odvod kondenzátu včetně sifonu je součástí vybrané tvarovky,umístěný v patě 

komínového tělesa.Kondenzát  z kotle a komínu(Obr.18) bude napojen pevně na 

kanalizaci.  
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Obr.18:Odvod kondenzátu z komínu 

7.12. Popis otopného systému 

Vytápění rodinného domu je řešeno jako nízkoteplotní s teplotním spádem celé sousty 

40/30°C.Podlahové vytápění a otopné těleso jsou napojeny na otopnou soustavu pomocí 

příslušných rozdělovačů. 

7.13. Otopná tělesa 

V topném systému vzhledem k poměrně nízkým tepelným ztrátám a prioritou návrhu 

podlahového vytápění,bylo zvoleno pouze jedno otopné těleso Koralux Linear Classic-M 

1200/600 se středovým spodním připojením od firmy Korado,umístěné v místností koupelny 

1.NP.Otopné těleso je navržené na stejný teplotní spád jako podlahové vytápění (40/30°C).

 Připojovací potrubí Universa Nioxi PE 14x2,0 mm přiváděné od rozdělovače vytápění 

bude vyvedeného z podlahy do stěny pomocí tvarovky Universa Radioboxu(Obr.19). 

 Připojení otopného tělesa bude provedeno pomocí regulační rohové armatury DN 15 

Korado HM (Obr.20) s vestavěným termostatickým ventilem a termostatickou 

hlavicí.Armatura bude opatřena krytkou(Obr.21).Těleso bude opatřeno odvzdušňovacím 

ventilem.Dodáváno s finální povrchovou úpravou,včetně připevňovacích držáků. 

 

 

 

 

Obr.19:Universa Radiobox   

 

 

 



 

 
B a k a l á ř s k á  p r á c e  

 

Stránka 45 

 

 

 

 

 

Obr20:Armatura Korado HM     Obr.21:Krytka armatury 

7.14. Podlahové vytápění 

 Pro návrh podlahového vytápění rodinného domu byl použit systém od firmy Universa 

včetně veškerého příslušenství.Podlahové topení je ukládáno  na upínacích lištách Universa 

Nioxi (Obr.21)uložené: 1.NP-na tepelné izolaci podlahy     

     2.NP-na kročejové izolaci stropu.    

  Jako roznášecí vrstva slouží anhydritová zálivka v tloušťce 50-65 mm v závislosti na 

konstrukci podlahy.Potrubí podlahového vytápění je provedeno z Universa Nioxi PE 17x2,5 

mm.Trubka je opatřena protikyslíkovou bariérou, která zabraňuje vnikání  kyslíku  do   

systému. Díky této vlastnosti se okruh podlahového vytápění nemusí oddělovat od okruhu 

zdroje tepla s deskovým výměníkem. Potrubí procházející zdivem nebo dilatační páskou bude 

opatřeno chráničkou Universa s přesahem 150 mm. 

 

 

 

 

 

Obr.22:Upínací lišty 

Podlahové vytápění je instalováno v místnostech: 

1.NP  1.01 -Chodba        

  1.04 -Koupelna        

  1.06 -Pracovna        

  1.08 -Ložnice        
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  1.09 -Ložnice        

  1.10 -Obývacího pokoje s kuchyňským koutem 

2.NP  2.02 -Koupelna s WC       

  2.03 -Pokoj         

  2.04 -Pokoj         

  2.05 -Pokoj 

Podlahové vytápění patří mezi převážně sálavé velkoplošné otopné soustavy a je proto 

nevhodné tuto sálající plochu zakrývat například kobercem, nebo nábytkem (bez noh)  

umístěným  přímo  na  vytápěnou  podlahu.  Při zakrytí dochází ke snížení tepelného výkonu 

podlahy. Nad vytápěnou plochou smí být použita jen podlahová krytina navržená pro   

podlahové vytápění. 

 

Dilatace podlahy s podlahovým vytápěním provedeno z Universa PE 8mm: 

-Dilatace po obvodě vytápěných ploch 

-Dilatace v místě dveřních otvorů vytápěných ploch  

-Dilatace hlavního schodiště 

-Dilatace plochy obývacího pokoje 

Dilatace jsou naznačené na výkresech vytápění. 

 

 

 

 

 

 

Obr.23:Dilatační páska Universa PE 

 
Jednotlivé specifikace podlahového vytápění jsou uvedeny na výkresech vytápění           

a v příloze č.6. 

7.15. Rozdělovač 

V rodinném domě jsou zabudovány celkem tři rozdělovače Varianty I. od firmy Universa 

umístěné ve skříních.Rozdělovače jsou umístěny v 1.NP v místě hlavního schodiště (RZ1)      

a v levé části objektu u schodiště vyrovnávacího (RZ2),ve 2.NP je rozdělovač umístěn na 
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chodbě podkroví (RZ3).Skříně budou zabudovány ve stěnách.     

  Těleso rozdělovače a sběrače je opatřeno uzavíracími ventily.Na tělese sběrače je 

osazeno průtokoměrné regulační ventily s možností přesného nastavení průtokového množství 

pro každou větev zvlášť a současným stálým vizuálním měřením průtoku v l/min v každé 

větvi, obě tělesa jsou vybavena napouštěcími, vypouštěcími a odvzdušňovacími 

ventily,součástí rozdělovače jsou popisovací štítky a zvukově izolovaná upevňovací jednotka, 

připojovací uzávěry a šroubení.Rozdělovače budou na otopnou soustavu připojeny kulovými 

kohouty DN 15 IvarFiv 8363.        

 Nastavení regulace dle průtoku uvedených výkrese nebo přílohy č.6.  

Rozdělovače: RZ1-1.NP:  Uni Multy I/8, typ.I      

   Skříňka rozdělovače typ 8, l=700mm,5-8 okruhů  

  RZ2-1.NP:  Uni Multy I/2, typ.I      

   Skříňka rozdělovače typ 2, l=400mm,1-2 okruhů  

  RZ3-2.NP:  Uni Multy I/4, typ.I      

   Skříňka rozdělovače typ 4, l=500mm,3-4 okruhů 

7.16. Rozvody k rozdělovačům 

Hlavní rozvody otopné vody budou provedeny z uhlíkové oceli Od firmy Ivar.Potrubí 

bude od kotle vedeno do příslušných rozdělovačů Universa Varianta I.Z rozdělovače budou 

napojeny okruhy podlahového vytápění a okruh otopného tělesa.Přívodní potrubí v 1.NP bude 

uloženo v izolaci podlahy pod podlahovým vytápěním a v 2.NP uloženo v kročejové 

izolaci.Potrubí přiváděné k rozdělovači do vyvýšené části 1.NP bude v koupelně procházet 

SDK konstrukcí.Při provádění brát ohled na ostatní instalace procházející stoupajícím 

vedením do 2.NP.Spád potrubí 0,3 % směrem k vypouštěcím armaturám. 

Veškeré potrubí vnitřních rozvodů bude opatřeno tepelnou izolací Mirelon.Volně vedené 

potrubí bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny minimálně 20 mm. 

Potrubí vedené v konstrukci podlahy a v drážce ve zdivu bude opatřeno izolací s tloušťkou 

stěny minimálně 10 mm. 

Dimenze jednotlivých větví jsou uvedené v příloze č.8   

7.17. Tlakové ztráty a regulace 

 Tlakové ztráty otopné soustavy jsou vyregulovány oběhovým čerpadlem umístěny 

v kondenzačním kotly-Buderus Logamax plus GB 172T.Podle pracovní křivky dostačuje 
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nastavení na první stupeň otáček. Jemné doladění bude regulovat řídící jednotka regulátoru 

kotle.          

 Podlahové vytápění bude vyregulováno pomocí přesného nastavení průtokového 

množství pro každou větev zvlášť a současným stálým vizuálním měřením průtoku v l/min.

 Otopné těleso bude vyregulováno pomocí regulačního ventilu umístěného v připojovací 

armatuře Korado HM (nastavením ventilu na hodnotu 0,5) a termostatické hlavice. 

 Řízení otopného systému celého rodinného domu bude řešeno prostřednictvím 

prostorového centrálního termostatu Logamatic Regulator umístěný v referenční 

místnosti.Elektronická regulace není předmětem tohoto projektu. 

Řidící jednotka:Logamatic Regulator 

7.18. Vyregulování a vyvážení rozvodu tepla 

Jednotlivé vyregulování otopného  tělesa  a  okruhů  podlahového  topení  je  uvedeno 

na výkresech a příloze č.8.Systém bude odvzdušněn přes otopné těleso a pomocí 

automatického odvzdušňovače umístěného v kotli a v rozdělovačích.  

7.19. Pojistné zařízení 

 Zabezpečovací zařízení bude tvořené pojistným ventilem,který je součástí plynového 

kotle s otevíracím přetlakem 300 kPa a expanzní nádobou s membránou ,která je také součástí 

kotle a s objemem 12 l plně pokrývá navrhovanou dimenzi. Součásti zdroje tepla je také 

kohout plnění a vypouštění a oběhové čerpadlo.  

7.20. Přípojka plynu 

Plynová přípojka pro vytápění kondenzačního kotle se spotřebou 1,8 m3/h.Přípojka vede 

v dimenzi HDP SDR 110 32x3 od hlavního uzávěru plynu umístěného ve skříni na hranici 

pozemku. 

7.21. Výpis použitého materiálu 

Tab.4:Materiál vytápení 

Materiál Měrná jednotka Počet 

Plynový kotel Buderus ks 1 

Kulový kohout 1/2" 

Ivar Fiv 8366 ks 6 
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Kulový kohout 1" 

Ivar Fiv 8363 ks 1 

Potrubí z uhlíkové oceli 

22x1,5 m 6 

Potrubí z uhlíkové oceli 

18x1,2 m 15 

Potrubí z uhlíkové oceli 

15x1,2 m 13 

Otopné těleso Korado- Koralux Linear Classic-M 

(KLC 1220/600) ks 1 

Připojovací rohová armatura Korado HM ks 1 

Tepelná izolace Mirelon tl.10 mm m 11 

Tepelná izolace Mirelon tl.20 mm m 6 

Podlahové potrubí Nioxi 

Nioxy 17x2,5 m 635 

Podlahové potrubí Nioxi 

Nioxy 14x2,0 m 8,5 

Podlahový přípoj Radiobox ks 1 

Upínací lišty m 107 

PVC příchytky pro upevnění lišt ks 320 

Šroubení pro připojení trubek Nioxy 17x2,5 ks 28 

Šroubení pro připojení trubek Nioxy 14x205 ks 4 

Ochrana trubek m 10 

Rozdělovač Uni Multy I/8, typ.I ks 1 

Rozdělovač Uni Multy I/4, typ.I ks 1 

Rozdělovač Uni Multy I/2, typ.I ks 1 

Skříňka rozdělovače typ 8, l=700mm,5-8 okruhů ks 1 

Skříňka rozdělovače typ 4, l=500mm,3-4 okruhy ks 1 

Skříňka rozdělovače typ 2, l=400mm,1-2 okruhy ks 1 
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7.22. Požadavky na ostatní profese 

Montáž potrubí, rozvodů topné vody nutno provádět dle ČSN 60 0310, trubní rozvody 

TV pak dle ČSN 73 6660. O postupu montáže bude veden stavební deník. Pro montáž potrubí 

musí být předem připraveny drážky ve zdech a v izolacích,prostupy ve stropních 

konstrukcích.           

 Z hlediska stavebně technického bude nutně přivést ke kotli vodu,plyn a elektrickou 

energii a v místě komínové paty provést kanalizační vpusť pro odvod kondenzátu z kotle, 

komínového tělesa a úkapu z pojistného ventilu.Vývody kondenzátu z kotle a komínu budou 

pevně propojeny s kanalizací. 

7.23. Zkoušky 

Po skončení montáže celého systému budou provedeny zkoušky těsnosti a otopná 

zkouška. Před položením roznášecí vrstvy u podlahového topení musí být ověřena těsnost 

topných okruhů tlakovou zkouškou vodou. Zkušební tlak má být dvojnásobkem pracovního 

tlaku, avšak nejméně 6 bar. Při pokládání roznášecí vrstvy musí být trubky zatíženy  tímto 

tlakem. Výsledek zkoušky musí být uveden ve zprávě o zkoušce. Provádí se dvě zkoušky po 

sobě jdoucí. Předběžná  a hlavní. Pro předběžnou zkoušku se zavede zkušební tlak podle 

přípustného   provozního   přetlaku.Tlak  musí   být   obnoven   dvakrát   během   30   minut v 

odstupech po 10 minutách. Podle toho nesmí tlak po dalších 30 minutách klesnout o více než 

0,6 bar a nesmí se objevit netěsnosti. 

 Bezprostředně po předběžné zkoušce je třeba provést hlavní zkoušku. Doba zkoušky trvá 

2 hodiny. Zkušební tlak odečtený po 2 hodinách nesmí klesnout o více než 0,2 bar. Na 

žádném místě nesmí být zjištěny netěsnosti. 

7.24. Závěr 

Projekt je vypracován na základě požadavků  platné legislativy v České republice, 

podle současně platných vyhlášek a norem. Projekt je vypracován také na základě požadavků 

investora. Při montáží je důležité dbát na pokyny,které udávají výrobci. 
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8. Srovnání cen energií 

Vytápění plynovými kondenzačními kotli patří cenově ve srovnání s ostatními palivy 

k průměrným cenám.Je však nutné říci,že účinnost a sním spojené provozní náklady budou 

vždy záležet na nízkém teplotním spádu.Čím nižší teplota zpětné vody,tím větší účinnost 

kondenzačního kotle a naopak.       

 Pořízení kotle má své výhody i nevýhody.K výhodám určitě patří pohodlnost vytápění, 

automatická regulace,vysoká výhřevnost,minimum exhalací a  nevýhodám patří nutnost 

zavedení plynové přípojky,závislost na existenci přípojky veřejného plynovodu,zajištění 

odvodu kondenzátu.         

 Návratnost investic oproti klasickým kotlům 4-5 roků. 

Použité parametri 

Tepelná ztráta objektu 6,685 kW 

Venkovní výpočtová teplota -15,0°C 

Průměrná roční venkovní teplota    8,2°C 

Průměrná venkovní teplota otopného období    3,8°C 

Průměrná vnitřní teplota  19,4°C 

Délka otopného období 242 dnů                

Roční potřeba tepla vytápění s ohřevem teplé vody 76,1 GJ=21,1 MWh/rok 

 

Tab.4:Srovnání cen energií 
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