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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Vypracoval: Bc. Adam Domašík, 

Téma: Projekt rekonstrukce bytového domu, 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Otakar Galas, 

 

Tato Diplomová práce obsahuje projekt na rekonstrukci panelového domu na ulici 

Dolní 95 Ostrava Zábřeh. Projekt zahrnuje úpravu vnitřní dispozice bytů, zateplení 

obvodového pláště s výměnou oken tak, aby byly splněny poţadavky na energetickou 

náročnost budovy. Projekt dále řeší vytápění objektu včetně návrhu zdroje, kterým je plynové 

tepelné čerpadlo v kombinaci s plynovým kotlem. Úprava stávajících prvků otopné soustavy s 

nuceným oběhem. Projekt řeší nucené větrání pomocí vzduchotechniky. Veškeré navrhované 

úpravy byly projektovány z důvodu sníţení potřeby energie pro provoz budovy. 

 

ANNOTATION 

This thesis project includes the reconstruction of the block of flats at Street Dolní 95 

Ostrava Zabreh. The project includes an adjustment internal layout of the flats, insulation 

envelope with the replacement of windows, so that the requirements on the energy 

performance of the building. The project also addresses the heating of the building including 

the design source, which is a gas heat pump in combination with a gas boiler. Modification of 

existing elements heating system with forced circulation. The project deals with forced air 

ventilation. Any proposed modifications were designed in order to reduce the energy demand 

for a building. 
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1. ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zpracovat projekt na revitalizaci bytového domu, tak, 

aby v rámci moţností co nejlépe splňoval poţadavky na moderní bydlení. Původní panelové 

domy mají často nevyhovující dispoziční řešení jednotlivých bytů, které vyţadují stavební 

úpravy. Moţnosti provedení těchto úprav, jsou však velmi omezené z důvodů daného 

rozmístění nosných stěnových prvků. Proto se stavební úpravy uvnitř bytů týkají především 

příček. Typickou stavební úpravou je změna jádra bytu, tak aby se zvětšila koupelna 

a realizovalo propojení kuchyně se společným obytným prostorem. K tomu aby bylo moţné 

zajistit tepelnou pohodu uvnitř obytného prostoru panelového dumu při přijatelné spotřebě 

energie je nutné zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí ve styku s venkovním 

prostředím. Úpravy těchto konstrukcí jsou navrţeny tak aby splňovaly normu ČSN 730540. 

Tepelná ochrana budov - Část 2. Velký vliv na spotřebu energie má i způsob dodávky tepla, 

který je u panelových domů řešen většinou centrálním zásobováním teplem, u kterého je 

velká část energie ztracena vnějšími rozvody. Proto jsem rekonstrukci tohoto objektu 

navrhnul tak, aby nebyl závislý na centrální dodávce tepla. Jako zdroj pro vytápění bude 

slouţit plynové tepelné čerpadlo v kombinaci s plynovým kotlem. Tento zdroj bude řízen tak, 

aby pokryl tepelné ztráty budovy. Zároveň bude v objektu navrţen systém nuceného větrání, 

aby bylo zamezeno neţádoucím vlivům, které vznikají při utěsnění stavby, ke kterému 

dochází při výměně oken a zateplené obvodového pláště. 
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

STAVEBNÍ ČÁST 

2.1. Průvodní zpráva 

2.1.1. Identifikační údaje: 

Ivnestor : SBD NH 

 Hýlova 40, Ostrava - Výškovice 

Stavba  : Revitalizace bytového  

 Dolní 95 

 Ostrava – Zábřeh 

Místo stavby : Dolní 3030/95, 

 Ostrava – Zábřeh 

 Kat.území Zábřeh nad Odrou, 

 parc.č.4669 ,235/1 

Vypracoval : Bc. Adam Domašík, 

Účel stavby : bytový dům, 

 

Projekt obsahuje celkovou opravu a zateplení panelového bytového domu. Řeší úplné 

zateplení fasády. Výměnu oken, výměnu vstupních dveří z ulice i ze dvora, kompletní opravu 

lodţií – podlahy, zábradlí a další související stavební práce. Renovaci bytových jader. Úpravu 

dispozice bytů propojení obývacích pokojů a kuchyní. Úpravu otopného systému s výměnou 

zdroje tepla a nové řešení nuceného větrání pomocí vzduchotechniky. 
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2.1.2. Údaje o dosavadním využití 

Objekt slouţí jako bytový dům pro bydlení, je situován v zástavbě okolních bytových 

domů, je ve vlastnictví SBD NH, Hýlova 40, 700 30 Ostrava-Výškovice. 

2.1.3. Údaje o provedených průzkumech 

Pro zpracování dokumentace byla projektantem provedena vizuální kontrola 

dotčených stavebních konstrukcí. V těsné blízkosti objektu se nachází přístupový chodník a to 

z obou stran objektu, z uliční strany přiléhá rovněţ místní komunikace včetně parkovacích 

stání. Dešťové vody i splaškové jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou (situace se 

stavbou nemění ani se jinak neovlivňuje). 

2.1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo řešeno projednání s dotčenými 

orgány. Veškeré poţadavky dotčených orgánů budou plně respektovány a dodrţeny. 

2.1.5. Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu 

Materiály a zpracování budou v souladu s poţadavky v rámci zákonů a norem EU. V 

případě neexistence takovéto normy budou materiály a zpracování splňovat uznávané národní 

normy, které jsou uvedeny v dokumentaci. Jiné normy mohou být akceptovány pouze 

v případě, ţe zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu neţ uvedené normy a zákony a budou 

akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, který musí 

jejich pouţití písemně schválit. Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými 

alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloţeny správci stavby 

nejméně 28 dnů před datem, kdy zhotovitel poţaduje souhlas správce stavby. V případě, 

ţe správce stavby určí, ţe takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, 

zhotovitel splní původně vyţadované normy. 

2.1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Stavba je v souladu s regulačním plánem. 

2.1.7. Věcné a časové vazby 

Stavby si vyţádá dočasný zábor plochy cca 40 m
2
 pro zařízení staveniště. Tato bude 

zřízena po dobu realizace na ploše v blízkosti objektu. Přesná poloha zařízení staveniště bude 
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upřesněna při realizaci na základě poţadavků správců jednotlivých sítí, zástupců příslušných 

odborů, apod. Současné parkování v dané lokalitě je kapacitně nedostatečné a velmi 

komplikované, nebude zúţen průjezdný profil komunikace a nebude změněna dopravní 

situace v dané lokalitě. Bude zřízeno lešení kolem domu, případně budou pouţity pracovní 

lávky dle moţností dodavatele. Moţná je rovněţ kombinace obou způsobů. Přilehlé chodníky 

i komunikace respektive osoby a majetek budou ochráněny před vlivy stavby. Rovněţ zeleň 

v okolí stavby bude upravena a chráněna proti poškození. 

2.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládá se realizace v délce cca 4 měsíců, a to v průběhu roku 2013. 

2.1.9. Statistické údaje 

 Zastavěná plocha bytového domu cca 246 m
2
. 

 Objekt má osm nadzemních a jedno podzemní podlaţí, v suterénu se nacházejí 

sklepy. Výlez na střechu objektu je umoţněn ze schodiště. 

 

Navrţená stavba je v souladu s obecnými technickými poţadavky na výstavbu. 

  



Diplomová práce 

 

11 

 

2.2. Souhrnná technická zpráva 

2.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a. Zhodnocení staveniště 

Staveniště je vyhrazeno na půdorysu bytového domu v částech kolem obvodových 

průčelních stěn. Kolem fasády bude vybudováno ochranné lešení (alternativně téţ pracovní 

lávky), vstupy do domu budou chráněny před vlivy stavby, objekt bude při realizaci 

stavebních prací dále uţíván k bydlení. Přilehlý pozemek je rovinatý, s mírným spádem. 

Objekt není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně. 

b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Bytový dům byl postaven v roce 1990 v konstrukčním systému OP 1.11, má 

8 nadzemních a 1 podzemní podlaţí. Jedná se o 3 bytové průchozí domy půdorysně umístěné 

do tvaru L, přičemţ 2 domy vedle sebe (tj.97 a 99) jsou výškově posunuty oproti domu kolmo 

k řadě (tj.95). Obvodový plášť, včetně štítových stěn, je montovaný z velkoplošných panelů 

na výšku jednoho podlaţí. 

Obvodový plášť nadzemních podlaţí je tvořen ze sendvičových kompletizovaných 

panelů tl. 300 mm, podzemního podlaţí tl. 250 mm. Obvodový plášť konstrukční soustavy 

OP 1.11 je tedy tvořen sendvičovými panely (skladba stěny vnitřní nosná ţelezobetonová 

stěna tl. 150 mm, tepelná izolace tl. 80 mm, vnější ţelezobetonová stěna - monierka tl. 70 

mm), podzemní stěny jsou rovněţ tvořeny sendvičovými panely (skladba stěny vnitřní nosná 

ţelezobetonová stěna tl. 150 mm, tepelná izolace tl. 40 mm, vnější ţelezobetonová stěna 

monierka tl. 60 mm). 

Ze dvora jsou situovány hlavní vstupy se zvonkovými tably a listovními schránkami, 

z ulice pak zadní (vedlejší) vstupy, průchozí sekce. Lodţie jsou z ulice, jsou zasunuty a lícují 

s průčelní fasádou objektu. Jsou tvořeny ţelezobetonovou deskou tl. 150 mm, která je 

opatřena impregnačním (hydrofobizačním) nátěrem. V některých případech jsou provedeny 

individuálně uţivateli bytových jednotek dlaţby na podlahách lodţií. Ocelové zábradlí 

s tyčovou výplní je kotveno ke kotevním deskám, osazeným do bočních stěn lodţií. 

Atiky jsou prefabrikované, oplechované plechem. 
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U objektu bytového domu došlo v předchozím období k jistým stavebním úpravám: 

 rok 2001 - Štíty bytového domu a průčelní části fasád z ulice i ze dvora kolem dilatací 

byly zatepleny ETICS Caparol-Capatect s tepelnou izolací v tloušťce 40 mm 

s tenkovrstvou probarvenou omítkou. ETICS je zaloţen na cca spodní hraně 

předsazených sendvičových obvodových panelů 1.NP 

 rok 2002 a 2003 - Vstupní stěny z ulice i ze dvora byly upraveny (s částečnými 

dozdívkami + obklad, vstupní dveře ocelové bez přerušeného tepelného mostu, zasklené 

jedním sklem, rovněţ tak i malé okno vedle vstupních dveří), dále jsou instalována nová 

zvonková tabla a listovní schránky (na pevném dílu výplně otvoru vedle vstupních 

dveří). 

c. Technické řešení rekonstrukce 

Bourací a demontážní práce představují: 

 vybourání všech oken – tzn. bytových vč. lodţiových dveří, schodišťových, sklepních 

a ve strojovnách výtahu na střeše 

 demontáţ vstupních dveří z ulice i ze dvora včetně rámů, demontáţ prosvětlovacích 

oken nad listovními schránkami vstupy ze dvora i z ulice, 

 vybourání keramických obkladů kolem vstupů a na závětrné zídce, 

 demontáţ oplechování vnějších parapetů  

 u lodţií demontáţ oplechování na vnějším stupni, demontáţ zábradlí lodţií, demontáţ 

sušáků na prádlo v lodţiích,  

 demontáţ okenních sušáků na prádlo – průčelí z ulice, 

 odstranění poškozených a uvolněných částí omítky na fasádě (obvodový plášť, 

podhledy a čela lodţií) – rozsah prací se provede podle skutečnosti, 

 odstranění dlaţby z podest z uliční i dvorní strany včetně nesoudrţných podkladních 

vrstev, rozsah prací se provede podle skutečnosti, ze dvora včetně bočních soklových 

částí předloţených podest 

 demontáţ oplechování střešních atik, včetně demontáţe hromosvodů  

 demontáţ větracích mříţek na fasádě ze spíţí, 

 demontáţ oplechování krycích stříšek nad vstupy z ulice i ze dvora včetně ţlabů a 

 demontáţ oplechování závětrné zídky, 

 rozebrání okapového chodníku včetně části loţe pod chodníkem (šetrné obnaţení 



Diplomová práce 

 

13 

 

 demontáţ stávajícího ETICS  

 demontáţ stávajících bytových jader B7 

 vybourání vnitřní stěny v šířce 1500mm mezi obývacím pokojem a kuchyní. 

Výměna výplní otvorů, dozdívky 

Nové dozdívky se provedou jen u schodišťových a sklepních oken. U schodišťových 

oken se provede dozdívka z YTONG v tl. 300mm a u sklepních oken v tl. 250mm. Zdivo 

bude opatřeno vnitřní omítkou na YTONG (s armovací tkaninou). Vnější strana bude 

upravena pro ETICS. Dozdívky YTONG musejí být kotveny do bočních stěn a navazujících 

konstrukcí. 

Bytová a schodišťová okna nadzemních podlaţí a dveře na lodţie jsou navrţeny, jako 

okna s Integrovaným rámem z PVC-U-PMMA s jádrovou PU termoizolační výplní, zasklené 

izolačními trojskly. Dolní profil přebírající funkci vnějšího parapetu, má ve střední části 

průřezu odvodňovací kanálky propojující prostor mezi křídlem a rámem výplně 

s odvodňovací dráţkou ve spodní ploše okapnice. Pouţitím tohoto rámu odpadá sloţitá 

příprava ostění a parapetu. 

Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla rámem se podle varianty rámu pohybuje 

v rozmezí Uf = 0,66 - 0,93 W/m2K. Součinitel prostupu tepla oknem o velikosti 1,23 x 1,48 

m (s trojsklem Ug = 0,6 W/m2K, rámeček TGI) se dle varianty rámu pohybuje v rozmezí 

Uw = 0,71 - 0,79 W/m2K. 

Sklepní okna jsou navrţena do zmenšených otvorů, původní otvory budou částečně 

dozděny tvárnicemi Ytong tl. 250 mm, zůstane po dozdívkách otvor pro okno cca 900 x 600 

mm, okno polohově orientovat pokud moţno centricky vůči oknům v 1.NP (upřesnit při 

realizaci dle dispozičního řešení prostor 1.PP). Okna jsou uvaţována s křídly sklápěcími, 

plastová bílá, zasklená izolačními dvojskly – z vnější strany je drátosklo, z vnitřní strany sklo 

čiré (součinitel prostupu tepla Umax.= 1,4 W/m2K). Okna budou z venkovní strany doplněna 

ochrannou mříţí ţárově zinkovanou s výplní Tahokov. 

Zateplení fasády 

Po demontáţi stávajícího nevyhovujícího ETICS ze štítů a průčelí objektu se provede 

kontrola a následná sanace obvodového pláště pomocí Helikální výztuţe. Před zateplením 

fasády se provede sepnutí vnější moniérky obvodového sendvičového pláště – konstrukční 
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soustava OP 1.11 podrobněji viz statické řešení projektové dokumentace. Celá fasáda bude 

zateplena od horní hrany sklepních oken tj. 1050mm od upraveného terénu, po střešní atiku 

vnějším zateplovacím certifikovaným systémem (ETICS). Postup provádění je dán 

technologickým postupem pro pouţitý systém ETICS. Za zateplovací systém byla zvolena 

kombinace Baumit EPS-F a Isover TWINNER, jedná se o sendvičové desky EPS-F (desky 

z grafitového polystyrenu) a desky z minerální vlny. Tento systém kombinuje výhody obou 

materiálů. Po celé fasádě bude pouţit systém Baumit EPS-F s výjimkou míst, kde je nutné 

z poţárního hlediska mít izolační materiál s reakcí na oheň třídy A1 nebo A2, zde bude pouţit 

Isover TWINNER (nadokenní pásy – min. šíře 0,5m a od výšky 22m na celé fasádě). 

Skladba systému: Penetrační nátěr 

 Lepidlo Baumit StarContact 

 Fasádní desky Isover TWINNER, nebo Baumit EPS-F 160mm 

 Šroubovací hmoţdinky STR U (zapuštěné, 6-8ks/m2) 

 Stěrková hmota Baumit StarContact 

 Sklotextilní síťovina Baumit ProContact, Baumit StarTex 

 Penetrační nátěr Baumit UniPrimer 

 Probarvená omítka Baumit NanoporTop 

Oprava lodžií 

Pro opravu podlahy lodţií je pouţit ucelený systém STOMIX PROFI. Obsahuje sanační 

a hydroizolační hmoty a také speciální doplňkový sortiment jako je konstrukční spádová 

deska SBOARD TERRACE, balkonové profily či lepicí a těsnicí pásy. Při sanaci balkonů je 

nejdůleţitější zabránit dalšímu zatékání vody do konstrukce. Po vyspravení a doplnění 

poškozených či chybějících částí betonu se provede vyspádování, hydroizolace, poloţení nové 

dlaţby a oprava zábradlí. Před samotnou sanací balkonů a lodţií je potřeba posoudit stávající 

konstrukci a připravit vhodný podklad (zajištění soudrţnosti, rovinnosti a ošetření 

navazujících konstrukcí). Takto připravený povrch se opatří penetračním nátěrem (penetrační 

lak EH nebo základní barva HC-4). Na takto ošetřený panel provedeme zateplení 

systémovými deskami ETICS Baumit XPS v tl. 60mm. Následuje lepení spádového klínu S-

BOARD TERRACE pomocí lepicí hmoty BETAFIX SF. Veškeré spoje balkonových desek 
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a následné oplechování se provádí pomocí Butyl pásky. Drenáţní vrstva se lepí celoplošně 

lepicí hmotou BETAFIX SF. Dlaţba je opět lepena hmotou BETAFIX SF. Při konečné 

úpravě povrchu se doporučuje pouţití ukončovacích a rohových lišt. Finální spárování dlaţby 

se provádínejdříve dva dny po nalepení. 

Stěny v lodţiích jsou zatepleny ETICS v tl. 100mm, spodní část do výšky 0,5m je 

z nenasákavého XPS. Celková skladby je jinak obdobná jako u celého obvodového pláště. 

Stávající zábradlí bude před aplikací kontaktního zateplovacího systému demontováno 

a následně osazeno nové. V rámci zpracování projektové dokumentace revitalizace objektu 

bytového domu je uvaţováno jako definitivní řešení dle poţadavků investora zábradlí 

hliníkové – systémové certifikované řešení (např.Dovra, Hlučín), výplň tvořena 

bezpečnostním sklem tl.8,4 mm, matné. Osazení výplně v souladu s technologickými předpisy 

výrobce pro provádění, pruţné uloţení, dilatační pohyby. Navrţená výška zábradlí od podlahy 

- 1100 mm. 

Zateplení střechy 

Zateplení střechy se provede bez demontáţí střešních vrstev, na stávající krytinu 

z ţivičných lepenek. Podklad (modifikované asfaltové pásy s posypem) se v nezbytně nutném 

rozsahu opraví, bubliny se proříznou a zataví. Stávající střecha je řešena jako dvouplášťová 

s ţivičnou povlakovou krytinou, ve skladbě: 

 ţivičná povlaková krytina (modifikované asfaltové pásy) 

 80 mm ţelezobetonové střešní desky 

 160-450 mm odvětrávaná vzduchová mezera 

 2 x 60 mm minerální rohoţe 

 150 mm stropní panel 

Z důvodu nízkých atik střechy je nutné provést jejich zvýšení. Atiky budou zvýšeny 

o cca 200mm nadezdívkou Ytong tl. 300 mm, kotvenou do stávajících atik.  

Nové zateplení střešní plochy bude provedeno střešními polystyrénovými deskami 

celkové tl. 140 mm EPS 100 Z (spáry desekjednotlivých vrstev vůči sobě přeloţit, alt. 
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polystyrénové desky tl. 140 EPS 150 S Stabil - opět 2 vrstvy s překrytím spár tedy tl. 70+70 

mm). 

Hydroizolace a tepelná izolace bude kotvena k podkladu (střešním deskám) – v souladu 

s technologickými podklady a pokyny výrobce pro realizaci (předpokládají se kotevní prvky 

EJOT zatloukací hmoţdinky FDD, šrouby, podloţky).  

Za účelem zjištění kvality stávající střešní konstrukce. Nová krytina bude tvořena fólií 

Protan SE, tl.membrány 1,6 mm + netkaná textilie Arabeva 300gr/m2. Hydroizolace střechy 

fólií Protan bude provedena proškolenou stavební firmou oprávněnou aplikovat Protan. 

Vzorové detaily provedení jsou převzaty podle doporučení dodavatele, celé řešení střechy se 

provede jako komplexní systémové dle zásad výrobce tohoto střešního systému. 

Aby mohlo být provedeno zateplení střechy nad vzduchovou mezerou je nutno tuto 

vzduchovou mezeru uzavřít. Provede se utěsnění všech větracích otvorů. Dle výpočtů bylo 

nutné provést opatření, proti kondenzaci vodních par v konstrukci střechy. Kondenzaci 

zabrání parozábrana, kterou instalujeme ze spod na strop nejvyšších pater objektu. Za tímto 

účelem budou v posledních patrech pod střechou provedeny sádrokartonové podhledy, které 

parozábranu zakryjí. Podhledy budou ukotveny do CD hliníkových profilů, které budou 

kotveny šrouby do obvodových stěn a na závěsy které budou lepeny do štropní konstrukce. 

Renovace bytových jader 

Ve všech bytech bude provedeno vybourání stávajících bytových jader typu B7, a ty 

budou znovu vyzděny z Ytong 100mm. Zdivo z vnějších stran bude opatřeno vnitřní omítkou 

na YTONG (s armovací tkaninou). Z vnitřní strany jader (koupelny a WC) bude proveden na 

zdivo obklad do výšky 2m v koupelnách a do výšky 1,6m na WC. Na stropním panelu bude 

povrchová vrstva tvořena omítkou Ytong a omyvatelnou malbou.  

Podlahy bytových jader budou opatřeny dlaţbou. Barevné varianty dlaţeb a obkladů si 

budou moci majitelé bytů předem zvolit dle schválených katalogů. Bytová jádra budou dále 

vybavena novým sanitárním zařízením. Majitelé bytů si budou moci vybrat z různých variant 

dle předem schváleného katalogů.  

V rámci projektové dokumentace bylo provedeno statické zhodnocení, kterým je 

prokázáno, ţe dotčené nosné konstrukce objektu včetně nově navrhovaných konstrukcí 

a úprav vyhoví, nebude ohroţena bezpečnost a stabilita objektu jako celku.  



Diplomová práce 

 

17 

 

d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavbu je umoţněn po přilehlé místní komunikaci, chodník je oddělen od 

objektu zeleným pásem. Objekt je napojen na veškeré sítě přípojkami, do přípojek nebude 

zasahováno. Ani nebudou ţádným způsobem dotčeny či ovlivněny. 

e. Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Doprava v okolí objektu není narušena, situace se nezmění. Není třeba úpravy 

dopravního značení. Nedojde k záboru parkovacích stání. Z hlediska poddolování nedochází 

ke stavebním úpravám, které by si vyţadovaly zvláštní zajištění proti vlivům na účinky 

poddolování. 

f. Vliv stavby na životní prostředí 

Navrţené řešení a realizace nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Budou 

respektovány veškeré poţadavky příslušných úřadů. 

g. Bezbariérové řešení okolí stavby 

Projektová dokumentace respektuje Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, Vyhl. 

369/2001 Sb. Příjezd k obytnému domu je stávající veřejnou komunikací. Parkování je 

umoţněno na přilehlých parkovištích u domu. Zpevněné plochy přístupů kolem objektu jsou 

rovinaté nebo s mírnými spády. Objekt je vybaven výtahem. Výstup z výtahu na jednotlivá 

podlaţí je na podestách, přístup k výtahu je však vţdy přes jedno schodišťové rameno. Objekt 

jako celek tedy svým řešením v současné době neumoţňuje komplexní řešení pro vyuţívání 

osob s omezenou schopností pohybu. 

h. Průzkumy a měření 

Průzkumy nebyly pro potřeby zpracování PD potřebné. Projektant si provedl konzultace 

s investorem, vlastní zaměření, prohlídku a fotodokumentaci. 

i. Geodetické podklady 

Zaměření bylo provedeno ocelovým pásmem a svinovacím metrem. 
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j. Členění stavby 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt – Revitalizace bytového domu. 

k. Vliv stavby na okolí 

Okolní zeleň kolem objektu nebude poškozena, dle potřeby bude chráněna – viz 

vyjádření MMO, odbor ŢP. Při budování lešení bude postupováno maximálně šetrně vůči 

stávající zeleni. Území stavby bude zajištěno tak, aby nedošlo k poškození okolních pozemků. 

Sklady stavebního materiálu budou zřízeny výhradně na ploše určené a vyhrazené pro stavbu. 

Dle potřeby budou dotčené plochy chráněny podkladními roznášecími deskami. Vše bude po 

ukončení prací uvedeno do původního stavu. Veškeré navrhované práce mohou provádět 

pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníky s poţadovanou kvalifikací a oprávněním 

k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy 

a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu s Vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a změna 1 Vyhláškou 

č.363/2005 Sb. V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 

Pro práce bude pouţita běţná mechanizace, osobní a nákladní automobily. Stavební práce 

jsou běţného charakteru a standardní technologie. Nevyţadují si speciální bezpečnostní 

opatření. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při 

manipulaci a stavebních úpravách zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Přesná poloha 

zařízení staveniště bude upřesněna při realizaci na základě poţadavků správců jednotlivých 

sítí, zástupců příslušných odborů, apod. 

l. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků dle všech planých nařízení a 

předpisů. 
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2.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

V rámci projektové dokumentace bylo provedeno statické zhodnocení, kterým je 

prokázáno, ţe dotčené nosné konstrukce objektu včetně nově navrhovaných konstrukcí 

a úprav vyhoví, nebude ohroţena bezpečnost a stabilita objektu jako celku. 

2.2.3. Požární bezpečnost 

Poţárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s platnou legislativou 

a technickými normami a je samostatnou přílohou projektové dokumentace. Je rovněţ 

doloţeno Vyjádření HZS Ostrava. 

2.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V rámci stavby bude dodrţována hygiena, vše bude prováděno v souladu s ochranou 

zdraví a ochranou ţivotního prostředí. Podrobně jsou zásady uvedeny v technické zprávě 

stavebního řešení a v technické zprávě POV. 

2.2.5. Bezpečnost při užívání 

Při stavbě budou dodrţovány veškeré související bezpečnostní předpisy, stavební 

konstrukce jsou navrţeny tak, ţe umoţňují bezpečné uţívání stavby. 

2.2.6. Ochrana proti hluku 

Při stavbě bude omezeno na nejniţší moţnou míru obtěţování okolí nadměrným 

hlukem, vibracemi a prachem. Nelze plně vyloučit výskyt zvýšeného hluku, protoţe se jedná 

při stavebních úpravách rovněţ o bourací práce. 

2.2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

V rámci projektové dokumentace jsou respektovány zásady a doporučení pro úspory 

energie – viz podklad investora – Energetický audit. Po provedení stavebních úprav dojde ke 

komplexnímu zlepšení stávajícího stavu – dojde ke sníţení energetické náročnosti objektu 

jako celku. 
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2.2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Projektová dokumentace v daných moţnostech respektuje Vyhl. 369/2001 Sb. Příjezd 

k obytnému domu je stávající veřejnou komunikací. Parkování je umoţněno na přilehlých 

parkovištích u domu. Zpevněné plochy přístupů kolem objektu jsou rovinaté nebo s mírnými 

spády. Objekt je vybaven výtahem. Výstup z výtahu na jednotlivá podlaţí je na podestách, 

přístup k výtahu je tedy vţdy přes schodišťové rameno. Objekt jako celek tedy svým řešením 

v současné době neumoţňuje komplexní řešení pro vyuţívání osob s omezenou schopností 

pohybu. 

2.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V místě stavby nevznikají vnější vlivy, před kterými je potřeba stavbu chránit. 

2.2.10. Ochrana obyvatelstva 

V rámci výstavby nedojde k ohroţení obyvatelstva. 

2.2.11. Inženýrské objekty 

a. Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Dešťová i splašková kanalizace je ve vyhovujícím stavu. Stávající kanalizační přípojka 

je vedena přes suterén do veřejné kanalizace. Projekt rekonstrukce nijak nezasahuje do 

stávajícího stavu. 

b. Zásobování vodou 

Vodovod je napojen z uličního řadu, procházející pod obecním chodníkem. Vodoměr se 

nachází v suterénu budovy. 

c. Zásobování energiemi 

Napojení k energetické síti je pomocí podzemní přípojky, která je napojena na stávající 

elektrické sítě, jeţ vedou pod chodníkem vedle parcely.  

Plynovod byl proveden v dostatečné dimenzi a je moţné bez dalších úprav provést 

napojení tepelného čerpadla. Napojení je schematicky zobrazeno ve výkresu situace. 
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d. Řešení dopravy 

Nedojde ke změnám v dopravě. 

e. Povrchové úpravy okolí stavby 

Po dokončení rekonstrukce bude okolí uvedeno do původního stavu. 

f. Elektronické komunikace 

V rámci rekonstrukce nedojde k úpravám- 

Navrţená stavba je v souladu s obecnými technickými poţadavky na výstavbu. 
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3. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

3.1. Zařízení pro vytápění staveb 

3.1.1. Technická zpráva 

a. Typ zdroje tepla 

Stávající zdroj tepla – Centrální zásobování, je nahrazen plynovým tepelným 

čerpadlem. Jedná se o plynové tepelné čerpadlo ROBUR GAHP-A v sestavě společně 

s Kondenzačním plynovým kotlem ROBUR PRO AY. Viz příloha číslo č 5. 

Tepelné čerpadlo má maximální výkon 41,7kW (při venkovních teplotách +10°C aţ -

10°C) a kondenzační plynový kotel má maximální výkon 21,5kW (při venkovních teplotách 

+10°C aţ -10°C). Výkon této systémové jednotky pokrývá zcela potřebu tepla pro vytápění. 

Tepelná ztráta objektu po rekonstrukci je 51,8kW. Viz příloha číslo 2. Samotné tepelné 

čerpadlo v závislosti na venkovní teplotě je schopno pokrýt 80% z celkových tepelných ztrát 

objektu. Tepelné čerpadlo bude dodávat do otopné soustavy vodu s teplotním spádem 

55/45 °C. 
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b. Klimatické a provozní podmínky 

Vnitřní návrhové tepoty místností jsou stanoveny podle normy ČSN EN 12 831 [8]. 

Energetická bilance potřeby tepla byla vypočtena podle normy ČSN EN ISO 13 790 [9]  

Klimatické a provozní podmínky objektu 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te: -15.0 °C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:  8.3 °C 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 : 1.45 

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti, m:  20 C 

Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi: 50% 

Půdorysná plocha podlahy objektu A:  1969,9 m
2
 

Exponovaný obvod objektu P:  2140,0 m
2
 

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V:  5983,6 m
3
 

Celková tepelná ztráta objektu Fi, HL  51.822 kW 

Součet tepelných ztrát prostupem Fi, T 28.369 kW  

Součet tepelných ztrát větráním Fi, V 23.453 kW  

Typ objektu:  bytový 

Počet otopných dní:  229 

Průměrná teplota v otopném období:  4 °C 
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c. Přehled tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí 

Tepelně technické parametry jednotlivých konstrukcí byly spočítány v programu 

Teplo a splňují poţadavky normy ČSN 73 0540 [6]. Příloha číslo 1. 

Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. 

 

Popis 

konstrukce 

Požadavek 

normy 

UN,20 

[W/m
2
K] 

Doporučení 

normy  

Urec,20 

[W/m
2
K] 

Vypočtená 

hodnota 

U 

[W/m
2
K] 

Posouzení 

Obvodová stěna 0,30 0,25 0,19 U<UN,20 Vyhovuje 

Vnitřní stěna 2,70 1,80 2.57 U<UN,20 Vyhovuje 

Střecha 0,24 0,16 0,16 U<UN,20 Vyhovuje 

Strop nad 

suterénem 
0,60 0,40 0,36 U<UN,20 Vyhovuje 

Okna 1,50 1,20 0,90 U<UN,20 Vyhovuje 

Tabulka č.1. Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

 

d. Tepelné ztráty budovy 

Výpočet tepelných ztát byl proveden dle ČSN 73 0540 [6]. Za pomoci výpočtového 

programu Ztráty. Příloha číslo 2. Výpočet tepelných ztrát objektu, potřeby tepla na vytápění 

a průměrného součinitele prostupu tepla. Výpočet tepelných ztrát je proveden po místnostech. 

V příloze číslo 3 je srovnání tepelných ztrát objektu před a po rekonstrukci. 
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Splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla: 

Průměrný součinitel prostupu tepla U,em = 0,30 W/m2K 

Průměrný součinitel prostupu tepla u referenční budovy U,em,ref = 0,49 W/m2K 

 U,em / U,em,req = 0,6122 

Zatřídění budovy do klasifikační třídy: B 

Detailnější popis v příloze číslo 4. 

e. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

Celkový maximální výkon zdroje tepla (tepelného čerpadla a kondenzačního kotle) je 

63,2 kW při venkovních teplotách +10°C aţ - 10°C). Výkon plynového tepelného čerpadla 

výrazně klesá v závislosti na venkovní teplotě aţ na hodnotu 32.2 kW, zbytek potřeby tepla 

musí pokrýt plynový kondenzační kotel o výkonu 21,5 kW. 

Veškeré technické parametry týkající se tepelného zdroje jsou podrobně rozepsány 

v příloze číslo 5. 

 

Obrázek č.1. Potřebný tepelný výkon zdroje v průběhu roku 
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f. Roční potřeba tepla pro vytápění 

Roční potřeba tepla je vypočtena dle ČSN 73 0540 [6]. Za pomoci výpočtového 

programu ztráty. 

Symbol Hodnota Jednotka Význam 

Ep 66 668 kWh/a Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem 

Ev 64 850 kWh/a Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním 

Ec 131 518 kWh/a Celková tepelná ztráta 

Eok 15 172 kWh/a Tepelné zisky vlivem slunečního záření 

Θem 13 °C Teplota venkovního vzduchu omezující otopné období 

d 229 - Počet dnů otopného období 

Θid 19 °C Denní průměrná vnitřní teplota 

Θed 4 °C Denní průměrná vnější teplota 

Θe -15 °C Návrhová venkovní teplota 

Ev 85 453 kWh/a Roční potřeba tepla – Teoretická hodnota 

μR 0,97 - Účinnost rozvodů otopné soustavy 

EZ 33 317 kWh/a Tepelné zisky 

EReal 83 029 kWh/a Roční potřeba tepla na vytápění 

Tabulka č.2. Roční potřeba tepla na vytápění 

g. Popis přípojky primárního média 

Navrhovaný zdroj tepla je Plynové tepelné čerpadlo s plynovým kondenzačním kotlem. 

Primárním médiem je tak zemní plyna voda Spotřeba zemního plynu G20 činí 2,72 m
3
/h. 

Tuto potřebu zemního plynu pokryje stávající plynová přípojka. Napojení zdroje tepla bude 

provedeno ze suterénu budovy.  Připojení vody je také provedeno ze suterénu budovy. 

Celkový objem vody v soustavě je 2200m
3
. 

h. Umístění zdroje tepla 

Zdroj tepla bude umístěn mimo objekt, na severní štítové straně. Pozemek na, kterém 

bude jednotka umístěna je v majetku investora. Jednotka bude umístěna dle poţadavků 

výrobce na základový rošt a oplocena. Oplocení bude dřevěné-laťované. Manipulační prostor 

před zdrojem tepla je dle poţadavků výrobce 1.5m ze stran a 0,5m od budovy. 
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i. Řešení přívodu a odvodu vzduchu a výpočet kouřovodu 

Přívod a odvod vzduchu ke zdroji tepla je vyřešen umístěním jednotky. Dostatečný 

okolní volný prostor a absence oken nad jednotkou zaručují bezproblémový chod.  

Kouřovod má průměr 80mm a délku 2m. Dle poţadavků výrobce. (Viz příloha číslo 5.) 

j. Popis uvažovaného otopného systému 

Stávající otopný systém zůstal zachován, s výjimkou otopných těles v koupelnách, které 

byly vyměněny při celkové rekonstrukci bytových jader. 

V obytných místnostech jsou umístěny stávající článková otopná tělesa KORALUX. 

Potrubí je ocelové bezešvé. 

Navrţen je nízkoteplotní vodní otopný systém s nominálním teplotním spádem 55/45°C 

pro dvoutrubkové rozvody k otopným tělesům. Jednotlivá stoupací potrubí jsou tlakově 

oddělena – redukována pomocí regulátorů tlakové diference STAP napojených na vyvaţovací 

armatury STAD.  

Návrh otopného systému byl proveden za pomocí výpočtového programu HECOS. Celý 

podrobný popis soustavy je uveden v příloze číslo 6. 

k. Rozdělení otopné soustavy na jednotlivé okruhy 

Otopná soustava je rozdělena na 11 okruhů. Pro kaţdé stoupací potrubí jeden okruh.  

l. Tlaková ztráta a způsob regulace 

Výpočty tlakových ztrát jednotlivých okruhů jsou uvedeny v příloze číslo 6. Minimální 

potřebný tlak v soustavě je 14,974 kPa. Navrţený tlak čerpadla 16 kPa. Regulaci tlaku nám 

zajišťují regulátory tlakové diference STAP v kombinaci s vyvaţovacími armaturami STAD. 

Parametry jednotlivých regulačních armatur jsou uvedeny v příloze číslo 6. 

m. Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění 

Páteřní rozvod je tvořen horizontálními rozvody v suterénu a stoupajícím potrubím. 

Rozvody v suterénu jsou vedeny ve výšce 2200mm nad podlahou. Jsou zavěšeny na 
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ocelových L profilech, které jsou ukotveny v nosném panelovém zdivu.  Potrubí Páteřních 

rozvodů je z bezešvé oceli a jejich DN se pohybuje v rozmezí 40 aţ 80mm. 

Podruţné rozvody jsou pak rozvody v jednotlivých bytech. Podruţné rozvody vedou jen 

od otopného tělesa ke stoupajícímu potrubí. Vedení přívodního potrubí je ve výšce 700mm a 

vedení zpětného potrubí ve výšce 200mm od podlahy. Potrubí podruţných rozvodů: Ocelové 

bezešvé DN20mm. 

Veškeré prostupy potrubí zdmi (jak vodorovné, tak svislé) jsou provedeny přes 

ocelovou chráničku. 

n. Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou 

Voda je do otopného systému doplňována přes napouštěcí ventil z vodovodu. Filtrace 

vody pomocí filtru pevných částic a filtru volného kyslíku TA Hydronics. 

o. Popis otopných těles 

Stávající otopná tělesa v budově byla zachována s výjimkou otopných těles 

v koupelnách. Stávající otopná tělesa jsou článková otopná tělesa, (litina) KALOR. Jako 

otopná tělesa do koupelen byla navrţena tělesa: Otopná trubková tělesa KORALUX LIENAR 

PLUS. 

Připojení těchto těles bude realizováno pomocí armatury s integrovaným 

termostatickým ventilem a regulačním šroubením na přívodu i zpátečce. Otopná tělesa budou 

z výroby opatřena povrchovou úpravou bílé barvy RAL 9010. Otopná tělesa jsou kotvena do 

stěny pomocí navrtávacích konzol. 

Podrobný popis v příloze číslo 6. 
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OTOPNÁ TĚLESA POČET 

KALOR 500/110 x 12 34 

KALOR 500/110 x 13 7 

KALOR 500/110 x 14 5 

KALOR 500/160 x 10 14 

KALOR 500/160 x  9 

KALOR 500/160 x 14 1 

KALOR 500/160 x 17 14 

KALOR 500/160 x 20 2 

KORALUX KLCM 1675 x 750 20 

KORALUX KLPM 1820 x 750 3 

POČET OTOPNÝCH TĚLES 109 
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p. Potrubí, izolace potrubí 

Potrubí je stávající a jedná se o ocelové bezešvé potrubí DN 15 aţ DN 80. 

Potrubí délka (m) 

Steel W  DN15 57.5 

Steel W  DN20 134.4 

Steel W  DN40 458.3 

Steel W  DN50 24.8 

Steel W  DN65 25.8 

Steel W  DN80 14.5 

Tloušťky izolace ocelového potrubí je podle tabulky č. 3.  

Potrubí bude izolováno pouze v suterénu. 

Dimenze potrubí vnější 

průměr x tl. stěny [mm] 
Tloušťka izolace [mm] 

Posouzení Uo, > U 

[W/m.K] 

DN 40 30 0.18 > 0.173 - vyhovuje 

DN 50 30 0.27 > 0.252 - vyhovuje 

DN 65 40 0.27 > 0.250 - vyhovuje 

DN 80 40 0.27 > 0.264 - vyhovuje 

Tabulka. č.3 izolace ocelového potrubí,. 

 

q. Tlakové poměry v otopné soustavě  

Plnící tlak p0:  2,3bar = 230kPa 

Provozní tlak pa: 2,6bar = 260kPa 

Maximální tlak pE: 4,5bar = 450kPa 

Otevírací tlak pojistného ventilu psv: 5,0bar = 500kPa  
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r. Výpočet pojistného ventilu a expanzní nádoby: 

Návrh tlakové expanzní nádoby: 

Objem expanzní nádoby 150l 

Připojení  G1 

Maximální pracovní tlak  6 bar =  600kPa 

Rozměry:  výška  970mm 

 Průměr  510mm 

Hmotnost  24kg 

Navržena: Expanzní teplovodní nádoba CIMM ERE CE 150litrů 

Celý návrh a výpočet je v příloze číslo7. 

Výpočet pojistného ventilu vychází z ČSN 06 0830 [10] - Zabezpečovací zařízení pro 

ústřední vytápění a ohřívání uţitkové vody. Výpočet řeší návrh pojistného ventilu a pojistného 

potrubí jako ochrany proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku.  

pot = 500 kPa  Otevírací přetlak pojistného ventilu 

Qn = 63 kW Jmenovitý výkon zdroje tepla 

So= 154 mm
2
 Vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu 

SM 120-1/2" Navržený pojistný ventil 

So= 201 mm
2
 skutečný průřez sedla navrţeného pojistného ventilu 

d1 = 25 mm minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí 

d2 = 25 mm minimální vnitřní průměr výstupního pojistného potrubí 

Celý výpočet je v příloze číslo 8. 
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s. Zkoušky vytápění 

Před uvedením otopné soustavy do provozu musí být provedena zkouška těsnosti 

a topná zkouška dle postupu stanoveném v normě ČSN 06 0310[11]. Zkoušky se provádí ještě 

před izolací rozvodů. Zkouška těsnosti bude provedena na maximální dovolený tlak soustavy. 

Zkoušky těsnosti 

Soustava se naplní vodou, odvzdušní se a celé zařízení se prohlédne, přičemţ se 

nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po 

kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se povaţuje za úspěšný, neobjeví-li se 

při této prohlídce netěsnosti, nebo neprojeví-li se znatelný pokles tlaku v expanzní nádobě. 

Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 

opakuje. 

Topná zkouška 

Topnou zkoušku je moţno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 

etapě stavby. Trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodrţují 

normální provozní podmínky zkoušeného zařízení, zjišťují se správné funkce armatur, 

rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosaţení technických předpokladů projektu (teploty, 

tlaků, rozdílů teplot, rozdí1ů tlaků atd.), správná funkce regulačních a měřicích zařízení, 

správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací, zda 

instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů 

tepla, výkon zdroje tepla při přípravě teplé uţitkové vody při maximálním odběru vody podle 

projektu, dosaţení projektované účinnosti a ověření emisních limitů O průběhu zkoušek se 

sepíše protokol, ve kterém bude uvedeno nastavení jednotlivých zařízení regulace, signalizace 

a zejména havarijního zařízení. Zjistí-li se během zkoušky závady, je nutno zkoušku po jejich 

odstranění opakovat. 
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3.2. Zařízení vzduchotechniky 

3.2.1. Technická zpráva 

a. Úvod 

Vzduchotechnické zařízení slouţí pro dopravu a úpravu vzduchu za účelem vytvoření 

vyhovujících hygienických podmínek pro pobyt lidí. 

Úkoly vzduchotechniky 

 odvod vznikajících škodlivin 

 výměnu a úpravu vzduchu obyvatele budov 

Produkce škodlivin 

Pokud se jedná o rodinné a bytové domy, pak hlavním znečišťovatelem vnitřního 

prostředí je člověk. Člověk je přirozeným producentem tepla, vodní páry, CO2 a odéru.  

Při návrhu větracích jednotek a objemů vyměněného vzduchu je nutno dbát 

individuálního přístupu vzhledem k počtu osob v bytě, počtu a rozmístění zdrojů tepla, 

orientace ke světovým stranám a poţadované čistotě vnitřního vzduchu. 

Některé zdroje vodní páry v bytě  

Člověk  30-100 g/h 

Koupelna se sprchou  2000-2500 g/h v době sprchování 

Kuchyně  600 – 1500 g/h v době vaření 

Sušení prádla  100-400 g/h 
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Produkce tepla, vlhkosti a CO2 při různých činnostech člověka při ti= 20°C  

 

Fyzická zátěţ Celkové teplo [W] Vlhkost [g/h] 
Produkce 

CO2 [l/h] 

Člověk v klidu 116 40 23 

Lehká práce 151 75 25 

Středně těţká práce 204 140 45 

Těţká práce 291 240 75 

Tab. 4: Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/Z1/2011 [12] 

 

b. Klimatické a provozní podmínky 

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te: -15.0 °C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m: 8.3 °C 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 : 1.45 

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti, m:  20 C 

Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu φi: 50% 

c. Požadované parametry vnitřního mikroklimatu 

Větrání obytných budov 

V minulosti byly jako poţadavky na větrání často citovány hodnoty z vyhlášky 

č. 268/2009 Sb. Formulace v této vyhlášce není vhodná – vyhláška sice stanovuje poţadavky 

na větrání, ovšem zcela nesmyslně je vztahuje k výplním otvorů. Je nejasné, jak můţe výplň 

otvoru podmínky na kvalitu prostředí, kdyţ současný technický stav výplní otvorů prakticky 

neumoţňuje přirozený přívod vzduchu spárami oken. Všechny byty je nutno větrat, aby byla 

zajištěna nezávadnost vzduchu v místnostech. Poţadavky na větrání obytných budov dle ČSN 

EN 15665/Z1/2011 [12]  
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 Trvalé větrání (průtok 

venkovního vzduchu) 

Nárazové větrání (průtok odsávaného 

vzduchu) 

Požadavek 

 

Intenzita 

větrání [-/h] 

 

Dávka 

venkovního 

vzduchu na 

osobu 

[m3/(h.os)] 

Kuchyně 

[m3/h] 

 

Koupelny 

[m3/h] 

 

WC 

[m3/h] 

 

Minimální 

hodnota 

 

0,3 15 100 50 
25 

 

Doporučená 

hodnota 

 

0,5 25 150 90 50 

Tab. 5: Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/Z1/2011 [12] 

 

d. Popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení 

Systém vzduchotechniky bude zajišťovat nucené větrání v bytech. Jedna se o 

rovnotlakou soustavu. Větrací jednotka bude umístěna na střeše. Odtud bude rozvody větrací 

vzduch rozváděn po fasádě k jednotlivým místnostem. Odtah odpadního vzduchu bude přes 

stoupací potrubí umístěné v bytovém jádře. Vyústky přívodního vzduchu budou umístěny 

vţdy pod otopnými tělesy v pobytových místnostech. Nasávací mříţky pro odpadní vzduch 

budou umístěny v kuchyni, v koupelně a na WC. 

e. Výčet typů prostorů větraných přirozeně, nebo nuceně 

Přirozené větrání je zachováno v suterénu a ve společných prostorách budovy. Nucené 

větrání je navrţeno ve všech bytech. Objemy výměny vzduchu respektují poţadavky 

ČSN EN 15665/Z1/2011[12] Podrobný rozpis objemů vzduchu přiváděných a odváděných 

z jednotlivých místností je v příloze číslo 9 

f. Minimální dávka čerstvého vzduchu a dávka cirkulačního 

vzduchu 

V tomto systému není vyuţito cirkulace vzduchu pro svou technickou náročnost, kdy by 

bylo nutné zajistit další rozvody vzduchu navíc. Veškerý přiváděný vzduch do místností je 

čerstvý. 
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g. Umístění nasávání venkovního vzduchu a odvod vzduchu 

odpadního 

Umístění nasávacího vzduchu je na střeše objektu stejně jako celá větrací jednotka. 

Umístěno je na severní straně a tak, aby nedocházelo k mísení s odpadním vzduchem 

z jednotky.  Vyústka odpadního vzduchu je v dostatečné vzdálenosti od nasávaní čerstvého 

vzduchu. Obě mříţky mají průměr 400mm o průtoku 2120m
3
/h. 

h. Úprava vzduchu 

Vzduch je upravován ve vzduchotechnické jednotce DUPLEX N 400 – výrobce firma 

ATREA.  

Jednotlivé úpravy: 

Filtrace vzduchu venkovního: vzduchový filtr G4 

Filtrace vzduchu odváděného vzduchový filtr G4 

Ohřev v rekuperační jednotce rekuperátor K 750 G účinnost 70% 

Ohřev v elektrickým výměníkem topná spirála EPO-V 3,4kW 

i. Tepelné ztráty v objektu a požadované parametry 

Výpočet tepelných ztrát (příloha číslo 2) byl proveden s předpokladem nuceného větrání 

a tak byly sníţeny tepelné ztráty větráním.  

Vzduchotechnická jednotka nepokrývá tepelné ztráty objektu. Ty jsou pokryty 

otopnými tělesy. Vzduchotechnická jednotka pomocí rekuperace a dohřevu vzduchu je 

schopna přivádět do místností vzduch o teplotě 15°C a to i při venkovní teplotě Te = -15°C. 

Topná spirála je navrţena jen pro případy, kdy teplota venkovního vzduchu je opravdu velice 

nízká. Předpisy a normy neukládají jaká je minimální teplota vzduchu při nuceném větrání 

a tak návrh je bere na zřetel co moţná největší komfort obyvatel.  

Letní provoz jednotky není primárně navrţen jako klimatizační. K částečnému sníţení 

teploty však díky rekuperátoru dochází. Podrobnější informace jsou obsaţeny v příloze 

číslo 10. 
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j. Vzduchové výkony v jednotlivých místnostech 

Vzduchové výkony v jednotlivých místnostech jsou podrobně uvedeny v příloze číslo 9. 

k. Hlukové parametry 

Hlukové parametry vzduchotechnické jednotky Duplex N 4000 jsou uvedeny v příloze 

číslo 10.  

Hluk způsobený prouděním vzduchu v potrubí je v mezích poţadavků. Potrubí 

přívodního vzduchu je vedeno v exteriéru na fasádě objektu a tak nedochází ke slyšitelným 

projevům. Rovněţ rychlosti proudění vzduchu v potrubích je navrţeno tak aby nedocházelo 

hlučným projevům. Rychlosti proudění vzduchu a další parametry potrubí jsou v příloze 

číslo 11.  

l. Popis větrací jednotky a její hlavní parametry. 

Vzduchotechnická jednotka Duplex N 4000 vyrobí firma Atrea.  

Průtok vzduchu  2120 m
3
/h 

Externí statický tlak  182 Pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č.2 Charakteristika jednotky  
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m. Umístění zařízení 

Vzduchotechnická jednotka Duplex N 4000 je umístěna na střeše objektu. Jedna se o 

venkovní jednotku. Jednotka je umístěna tak, aby rozvody Přívodního a odpadního potrubí 

byly na střeše co nejjednodušší. Vyústka odpadního vzduchu a nasávací otvor jsou 

v dostatečné vzdálenosti a na odlišných stranách tak, aby nedocházelo k nasávaní odpadního 

vzduchu opět do jednotky. 

n. Potrubní rozvody vzduchotechniky 

Dimenze jednotlivých potrubí určeny z výpočtů tlakových ztrát. (Viz příloha č. 11) 

 

Typ potrubí Materiál 

Průměr / rozměr  

výška x šířka 

[mm] 

Izolace 

[mm] 

Potrubí čerstvého 

vzduchu 

Potrubí 

z pozinkovaného 

plechu tl. 0,65mm 

Ф400 
100 

MV 

Potrubí odpadního 

vzduchu 

Potrubí 

z pozinkovaného 

plechu tl. 0,65mm 

Ф400 
100 

MV 

Potrubí přiváděného 

vzduchu 

Potrubí 

z pozinkovaného 

plechu tl. 0,65mm 

Ф150 - 400 
100 

MV 

Potrubí přiváděného 

vzduchu 

Potrubí 

z pozinkovaného 

plechu tl. 0,65mm 

150 x 80  

až 

250 x 100 

60 

Spaceloft 

Potrubí odváděného 

vzduchu 

Potrubí 

z pozinkovaného 

plechu tl. 0,65mm 

Ф250 - 400 
100 

MV 

Potrubí odváděného 

vzduchu 

Potrubí 

z pozinkovaného 

plechu tl. 0,65mm 

250 x 200 - 

Tabulka č.6 Potrubní rozvody vzduchotechniky. 
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Potrubí na střeše objektu je kruhového profilu a izolováno minerální vatou tl. 100mm. 

Dále tato izolace je oplechována plechem TiZn tl. 0,6mm. 

Přívodní potrubí, které je vedeno po stávající fasádě objektu, má obdélníkový profil a je 

ukotveno do obvodového panelu. Dále je zaizolováno tepelnou izolací SPACELOFT tl. 

60mm, tak aby nedocházelo v zimním období poklesu teploty přiváděného vzduchu pod 

15°C. Celé přívodní potrubí i s izolací SPACELOFT tvoří pak jednu rovnou plochu s ETICS 

objektu. Rozvody jsou tak ukryty a po dokončení rekonstrukce bude fasáda objektu jednolitá 

bez ţádných rozvodných šachet po fasádě.  

Pod okny pobytových místností ve výšce 100mm nad podlahou jsou provedeny 

prostupy zdmi, kterými rozvody vzduchotechniky ústí do jednotlivých místností. Detaily 

těchto prostupů jsou řádně zakresleny ve výkresové dokumentaci 

Odvodní potrubí odvádí vzduch z kuchyní, koupelen a WC všech bytů. Odvádí tento 

vzduch do šachty v bytovém jádře, zde stoupajícím potrubím je vzduch doveden aţ na střechu 

k vzduchotechnické jednotce. 

o. Stručný popis způsobu provozu a regulace vzduchotechniky 

Tato vzduchotechnika systémem nuceným větráním dodává potřebné minimální 

mnoţství čerstvého vzduchu do všech bytů. Proto je regulace samotnými nájemníky velice 

omezena. Částečnou regulaci lze provádět na všech vyústkách pomocí regulačních mříţek. 

Tento výkyv tlaků v soustavě je vyřešen osazením ventilátorů s proměnlivými otáčkami 

do jednotky Duplex N 4000. (Viz příloha číslo 10) 

p. Popis způsobu zavěšení a uložení potrubí. 

Potrubí na střeše je ukotveno k ocelovým profilům, které jsou vţdy na střeše přitíţeny 

dvojicí ŢB kostek 500x500mm. (Viz detail ve výkresové dokumentaci) 

Potrubí, které je vedeno na obvodové stěně, je kotveno ocelovými sponami a šrouby 

s hmoţdinkami do obvodového panelu. Kotvení je prováděno kaţdých 1500mm. 

Potrubí, které je vedeno v instalační šachtě bytových jader, je kotveno sponami a šrouby 

s hmoţdinkami do stěn těchto jader. 
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3.3. Tepelně technické posouzení budovy  

3.3.1. Popis stávajícího stavu tepelné techniky budovy s jejím 

vyhodnocením 

a. Tepelně technické posouzení konstrukcí objektu 

Tepelně technické posouzení jednotlivých konstrukcí bylo vypracováno v souladu 

s poţadavky ČSN 73 0540 [6] – Tepelná ochrana budov. Podkladem pro toto posouzen byl 

Energetický audit, který si nechal investor zhotovit, před zahájením rekonstrukce. 

 

Součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] 

Druh konstrukce 
Normová hodnota UN Hodnota U Požadavky 

ČSN 73 0540-2 požadovaná doporučená vypočtená 

Sendvičový panel tl. 

300mm 
0,30 0,25 0,59 nevyhovuje 

Střecha 0,24 0,16 0,35 nevyhovuje 

Podlaha bytů nad 

suterénem 
0,60 0,40 0,88 nevyhovuje 

Dřevěná okna zdvojená 

1,50 1,20 

2,40 nevyhovuje 

Jednoduchá plastová 

okna s izolačním 

dvojsklem 

1,60 nevyhovuje 

Tabulka č.7 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 [6] 

 

Ţádná ze stavebních konstrukcí na exponovaném obvodu budovy nevyhovuje 

poţadavkům normy. Proto bylo nutné všechny konstrukce tepelně zaizolovat a veškeré výplně 

otvorů vyměnit. 

 

Nejvýraznější tepelné ztráty jsou přes výplně otvorů a obvodový plášť. Jednotlivé 

podíly na celkové tepelné ztrátě prostupem jsou uvedeny v tabulce číslo 8.  
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Typ konstrukce 
Tep. ztráta 

prostupem 
% Plocha Fi,T/m

2
: 

     

obvodová stěna 25.741 kW 25.5 % 1260.3 m
2
 220.4 W/m

2
 

okno 29.063 kW 28.8 % 303.4 m
2
 95.8 W/m

2
 

vnitřní stěna 3.253 kW 3.2 % 897.4 m
2
 3.6 W/m

2
 

podlaha 6.062 kW 6.0 % 1320.6 m
2
 4.6 W/m

2
 

jádro 0.049 kW 0.0 % 569.7 m
2
 0.1 W/m

2
 

strop -3.290 kW -3.3 % 345.3 m
2
 -9.5 W/m

2
 

střecha 2.531 kW 2.5 % 208,6 m
2
 24.3 W/m

2
 

tepelné vazby 5.128 kW 5.1 %   

Tabulka č.8 tepelné ztráty prostupem – jednotlivé konstrukce. 

 

b. Tepelné ztráty objektu 

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 101.000 kW  100.0 % 

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T  71.991 kW  71.3 % 

Součet tep. ztrát větráním Fi,V  29.008 kW  28.7 % 

c. Vytápění objektu 

Bytový dům je napojen na sekundární rozvody distributora tepla, firmy DALKIA 

Ostrava a.s. Do domu je přiveden dvoutrubkový rozvod neregulované topné vody. Na patě 

domu je instalována předávací stanice, které jsou tlakově závislé. V napojovacích uzlech jsou 

umístěny měřiče tepla. Vlastní otopná soustava v domě je původní. Otopná tělesa, litinové, 

článkové jsou umístěny pod okny. Soustava není termostaticky regulována. 
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d. Údaje o spotřebě energie 

Výchozím podkladem, dokládajícím spotřebu energie v časovém rozsahu posledních tří 

let, jsou faktury nebo další ověřitelné dokumenty. Z těchto podkladů jsou převzaty následující 

hodnoty potřeby a ceny energie. 

Význam Jednotka 
Roky 

2009 2010 2011 

Spotřeba tepla GJ 662,2 672,3 671,0 

Průměrná spotřeba tepla GJ 668,5 

Cena tepla Kč / GJ 388,52 423,84 456,39 

Cena celkem Kč 260 000 283 000 305 000 

Tabulka č.9 Spotřeba a cena tepla na vytápění. 
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3.3.2. Popis nového stavu tepelné techniky s jejím 

vyhodnocením 

a. Tepelně technické posouzení konstrukcí objektu 

Tepelně technické posouzení jednotlivých konstrukcí bylo vypracováno v souladu 

s poţadavky ČSN 73 0540 [6] – Tepelná ochrana budov. Podkladem pro toto posouzen byl 

výpočet pomocí výpočetního programu TEPLO. (Viz příloha číslo 1) 

 

Součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] 

Druh konstrukce Úpravy 
Normová hodnota UN 

Hodnota 

U 
Požadavky ČSN 

73 0540-2 
Požadovaná doporučená vypočtená 

Sendvičový panel 

tl. 300mm 

Tepelná izolace 

160mm 
0,30 0,25 0,19 vyhovuje 

Střecha 
Tepelná izolace 

140mm 
0,24 0,16 0,16 vyhovuje 

Podlaha bytů nad 

suterénem 

Tepelná izolace 

100mm 
0,60 0,40 0,36 vyhovuje 

Nová okna 

s integrovaným 

rámem 

Výměna 1,50 1,20 0,90 vyhovuje 

Tabulka č.10 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 [6] 

 

Ţádná ze stavebních konstrukcí na exponovaném obvodu budovy nevyhovuje 

poţadavkům normy. Proto bylo nutné všechny konstrukce tepelně zaizolovat a veškeré výplně 

otvorů vyměnit. 
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Stavebními úpravami došlo k výraznému sníţení tepelných ztrát prostupem. Podíly 

jednotlivých konstrukcí na tepelné ztrátě prostupem jsou uvedeny v tabulce číslo 11. 

 

Typ konstrukce 
Tep. ztráta 

prostupem 
% Plocha Fi,T/m

2
: 

     

obvodová stěna 8 289 kW 18,5 % 1260.3 m
2
 6,6 W/m

2
 

okno 10 899 kW 24,3 % 303.4 m
2
 35,9 W/m

2
 

vnitřní stěna 2 466 kW 5,5 % 897.4 m
2
 2,7 W/m

2
 

podlaha 2 480 kW 5,5 % 1320.6 m
2
 1,9 W/m

2
 

jádro 0,049 kW 0,1 % 569.7 m
2
 0,1 W/m

2
 

strop -3 290 kW -7,3 % 345.3 m
2
 -9,5 W/m

2
 

střecha 1 157 kW 2.6 % 208,6 m
2
 5,5 W/m

2
 

tepelné vazby 4 401 kW 59,8 %   

Tabulka č.11 tepelné ztráty prostupem – jednotlivé konstrukce. 

 

b. Tepelné ztráty objektu 

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 51,822 kW  100.0 % 

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T  28,269 kW  54,7 % 

Součet tep. ztrát větráním Fi,V  23,451 kW  45,2 % 

c. Vytápění objektu 

Bytový dům je napojen na sestavu tepelného plynového čerpadla a plynového 

kondenzačního kotle od firmy ROBUR. V návaznosti na sníţení tepelných ztrát budovy došlo 

ke sníţení potřebné hodnoty výkonu otopné soustavy. Toho docílíme sníţení teplotního spádu 

otopné vody na 55/45°C a regulací průtoku. Také byla otopná tělesa osazena termostatickými 

hlavicemi DUNFOS. Pro zajištění tlakové stability je na jednotlivých stoupacích potrubích 

nainstalována soustava regulátoru tlakové diference STAP a vyvaţovací armatura.  
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d. Údaje o spotřebě energie 

Výchozím podkladem, dokládajícím spotřebu energie v časovém rozsahu posledních tří 

let, jsou faktury nebo další ověřitelné dokumenty. Z těchto podkladů jsou převzaty následující 

hodnoty potřeby a ceny energie. 

 

Význam Jednotka Po rekonstrukci 

Spotřeba tepla GJ 307 

Spotřeba tepla kWh 85453 

Cena tepla (plynu) Kč/kWh 2.20178 

Cena celkem Kč 188 150 

Tabulka č.12 Spotřeba a cena tepla na vytápění. 
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3.3.3. Srovnání původního stavu a nového stavu v tepelné 

technice a vytápění 

a. Tepelně technické posouzení konstrukcí objektu 

Srovnání tepelně technické vlastností jednotlivých konstrukcí jasně ukazuje, ţe 

rekonstrukce byla nutná. Před rekonstrukcí nevyhovovaly poţadavkům ČSN 73 0540 [6] – 

Tepelná ochrana budov ţádné konstrukce. Navrţené změny plní veškeré tyto poţadavky 

a i doporučení hodnoty. 

 

Součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] 

Druh konstrukce Úpravy 

Normová hodnota UN Hodnota U 

Požadovaná doporučená 
Stávající 

stav 
Nový stav 

Sendvičový panel 

tl. 300mm 

Tepelná izolace 

160mm 
0,30 0,25 0,59 0,19 

Střecha 
Tepelná izolace 

140mm 
0,24 0,16 0,35 0,16 

Podlaha bytů nad 

suterénem 

Tepelná izolace 

100mm 
0,60 0,40 0,88 0,36 

Nová okna 

s integrovaným 

rámem 

Výměna 1,50 1,20 2,40 0,90 

Tabulka č.13 Zhodnocení stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2 [6] 
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b. Tepelné ztráty objektu 

Díky stavebním úpravám došlo ke sníţení celkových tepelných ztrát o 51,3%, tepelné 

ztráty prostupem se podařilo sníţit o 45,8% a tepelné ztráty větráním o 5,5%. 

Tepelné ztráty objektu Stávající stav Nový stav 

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 101.000kW 100.0 % 51,822 kW 100.0 % 

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 71.991 kW 71.3 % 28,269 kW 54,7 % 

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 29.008 kW 28.7 % 23,451 kW 45,2 % 

Tabulka č.14 Porovnání tepelných ztrát objektu před a po rekonstrukci. 

 

c. Vytápění objektu 

Při rekonstrukci došlo ke změně zdroje vytápění z centrálního zásobování na 

individuální. Otopná soustava zůstala téměř totoţná. Došlo k výměně otopných těles 

v koupelnách. Otopná soustava je vyregulovaná a tak i mnohem efektivnější.  
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3.4. Ekonomické zhodnocení 

1. Náklady na rekonstrukci 

Podklady pro náklady na rekonstrukci jsou odvozeny z ceníkových poloţek.  

Název opatření Výdaje v Kč 

Zateplení obvodového pláště 1 388 500 

Zateplení střechy 238 000 

Zateplení stropu v suterénu 153 000 

Výměna výplní otvorů 972 600 

Úprava otopného systému – bez 

zdroje vytápění 
289 000 

Pořízení zdroje tepla 460 000 

Celkem 3 500 000  

Tabulka č. 15 Náklady na rekonstrukci. 
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2. Návratnost rekonstrukce, roční přínosy a změny 

peněžního toku 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 16 Návratnost rekonstrukce. 

Způsob výpočtu Ekonomického zhodnocení: 

Prostá doba návratnosti: TS = investice / roční výnos 

Reálná doba návratnosti: TR = investice - roční výnos * (1 + Discont)
T 

Hodnoty doby návratnosti jsou pouze orientační. Jejich skutečné hodnoty jsou úzce 

spjaty s celkovou ekonomickou situací, s kvalitou provedení rekonstrukce a způsobem úţívání 

stavby. 

  

Význam Jednotka  

Celkové výdaje na 

rekonstrukci 
Kč 3 500 000 

Úspora energie GJ 363,5 

Úspora energie Kč 174 500 

Diskont % 3 

Prostá doba návratnosti let 20 

Reálná doba návratnosti let 13,5 
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4. ZÁVĚR 

V dnešní době je kladen velký důraz na sniţování spotřeby a maximální vyuţití energie. 

I přes to, je stále velké mnoţství budov, které svým technickým zařízením a tepelně 

technickými vlastnostmi neodpovídají dnešním poţadavkům. Velký potenciál úspor energie je 

v bytové výstavbě stavěné panelovou technologií. Celkový počet panelových domů dosahuje 

téměř 200 tisíc. Velká část z těchto domů stále není zrekonstruována a ty domy, které uţ 

rekonstrukcí prošly, nebyly často řešeny komplexně, ale proběhla u nich pouze výměna oken 

nebo zateplení fasády. K tomu, aby se úspora energie vlivem zateplení vnějšího pláště 

projevila úplně, musí být změně tepelných ztrát přizpůsobena i otopná soustava.  

V mé diplomové práci jsem se zabýval stavebními a technickými úpravami panelového 

domu tak, aby tepelně technické vlastnosti domu odpovídaly platným normám a tepelné ztráty 

byly sníţeny na co nejniţší moţnou míru. Jako zdroj tepla jsem pouţil tepelné plynové 

čerpadlo, které je optimálním řešením pro dané potřeby domu. Otopná soustava upravena a 

regulována tak, aby provozní náklady na chod otopné soustavy byl co nejniţší.  

V diplomové práci je navrţeno centrální nucené větrání. Tento systém je navrţen tak, 

aby docházelo nepřetrţitě k potřebné výměně vzduchu v místnostech a tím bylo zamezeno 

tvorbě plísní a podobných neţádoucích jevů. K těmto jevům dochází při utěsnění budovy, 

v průběhu rekonstrukce obvodového pláště.  

V jednotlivých bytech byla také upravena částečně dispozice bytů. Došlo k propojení 

kuchyní s obývacími pokoji a tím vytvoření jednoho většího obytného prostoru. V bytech také 

došlo k výměně bytových jader, nové jsou také veškeré sanitární zařízení, obklady a dlaţby. 

Veškeré úpravy, ke kterým v domě došlo, mají za úkol zvýšit komfort bydlení obyvatel 

a sníţení nákladů na provoz. Touto rekonstrukcí se prodlouţí ţivotnost budovy a zvýší 

atraktivita dané stavby. 
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[10] ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení  

[11] ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáţ 

[12] ČSN EN 15 665 

Počítačové programy: 

[13] TEPLO 2010 

[14] ZTRÁTY 2010 

[15] HECOS 

  



Diplomová práce 

 

52 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 Výstupy z programu Teplo 2010 

Příloha č. 2 Výstup z programu Ztráty 2010 

Příloha č. 3 Porovnání Tepelných ztrát před a po rekonstrukci. 

Příloha č. 4 Protokol k Energetickému štítku obálky budovy 

Příloha č. 5 Technická dokumentace ROBUR 

Příloha č. 6 Návrh a regulace otopné soustavy HECOS 

Příloha č. 7 Návrh expanzní nádoby 

Příloha č. 8 Posouzení pojistného ventilu 

Příloha č. 9 Poţadavky čerstvého vzduchu jednotlivých místností  

Příloha č. 10 Technická dokumentace vzduchotechnické jednotky 

Příloha č. 11 Tlakové ztráty vzduchotechnického potrubí 

Příloha č. 12 Průkaz energetické náročnosti budovy 

  



Diplomová práce 

 

53 

 

Seznam výkresů: 

Výkres číslo: Název výkresu: Měřítko: 

C1 Koordinační situace 1:200 

F1 Půdorys základů 1:50 

F2 Půdorys 1.PP Stávající stav 1:50 

F3 Půdorys 1.PP Nový stav 1:50 

F4 Půdorys 1.NP Stávající stav 1:50 

F5 Půdorys 1.NP Nový stav 1:50 

F6 Půdorys Typického NP Stávající stav 1:50 

F7 Půdorys Typického NP Nový stav 1:50 

F8 Půdorys stropu na typickým NP 1:50 

F9 Pohled na střechu 1:50 

F10 Svislý řez 1:50 

F11 Pohledy 1:100 

F12 Skladba ETICS 1:100 

F13 Půdorys 1.PP Vytápění 1:50 

F14 Půdorys 1.NP Vytápění 1:50 

F15 Půdorys Typického NP Vytápění 1:50 

F16 Rozvinutý řez Vytápění 1:50 

F17 Půdorys 1.NP Vzduchotechnika 1:50 

F18 Půdorys typického NP Vzduchotechnika 1:50 

F19 Pohled na střechu Vzduchotechnika 1:50 

 


