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tepelné čerpadlo IVT Greenline. K ohřevu teplé vody bude sloužit solární soustava Regulus. 
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výkresovou část. 
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 The goal of my diploma thesis is to develop a house with daycare, the solution of 

constructions, a heating system and an internal sewerage. I chose the heat pump IVT 

Greenline as a principal source of the heat energy. The solar system from the company 

Regulus is used for heating of the water. The project documentation is developed to the 

extent of implementation of the constructions. It contains the text and the drawing part. 

 The house with daycare has an underground storey and three above-ground storeys. 

There are ten flats in the house. The main accent is placed to good design of the heating 

system and the house sewerage plumbing. The house is designed according to valid Czech 

standards. Everything is designs to create a comfortable living. 
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Seznam použitého značení 

 

Ak Potřebná plocha kolektoru [m2] 

As Půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

C Součinitel odtoku [ - ] 

D Počet denostupňů [K.den] 

DU Výpočtový odtok [l/s] 

GT,stř Střední denní sluneční ozáření uvažované plochy kolektoru [W/m2] 

H Hloubka vrtu [m] 

HT,den Skutečná dávka denního ozáření plochy [kWh/m2.den] 

HT,den,dif Denní dávka difuzního slunečního ozáření plochy [kWh/m2.den] 

HT,den,teor Teoretická denní dávka ozáření plochy [kWh/m2.den] 

K Součinitel odtoku [l0,5/s0,5 ] 

Kv Průtokový součinitel [ - ] 

Mt Hmotnostní průtok [kg/hod] 

P Elektrický příkon [kW] 

Q2P Teplo odebrané z ohřívače [kWh] 

Q2T Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV [kWh] 

Q2Z Teplo ztracené při ohřevu a distribuci [kWh] 

QA Jmenovitý výtok [l/s] 

Qc Trvalý průtok [l/s] 

QD Jmenovitý průtok [l/s] 

QCH Chladící výkon [kW] 

QL Návrhový odtok dešťových vod [l/s] 

Qmax Hydraulická kapacita [l/s] 

Qp Čerpaný průtok [l/s] 

QPRW Odtokové množství dešťové vody [l/s] 

Qr Průtok dešťových vod [l/s] 

Qt Tepelný výkon [kW] 
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QT Topný výkon [kW] 

Qtot Celkový průtok [l/s] 

QTV,R Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody [kWh/rok] 

Qvyt,R Roční potřeba tepla na vytápění [kWh/rok] 

Qww Průtok splaškových vod [l/s] 

R Délkové ztráty třením [kPa/m] 

S Plocha kolektoru [m2] 

Sa Plocha absorbéru kolektoru [m2] 

So,min Minimální průřez sedla pojistného ventilu [m] 

So Skutečný průřez sedla pojistného ventilu [m] 

U3 Objemový průtok TV do výtoku [m3/h] 

V2P Celková potřeba TV v periodě [m3/per] 

Vd Objem dávky [m3] 

Vexp Objem expanzní nádoby [m3] 

Vj Potřeba TV pro mytí nádobí v periodě [m3/per] 

Vo Potřeba TV pro mytí osob v periodě [m3/per] 

Vos Denní potřeba teplé vody na osobu [m3/os.den] 

VR Rezervní objem v expanzní nádobě [m3] 

Vu Potřeba TV pro úklid a mytí podlah [m3/per] 

Vz Objem zásobníku [m3] 

a1 Koeficient ztráty tepla [W/m2.K] 

a2 Koeficient ztráty tepla [W/m2.K2] 

c Měrná tepelná kapacita vody [J/kg.K] 

d Počet dnů topného období [ - ] 

do Průměr sedla pojistného ventilu [m] 

dv Vnitřní průměr sedla pojistného ventilu [m] 

ed Koeficient vlivu režimu vytápění [ - ] 

ei Koeficient vlivu nesoučasnosti [ - ] 

et Koeficient vlivu snížení teploty během dne, resp. Noci [ - ] 

g Tíhové zrychlení [m/s2] 
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l Délka posuzovaného úseku potrubí [m] 

n Počet [ - ] 

no Počet osob [ - ] 

p Přirážka na tepelné ztráty [ - ] 

pot Otevírací tlak pojistného ventilu  [kPa] 

qkol Měrný výkon kolektoru [kW/m2] 

qr Intenzita deště [l/s.m2] 

qvrt Měrný výkon vrtu [kW/m] 

td Doba dávky [h] 

te Venkovní výpočtová teplota [°C] 

tes Průměrná venkovní teplota [°C] 

tess Průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu [°C] 

tis Průměrná vnitřní teplota [°C] 

tm Střední teplota teplonosné látky [°C] 

tse Teplota studené vody v létě [°C] 

tsz Teplota studené vody v zimě [°C] 

t1 teplota studené vody [°C] 

t2 teplota teplé vody [°C] 

w Rychlost proudění vody [m/s] 

z Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci [ - ] 

β Součinitel zvětšení objemu látky vlivem teploty [ - ] 

Δt Teplotní rozdíl [K] 

ΔV Objemová změna vlivem nárustu teploty [m3] 

ε Celkový opravný koeficient [ - ] 

φ1n Jmenovitý tepelný výkon ohřevu [kW] 

η Účinnost solárního kolektoru [ - ] 

ηo Koeficient vlivu regulace [ - ] 

ηopt Optická účinnost kolektoru [ - ] 

ηr Účinnost rozvodu vytápění [ - ] 

θ1 Teplota studené vody [°C] 
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θ2 Teplota teplé vody [°C] 

ξ Součinitel místního odporu [ - ] 

ψ Součinitel odtoku [ - ] 

ρ Hustota vody [kg/m3] 

τr Poměrná doba slunečního svitu [ - ] 
 

  



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

5 
 

1. Úvod 

 
Předmětem mé diplomové práce je návrh domu s pečovatelskou službou. Projektová 

dokumentace je zpracována v rozsahu pro realizaci stavby dle stavebního zákona 

č.183/2006. Diplomová práce je  zaměřena především na řešení vytápění objektu. Mimo to 

byla řešena také kanalizace. V rámci návrhu vytápění budovy a ohřevu teplé vody byly voleny 

zdroje tepla s využitím alternativních zdrojů energie. Jedná se konkrétně o návrh tepelných 

čerpadel a ohřevu teplé vody s využitím solární energie. Návrhem těchto zdrojů tepla se 

zabývám blíže v kapitolách 7 a 8. Objekt domu s pečovatelskou službou je navržen tak, aby 

seniorům zajišťoval komfortní bydlení a byly zde těmto osobám poskytnuty potřebné služby. 

Byl brán ohled na vyhlášku č. 398 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Objekt se nachází v klidné lokalitě Polanka nad Odrou. 

 
 Práce se skládá z textové, výkresové části a také příloh. V přílohách jsou uvedeny 

především výpočty a tepelně technická posouzení objektu. 

 
 Objekt je navržen jako zděný s kontaktním zateplovacím systémem. Při volbě zděné 

stavby byla zohledněna tradice a také velmi dobré vlastnosti tohoto systému z hlediska 

tepelných ztrát objektu. Střecha objektu je řešena jako plochá. Je tedy maximálně využito 

třetí nadzemní podlaží. Z hlediska objektu jako celku se jedná o úspornou budovu, což je 

v dnešní době vyžadováno. 

 
 Objekt bude vytápěn klasickým teplovodním systémem. Vytápění kombinuje 

radiátorové vytápění a vytápění pomocí konvektorů. Při řešení kanalizace  bylo využito 

moderních komplexních systémů. Pro kanalizaci byl navržen systém Osma (plastové potrubí). 

Odpadní vody jsou odvedeny do veřejné stoky. 
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2. Průvodní zpráva 

 

2.1 Identifikační údaje 

 
Název stavby:   Dům s pečovatelskou službou Polanka 

Umístění stavby:  Ostrava – Polanka nad Odrou 725 25, ul. S. Freuda 

Kraj:    Moravskoslezský kraj 

Číslo parcely:   4/252 

Investor:   město 

    Ostrava – Polanka nad Odrou 

1.května 223 

Projektant:   Bc. Denisa Donová 

Dodavatel:   PolStav a.s. 

Charakteristika stavby: Dům s pečovatelskou službou s 10 byty, podsklepený. Součástí 

budovy je obchod a kavárna – vizuálně oddělená část objektu. 

Dům má 1 podzemní a 3 nadzemní podlaží. 

Účel stavby: Stavba bude sloužit k bydlení seniorů. Navíc bude poskytovat 

základní služby také lidem, kteří nebudou obyvatelé domu. 

 

2.2 Charakteristika území 

 
Stavební pozemek se nachází v obci Polanka nad Odrou v obytné zóně „Polanka - 

střed“, v částečně zastavěném území. Pozemek je územním plánem určen k zastavění. 

Výměra parcely č.4/252 je 3350 m2.  Pozemek není svažitý a je oplocen. V těsné blízkosti 

pozemku se nachází les, který může seniorům sloužit k odpočinku. Pozemek je v současnosti 

veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Na pozemku se nenachází žádné stavby, 

nachází se zde však několik jehličnatých stromů. Ty budou částečně vykáceny. Zbývající 

stromy na východní straně pozemku budou sloužit k stínění budovy v letních měsících. 

Pozemek je zatravněn. Vlastníkem pozemku je investor. Pozemek není vázán žádným 

věcným břemenem. 

 
±0,000 byla stanovena na úrovni 231,600 m n.m. B.p.v. 
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2.3 Údaje o průzkumech a napojení 
 
Dopravní komunikace: Přístup na pozemek je z ulice S.Freuda a také z ulice Dr. Plzáka. 

Vjezd na navrhované parkoviště bude zřízen z ulice S. Freuda. 

Elektrická energie: Stavba bude napojena na veřejný rozvod elektrické energie 

z ulice S. Freuda. Skříň elektroměru bude umístěna na hranici 

pozemku a dopravní komunikace. 

Voda: Vodovodní přípojka bude provedena z veřejného vodovodního 

řádu, který je umístěn pod přilehlou komunikací na ulici S. 

Freuda. 

Kanalizace: V oblasti výstavby se nachází veřejná kanalizace. Odvod 

splaškových a dešťových vod bude realizován právě do této 

stoky, která se nachází na ulici Dr. Plzáka. 

Zemní plyn: Plynovod se na tomto území nenachází. 

Radon v podloží:  V území nebylo zjištěno nebezpečí pronikání radonu. 

Geologický průzkum: Na území byly provedeny hlubinné sondy, které budou sloužit 

k zisku geotermální energie. Z geologického průzkumu je 

zřejmé, že se hladina vody do hloubky základů nenachází. 

Základová půda je tvořena vlhkou hlinitou zeminou. Bude se 

jednat o zakládání v jednoduchých geologických poměrech. 

Pozemek se nenachází na poddolovaném území. Nemusí se 

tedy provádět zvláštní zakládání. 

 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Projektová dokumentace je řešena na úrovni projektu pro realizaci stavby. 

Projektovaná stavba splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. 

 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Návrh je vypracován tak, aby splňoval veškeré požadavky vyhlášky MMR č.268/2009 

Sb., o obecných požadavcích na výstavbu. 
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2.6 Informace o splnění podmínek regul. plánu, úz. rozhodnutí 

 
Pozemek je územním plánem určen k zástavbě pro bydlení. Stavba byla navržena tak, 

aby respektovala územní plán města Ostravy. 

 

2.7 Věcné a časové vazby 

 
Nejsou zde žádné věcné ani časové vazby na jiné stavby. Je nutné pouze provést 

veškeré přípojky inženýrských sítí před započetím užívání stavby. 

 

2.8 Předpokládaná lhůta výstavby 

 
Zahájení výstavby je plánováno v 3/2013 a ukončení se předpokládá v 9/2014. 

Jednotlivé práce budou koordinovat stavbyvedoucí prováděcí firmy a investora. Budou 

dodržovány obvyklé technologické postupy. 

 

2.9 Statistické údaje 

 
Zastavěná plocha:    490,0 m2 

Obestavěný prostor:    6400 m3 

 

Podlahová plocha jednotlivých podlaží: 1.PP: 333,5 m2 

1.NP: 443,6 m2 

2.NP: 443,6 m2 

3.NP: 333,5 m2 

Podlahová plocha celkem:   1554,2 m2 

 
Počet bytů:     10 (1-2 osoby/byt) 

Plocha pozemku:    3350 m2 
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3. Souhrnná technická zpráva  

 

3.1 Urbanistické a architektonické řešení 

 
 

 3.1.1  Zhodnocení staveniště 

 
Stavební pozemek se nachází v obci Polanka nad Odrou v obytné zóně „Polanka - 

střed“, v částečně zastavěném území. Tento pozemek je dle územního plánu určen 

k zastavění. Územní rozhodnutí pro umístění stavby v daném místě již bylo vydáno.  

 
Výměra parcely č.4/252 je 3350 m2.  Pozemek není svažitý a je vymezen provizorním 

oplocením z pletiva. V plánu je provedení nového oplocení na severní, východní a jižní straně 

pozemku až po dokončení výstavby objektu. Ze strany příjezdu na parkoviště (západní strana 

pozemku) nebude provedeno žádné oplocení. Na pozemku se nenachází žádné stavby, 

nachází se zde však několik jehličnatých stromů, které budou částečně vykáceny. Zbylé 

stromy budou v letních měsících sloužit ke stínění stavby. Pozemek je zatravněn. Pozemkem 

neprochází žádné ochranné pásmo, ani podzemní vedení inženýrských sítí. 

 
Vstup na pozemek je z přilehlých komunikací – ulice S. Freuda a ulice Dr. Plzáka. Vjezd 

pro motorová vozidla na parkoviště bude zřízen z ulice S. Freuda. Budou provedeny asfaltové 

příjezdové komunikace na parkoviště. Napojení na veřejné inženýrské sítě (vodovod, rozvod 

elektrické energie) bude provedeno z ulice S. Freuda. Odpadní vody budou odvedeny do 

veřejné kanalizační sítě procházející ulicí Dr. Plzáka. Na pozemku bylo provedeno 7 

hlubinných vrtů, ze kterých bude pomocí kolektorů čerpána geotermální energie důležitá pro 

navržené vytápění tepelnými čerpadly. 

 
Případné terénní nerovnosti na pozemku budou upraveny využitím zeminy 

odstraněné při výkopových pracích. Tato zemina bude uložena na deponii na pozemku. 

Přebývající zemina bude dále odstraněna dle příslušných předpisů. 
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Základové podmínky v oblasti výstavby byly vyhodnoceny jako jednoduché, podloží je 

hlinité. Hladina podzemní vody se do hloubky základů nenachází a nebezpečí pronikání 

radonu nebylo zjištěno. 

 

3.1.2  Urbanistické a architektonické řešení 

 
 Plánovaný objekt se nachází v obci Polanka nad Odrou, v obytné zóně „Polanka - 

střed“, na parcele č. 4/252. Objekt je z architektonického hlediska koncipován tak, aby splnil 

veškeré závazné pokyny dané regulačním plánem a byl v souladu se stávající okolní 

zástavbou. Pěší vstup na pozemek je z ulice S. Freuda a také bude zřízen pěší vstup z ulice 

Dr.Plzáka, kde se nachází vstup pro zaměstnance obchodu a kuchyně. Chodníky budou 

provedeny v šířce 2,5m a budou ze zámkové dlažby. Vjezd na parkoviště bude zřízen z ulice S. 

Freuda. Na plánovaném parkovišti se bude nacházet 12 parkovacích míst, z toho 2 parkovací 

místa budou bezbariérová. 

 
 Jedná se o čtyřpodlažní objekt. Objekt je částečně podsklepený. Ve sklepě se nachází 

především technické zázemí budovy. Objekt je ve tvaru dvou přiléhajících obdélníků – první 

část objektu je určena především pro jeho obyvatele a obsluhu obyvatel. V této části objektu 

se nachází byty, ordinace lékaře, zázemí pro zaměstnance a jídelna. Druhá část objektu je 

určena také pro veřejnost. Je zde umístěn obchod a kavárna. Vertikální komunikace 

v objektu je zajištěna 2 schodišti a výtahem, které vyhovují požadavkům na bezbariérové 

užívání staveb. Dům je řešený jako samostatně stojící objekt. Zastřešení objektu je navrženo 

jako rovná střecha o sklonu od 2% do 3%. Výška atiky nepřesáhne 10,5 m. Podlaha 1.NP se 

nachází v rovině shodné s terénem, čímž je zajištěno splnění požadavků na bezbariérovost. 

Venkovní omítka je navržena ve dvou barvách. Jedná se o barvu oranžovou a světle hnědou.  

 
 Po dispoziční stránce je objekt rozdělen na část veřejnou a část pro obyvatele. Každá 

část objektu má své schodiště. Vstup pro obyvatele je přístupný přímo z parkoviště. 

Ubytovací jednotky se nachází v 2.NP a 3.NP. Jedná se o 10 bytů 1+KK. Z toho 2 byty jsou 

bezbariérové pro osoby s velkým pohybovým omezením. Vstup pro veřejnost je z ulice S. 

Freuda. Po vstupu do objektu se nacházíme v hale, kde je umístěna recepce. Hala zároveň 

slouží jako čekárna. Z haly se dostaneme na schodiště, odkud je zajištěn přístup do kavárny a 

kosmetického salónu.  Obchod má svůj samostatný vstup z jižní strany veřejné části objektu.  
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Chodba je orientována ve směru sever-jih. Okna bytových jednotek jsou tedy 

orientována na východ a na západ, tak aby nebyly některé byty omezeny z hlediska 

proslunění.  

 

1.PP-  prádelna, sušárna, sklady, úklidová místnost, sklepní kóje, technická místnost, dílna  

1.NP- obchod, sklady, hyg. místnosti, hala, kuchyň, jídelna, ordinace, kancelář, sesterna, 

šatny, veřejné wc, úklidová místnost 

2.NP- kavárna ( + hyg. místnosti a kuchyň kavárny) kosmetický salón, byty – KK+pokoj, 

koupelna, předsíň 

3.NP- společenská místnost, byty – KK+pokoj, koupelna, předsíň 

 

3.1.3  Technické řešení 

 
 Objekt je částečně podsklepený a má 3 nadzemní podlaží. Dům má tvar dvou 

přiléhajících obdelníků – část pro veřejnost a část pro obyvatele domu. 

 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základová spára 

se nachází v hloubce až 3,78m pod terénem. Objekt je řešen jako zděný z cihel KM Beta 

Sendwix s kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení objektu bude provedeno šedým 

polystyrenem tloušťky 200mm. Obvodové a vnitřní nosné zdivo tvoří cihly Sendwix 5DF-LP. 

Nad okenními a dveřními otvory jsou použity Sendwix překlady, případně železobetonové 

překlady dle projektové dokumentace. Stropy jsou provedeny ze systému Porotherm. 

Schodiště jsou řešena jako monolitické železobetonové desky, na které budou 

nadbetonovány stupně. Schodiště pro přístup k bytovým jednotkám je 3-ramenné a součástí 

prostoru schodiště je výtah. Schodiště ve veřejné části objektu je 2-ramenné. Objekt je 

zastřešen plochou střechou o sklonu 2% – 3%. Nosnou konstrukcí střech je opět strop 

systému Porotherm. Střecha nad veřejnou částí objektu je odvodněna venkovním žlabem. 

Střecha nad obytnou částí je odvodněna pomocí 2 vpustí a dešťové vody jsou odváděny 

v kanalizačních trubkách objektem. 
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3.1.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Elektrická energie: Objekt bude napojen elektropřípojkou. Skříň elektroměru bude 

provedena v oplocení na západní straně pozemku. Odtud bude 

elektrická energie dále vedena do objektu zemním kabelem. 

Kanalizace: V území výstavby se nachází veřejná kanalizace.  Splaškové vody 

budou odváděny do revizní šachty a následně do této veřejné 

kanalizace na ulici Dr. Plzáka. 

Dešťová kanalizace: Dešťové vody budou svedeny do revizní šachty a odtud dále  

do veřejné kanalizace. 

Voda: Bude provedena přípojka vodovodu na veřejný vodovodní řád, 

která je vedena pod přilehlou komunikací na ulici S.Freuda. 

Vodoměr bude umístěn uvnitř objektu v technické místnosti. 

Plyn: V místě stavby se nenachází veřejná plynovodní síť.  

Vytápění: Vytápění objektu bude zajištěno 2 tepelnými čerpadly země-

voda. Za tímto účelem byla navržena tepelná čerpadla IVT 

Greenline HE E21. 

K ohřevu teplé vody bude využito solární energie. Jako záložní 

zdroj ohřevu teplé vody budou sloužit právě tepelná čerpadla, 

případně elektrická topná spirála, která je součástí akumulační 

nádoby. 

Dopravní napojení: Z ulice S. Freuda. Napojení musí vyhovovat dopravně-

bezpečnostním opatřením. 

 

3.1.5  Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 
Stavbou nevznikají žádné nároky na nové řešení technické infrastruktury. Z hlediska 

dopravní infrastruktury je důležitý návrh nové autobusové zastávky, která se bude nacházet 

v blízkosti objektu. Dopravní podnik města Ostravy byl o této skutečnosti již informován. 

Výstavba nové zastávky bude probíhat až po výstavbě objektu. 
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3.1.6  Vliv stavby na životní prostředí 

 
 Stavba nebude mít na životní prostředí negativní vliv. Dle výpočtu tepelných ztrát 

objektu se jedná o úspornou stavbu. Největší zátěž na životní prostředí bude v době výstavby 

a to kvůli stavebním odpadům. Při užívání stavby již nebude docházet k negativním vlivům na 

životní prostředí. K vytápění objektu bude využito geotermální energie. V objektu budou 

instalována 2 tepelná čerpadla země - voda, celkový výkon těchto čerpadel je při 0/45°C 

40kW. Jako záložní zdroj budou sloužit elektrokotle, které jsou součástí tepelných čerpadel. 

Výkon těchto kotlů je celkem 31,4 kW. Pro ohřev teplé vody bude využito solární energie. 

Ploché solární kolektory budou umístěny na střeše objektu. V technické místnosti pak bude 

umístěna akumulační nádoba o objemu 1500l se 2 topnými hady – solární ohřev a ohřev 

pomocí tepelných čerpadel. Jako případný záložní zdroj pro ohřev teplé vody bude sloužit 

elektrická topná spirála, která bude instalována přímo v akumulační nádobě. Odpadní vody 

jsou odvedeny do revizní šachty a následně do veřejné kanalizace. Domovní odpady budou 

ukládány do nádoby k tomu určené a následně budou odváženy na skládku. Pravidelný odvoz 

odpadů zajišťuje OZO Ostrava.  

 
 Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na okolní obyvatelstvo. Technologie použité 

při výstavbě budou takové, aby byla hluková zátěž co nejmenší. V době nočního klidu nesmí 

stavební práce probíhat. 

 
 Objekt bude zateplen kontaktním systémem a to šedým polystyrenem v tloušťce 

200mm. Takto navržená skladba obvodového pláště splňuje požadavky na tepelně technické 

vlastnosti staveb dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 

 

3.1.7  Řešení bezbariérového užívání 

 
 Jelikož se jedná o stavbu pro lidi s omezenou schopností pohybu, bylo nutné řešit 

také otázku bezbariérového užívání stavby. Bude tedy zajištěno splnění požadavků daných ve 

vyhlášce č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

14 
 

Na parkovišti budou vyhrazena 2 stání pro vozidla převážející těžce pohybově 

postižené osoby. Chodníky budou ve stejné výšce jako přilehlá komunikace. Rovina 1NP je 

shodná s rovinou terénu. Přístup do objektu bude tedy bez schodů či vyrovnávacích stupňů. 

Bude v úrovni komunikace pro chodce řešen zapuštěným prahem. Dále bude v budově 

bezbariérový výtah OTTO OT C4. Rozměr výtahové kabiny je 1100mm x 1400mm. Je určen 

pro 6 osob a jeho maximální rychlost je 1 m/s. Podrobnosti viz. příloha č. 16 – Výtahy: 

technické podklady, příp. výkres č. 14 – Řez výtahovou šachtou. Veškeré povrchy pochozích 

ploch budou mít rovný povrch a ten bude upraven proti skluzu – to znamená, že součinitel 

smykového tření povrchů musí být nejméně 0,5. Na toto bylo nutné myslet především při 

návrhu těchto ploch v koupelnách. Zde je navržena dlažba Rako Galileo, která má součinitele 

smykového tření za mokra ≥0,5. Tato dlažba bude použita i na chodbách. Dále jsou v budově 

dodrženy minimální manipulační prostory. Schodiště určené pro obyvatele také splňuje 

požadavky této vyhlášky, to znamená, že jeho sklon je menší než 28° a výška stupně je max. 

160mm. V bytech určených pro těžce tělesně postižené jsou navrženy BB koupelny. Jejich 

detailní řešení je zřejmé z projektové dokumentace – viz. výkres č.15 – BB koupelna. 

 

3.1.8  Průzkumy a měření 

 
Na daném území byly provedeny tyto průzkumy: inženýrsko-geologický a radonový. 

Hladina podzemní vody nebyla do úrovně základů zjištěna. Pronikání radonu nebylo taktéž 

zjištěno. Jedná se tedy o výstavbu v nenáročných základových poměrech. 

 

3.1.9  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

 
Vytyčovací výkres stavby bude proveden geodetem. Jako podklad poslouží katastrální 

mapa 1:500. 

 
±0,000 byla stanovena na úrovni 231,600 m n.m. B.p.v. 

 

3.1.10 Členění stavby 

 
SO1/1 dům s pečovatelskou službou – obytná část 

SO1/2 dům s pečovatelskou službou – veřejná část 
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SO2 zpevněné plochy 

SO3 přípojka vody 

SO4 přípojka kanalizace 

SO5 přípojka elektro 

SO6 hlubinné vrty 

SO7 venkovní altán 
 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 
 Stavba nebude mít na okolní pozemky ani stavby negativní vliv. 

 

3.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

 

Staveniště bude výrazně označeno a musí být vybaveno dle plánu BOZP. 

 
Pracovníci prováděcí firmy jsou na stavbě povinni dodržovat vyhlášku  č.363/2005 sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích (ve znění případných 

pozdějších změn a doplňků). 

 
 Při realizaci musí být dodrženy veškeré postupy dané projektovou dokumentací. 

Budou dodržovány veškeré technologické postupy výrobců použitých materiálů. Speciální 

úkony na stavbě smí provádět pouze osoby, které jsou k tomuto účelu dostatečně 

proškolené. Dále bude zajištěn koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 
 Tato část bude řešená odborníkem – statikem. Posudek mechanické odolnosti a 

stability není součástí této práce. 

 

3.3 Požární bezpečnost 

 
  Posouzení požární bezpečnosti bude provedeno specializovaným odborníkem. 

Posudek není součástí této práce. 
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3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
 Hygiena je zajištěna pro obyvatele toho domova a také pro zaměstnance a veřejnost 

základním vybavením TZB. 

 
Vliv stavby na životní prostředí byl již řešen v odstavci 3.1.6. Veškeré materiály 

použité na stavbě jsou zdravotně nezávadné. V budově nebude žádné průmyslové 

technologické zařízení, tudíž nebude pro životní prostředí znamenat výraznou zátěž. 

 
Zajištění bezpečnosti práce je provedeno dodavatelem stavby. Je nutné, aby bylo 

staveniště důkladně zabezpečeno a nedošlo tak ke zranění kolemjdoucích osob. 

 
 Veškeré odpady vzniklé při výstavbě musí být likvidovány v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb. Likvidaci odpadu je povinen zajistit dodavatel stavby. 

 
 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 
 Při běžném užívání stavby k účelům, ke kterým je tato určena, hrozí pouze malé 

bezpečnostní riziko, které je pro tento typ staveb typické. 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 
 Stavba se nenachází v území se zvýšenou hlučností. Naopak se nachází ve velmi klidné 

oblasti. Na stavbu tedy nejsou kladeny zvýšené nároky na řešení z hlediska pronikání hluku 

dovnitř objektu. Obálka budovy splňuje základní požadavky na akustické vlastnosti 

obvodových konstrukcí. Vnitřní zdivo mezi jednotlivými byty akustické požadavky také 

splňuje. 

 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

 
 Stavba je navržena v souladu se všemi tepelně technickými požadavky. Tepelně 

technické posouzení obalových konstrukcí bylo provedeno v programu Teplo 2011 a výpisy 

z tohoto programu jsou obsahem příloh. Dále byl proveden výpočet tepelných ztrát objektu 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

17 
 

po místnostech z důvodu návrhu otopných těles v programu Ztráty 2011. Výpis je opět 

součástí příloh. Stavba byla vyhodnocena jako úsporná – B. Tepelné ztráty objektu jsou 53,45 

kW, potřeba tepla na ohřev teplé vody byla stanovena na 4,9 kW. 

 
 Jedná se o objekt se zdroji tepla využívajících alternativních energií. Konkrétně se 

bude jednat o energii geotermální a solární. V objektu bude instalována kaskáda 2 tepelných 

čerpadel země-voda IVT Greenline HE E21, která bude sloužit k vytápění objektu a také 

k ohřevu teplé vody v měsících, kdy jsou nízké solární zisky. K ohřevu teplé vody bude 

zároveň sloužit solární soustava Regulus. Ploché solární kolektory budou instalovány na 

střeše s orientací na jih. Objem navržené akumulační nádrže je 1500l. Z důvodu takto 

velkého objemu nádoby a tedy jejich velkých rozměrů bylo nutné navrhnout v technické 

místnosti a na chodbě dveře s šířkou 1300mm. Jako bivalentní zdroje tepla budou sloužit 

elektrokotle, které jsou součástí tepelných čerpadel. V akumulační nádobě na teplou vodu 

bude instalována také elektrická topná spirála. 

 

3.8 Řešení přístupu osob s omezenou schopností pohybu 

 
Bylo nutné řešit budovu s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu. Byly 

dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérově byly řešeny veškeré přístupy – do 

budovy, místností. Přístup do budovy byl řešen bez vyrovnávacích stupňů zapuštěným 

prahem. Komunikace mezi podlažími je zajištěna výtahem. Další podrobnosti již byly řečeny 

v kapitole 3.1.7. 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 
 Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy vnějšího prostředí. Nebezpečí pronikání 

radonu dle výsledků měření nebylo zjištěno. Pozemek se nenachází na poddolovaném území 

ani v území ohroženém seismicitou. Není tedy nutné řešit zvláštní technologie zakládání. 

Ochranná ani bezpečnostní pásma se zde nenacházejí. Stavba je před běžnými klimatickými 

podmínkami chráněna obvyklou technologií. Proti vlivu zemní vlhkosti je chráněna 

dostatečnou a kvalitně provedenou hydroizolací. Dále byla navržena jímací soustava pro 

ochranu před bleskem – provedeno odborníkem. 
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3.10 Ochrana obyvatelstva 

 
 Zajištěno dostatečným zabezpečením a označením staveniště proti vniknutí cizí 

osoby. Ochrana obyvatelstva se dále neřeší. 

 

3.11 Inženýrské objekty 

 

 3.11.1 Odvodňování území včetně zneškodňování odpadních vod 

 
 Dešťové i splaškové vody budou odvedeny do revizní šachty Tegra 600 a odtud do 

veřejné kanalizační sítě DN200. Kanalizace je navržena gravitačním způsobem. Pouze vody 

od předmětů a vpustí umístěných v suterénu budou přečerpávány.  Před vypouštěním 

odpadních vod není požadováno žádné předčištění. Veřejná kanalizace splašky odvádí do 

městské čistírny odpadních vod. 

  

 3.11.2 Zásobování vodou 

 
 Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád , který se nachází v ulici S. Freuda. 

Napojení přípojky bude provedeno pomocí navrtávacího pásu. 

 

3.11.3 Zásobování energiemi 

 
 Objekt bude napojen na vedení elektrické energie z ulice S. Freuda dle požadavků 

správce sítě. Skříň elektroměru bude umístěna na hranici pozemku. 

 

 3.11.4 Řešení dopravy 

 
Nejsou nutná žádná významná opatření. Po ukončení stavby bude provedena pouze 

nová autobusová zastávka v těsné blízkosti objektu. Na pozemku bude vybudováno 

parkoviště o 12 stáních, z čehož 2 stání budou určena pro vozidla přepravující těžce 

pohybově postižené osoby. V rámci úprav pozemku budou provedeny chodníky o šířce 2,5m.  

Tyto chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. 
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 3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

 
Povrchové úpravy okolí stavby nejsou předmětem řešení této dokumentace. Co se 

týče vegetačních úprav bude odstraněno několik stromů na východní straně pozemku. Po 

ukončení výstavby budou osazeny okolo objektu nové stromy, které budou následně sloužit 

především k přírodnímu způsobu stínění objektu v letních měsících tak, aby nedocházelo 

k přebytečným tepelným ziskům a tím k přehřívání bytových jednotek. Návrhem umístění 

dřevin a jejich výběrem se bude zabývat specialista – zahradní architekt. 

 

 3.11.6 Elektronické komunikace 

 
 Připojení na elektronické komunikace není možné, jelikož se v dané oblasti tyto 

komunikace nenachází. 

 

 3.11.7 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 
 V objektu se nachází 2 výtahy – jeden výtah slouží k přepravě osob a druhý výtah je 

výtah nákladní a slouží k přepravě potravin z 1NP do 2NP do kavárny. 
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4. Zásady organizace výstavby 

 

4.1 Informace o staveništi 
 

Stavební pozemek se nachází v obci Polanka nad Odrou v obytné zóně „Polanka - 

střed“, v částečně zastavěném území. Pozemek je územním plánem určen k zastavění. 

Výměra parcely č.4/252 je 3350 m2.  Pozemek není svažitý a je oplocen. Na pozemku se 

nenachází žádné stavby. Nachází se zde však několik jehličnatých stromů. Pozemek je 

zatravněn. Charakter stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření týkající se zařízení 

staveniště. Staveniště se bude nacházet na jihovýchodní části stavebního pozemku. Zemina 

získaná při výkopech bude deponována právě na tuto část pozemku a následně bude 

částečně využita k vyrovnání terénu. 

 

4.2 Významné sítě technické infrastruktury 
 
 Nebudou dotčeny. 

 

4.3 Napojení staveniště na energie 

 
 Napojení bude provedeno na staveništní přípojky. Toto musí zajistit investor po 

domluvě s dodavatelem stavby.  

 

4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 

 
 Je nutné, aby bylo zamezeno vstupu třetích osob do staveništních prostor. Pozemek 

je oplocen a staveniště musí být výrazně označeno. Je nutné dodržet veškeré bezpečnostní 

předpisy.  

 

4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště 
 
 Staveniště musí být uspořádáno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, 

normami, vyhláškami a zákony. Ty zaručují bezpečnost provozu a sousedních území. 
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4.6 Řešení zařízení staveniště 
 

Není vyžadováno žádné zvláštní řešení zařízení staveniště. Dočasně budou použity 

pouze provizorní objekty jako chemické WC, stavební buňka, kontejner. Stavební odpad 

bude skladován vždy jen dočasně a bude pravidelně odvážen dle příslušných předpisů. 

 
 Po ukončení výstavby budou provizorní objekty odvezeny, poté dojde k vegetačním 

úpravám pozemku. 

 

4.7 Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 
 Takové se na staveništi nebudou nacházet. 
 

4.8 Uspořádání a bezpečnost staveniště 
 
 Staveniště bude vybaveno dle plánu BOZP. Pracovníci musí být prokazatelně 

proškoleni o bezpečnosti při práci. Při práci budou dodrženy veškeré montážní předpisy dané 

výrobci, případně projektovou dokumentací. Dodavatel je povinen zajistit zaměstnancům 

vyhovující sociální podmínky. 

 

4.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
 Dodavatel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke znečištění okolního prostředí, 

případné znečištění musí být odstraněno. Veškeré odpady musí být odváženy na příslušnou 

skládku. Musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací. Materiál použitý na 

stavbě je zdravotně nezávadný. 

 

4.10 Lhůta výstavby 
 
 Zahájení výstavby je plánováno v 3/2013 a ukončení se předpokládá v 9/2014. 
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5. Technická zpráva – stavební část 

 

5.1 Účel objektu 

 

Projekt řeší novostavbu domu s pečovatelskou službou. Ten bude sloužit především 

jako obytná budova, ale zároveň bude poskytovat základní služby jako je obchod, kavárna, 

lékař a další. Pozemek bude sloužit k využití volného času seniorů. Předpokládá se výstavba 

altánu a také zahrádek, na kterých si budou moci obyvatelé pěstovat ovoce a zeleninu. 

V těsné blízkosti objektu se nachází les, který také může sloužit k relaxaci seniorů. Stavba se 

nachází na pozemku o výměře 3350 m2 v poklidné lokalitě obce Polanka nad Odrou. Účelem 

stavby je zajištění komfortního bydlení a také zajištění služeb nejen obyvatelům objektu, ale i 

veřejnosti. 

 

5.2 Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 

 

 Objekt je situován v obytné zóně Ostrava - Polanka nad Odrou - „Polanka - střed“.  

Poloha budovy je určena regulační uliční čárou. Pěší vstup na pozemek je z ulice S. Freuda a 

Dr. Plzáka. Kolem těchto ulic je veden chodník. Objekt splňuje závazné pokyny dané 

regulačním plánem. 

 
 Jedná se o čtyřpodlažní objekt. Objekt je částečně podsklepený. V suterénu se 

nachází především technické zázemí budovy. Objekt je ve tvaru dvou přiléhajících obdelníků. 

Dům je řešen jako samostatně stojící objekt. Zastřešení objektu je navrženo jako 

rovná střecha o sklonu od 2% do 3%. Výška atiky nepřesáhne 10,5 m. Podlaha 1.NP se 

nachází v rovině shodné s terénem. Venkovní omítka je navržena ve dvou barvách. Jedná se 

o barvu oranžovou a světle hnědou. 

 
Objekt je vizuálně rozdělen na dvě části. První část objektu je určena především pro 

jeho obyvatele a obsluhu obyvatel. V této části objektu se nachází byty, ordinace lékaře, 

zázemí pro zaměstnance a jídelna. Byty se nachází v 2.NP a 3.NP. Orientace chodby je jih-

sever, takže orientace oken bytů je na východ a na západ, což je výhodné z hlediska denního 

proslunění. Zázemí lékaře a zaměstnanců se nachází v 1.NP, kde je také kuchyň s jídelnou. 
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Kuchyň není nijak zvlášť řešena, jídlo se bude dovážet a kuchyň bude tedy sloužit pouze 

k ohřevu jídla a umývání nádobí. Druhá část objektu je určena také pro veřejnost. Je zde 

umístěn obchod, kavárna a z této části je také přístupný kosmetický salón. 

 
Vertikální komunikace v objektu je zajištěna 2 schodišti a výtahem.  

 
První schodiště se nachází na jižní straně objektu a je tedy přístupné ze strany od 

parkoviště. Jedná se o schodiště, které je určeno především obyvatelům. Z tohoto schodiště 

se dostaneme na chodbu, ze které jsou přímo přístupné byty. Schodiště je trojramenné a 

součástí schodišťového prostoru je bezbariérový výtah sloužící k přepravě osob s omezenou 

schopností pohybu. Co se týče dispozičního řešení samotných bytů, jedná se o byty velikosti 

1+KK. Celkem se v budově nachází 10 těchto ubytovacích jednotek. Po vstupu do bytu se 

dostaneme do předsíně, odkud je přístup do koupelny a do pokoje s kuchyňským koutem. Na 

každém obytném podlaží se nachází jeden bezbariérový byt. 

 
Druhé schodiště je přístupné veřejným vstupem do objektu. Jedná se o vstup ze 

západní strany, tedy strany od ulice S. Freuda. Toto schodiště je dvouramenné. Také z tohoto 

schodiště jsou přístupné byty, ovšem chodba, ze které jsou byty přístupné, je oddělena 

stěnou, takže nebude docházet k rušení klidu obyvatel budovy veřejností. 

 
 Obchod má svůj samostatný vstup z jižní strany veřejné části objektu. Ze strany 

severní se potom nachází vstup do obchodu pro zaměstnance a také se zde bude dodávat 

zboží a to jak do obchodu, tak také do kavárny. Potraviny do kavárny budou do 2.NP 

dováženy malým nákladním výtahem, který se bude nacházet za pokladnou v obchodě. 

Jedná se o samonosnou výtahovou konstrukci a tak není nutná výstavba výtahové šachty. 

Z této strany se nachází také zadní vchod do kuchyně, tudy se bude dodávat jídlo ve 

várnicích. 

  
 Vegetační úpravy v okolí objektu budou navrženy zahradním architektem. Půjde 

především o návrh nových stromů, které budou v letních měsících sloužit ke stínění objektu, 

což je velmi důležité z hlediska přehřívání bytů. Proto také nejsou okna bytů orientována na 

jižní stranu, aby nedocházelo k příliš velkým solárním ziskům. 
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5.3 Statistické údaje o objektu 

 
Zastavěná plocha:    490,0 m2 

Obestavěný prostor:    6400 m3 

 
Podlahová plocha jednotlivých podlaží: 1.PP: 333,5 m2 

1.NP: 443,6 m2 

2.NP: 443,6 m2 

3.NP: 333,5 m2 

Podlahová plocha celkem:   1554,2 m2 

 
Plocha pozemku:    3350 m2 

Počet bytů:     10 (1-2 osoby/byt) 

 

5.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základová spára 

se nachází v hloubce až 3,78m pod terénem. Objekt je řešen jako zděný z cihel KM Beta 

Sendwix s kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení objektu bude provedeno šedým 

polystyrenem tloušťky 200mm. Obvodové a vnitřní nosné zdivo tvoří cihly Sendwix 5DF-LP. 

Nad okenními a dveřními otvory jsou použity Sendwix překlady, případně železobetonový 

průvlak při světlosti okenního otvoru 3m.  Stropy jsou provedeny ze systému Porotherm. 

Schodiště jsou řešena jako monolitické železobetonové desky, nad které budou 

nadbetonovány stupně. Objekt je zastřešen plochou střechou o sklonu 2% – 3%. Nosnou 

konstrukcí střech je opět strop ze systému Porotherm. 

 

 5.4.1  Příprava  území, zemní práce 

 
Předpokladem jsou tyto základové poměry: základové podmínky v oblasti výstavby 

jednoduché, podloží je hlinité. Hladina podzemní vody se do hloubky základů nenachází a 

nebezpečí pronikání radonu nebylo zjištěno. 
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Výkopy a napojení na veřejné sítě bude provedeno strojově. Hloubka výkopů vnějších 

základových pásů pro podsklepenou část budovy je na úrovni -3,780 m, vnitřní na úrovni -

3,580 m vzhledem ke kótě ±0,000 (dle výkresové dokumentace) – ta se nachází v úrovni 

shodné s rostlým terénem. Základová spára nepodsklepené části budovy bude provedena 

v hloubce od -3,580 m do -1,250 m, což je nezámrzná hloubka. Tloušťka výkopů je pro 

obvodové zdivo 600mm a pro vnitřní zdivo 440mm. Po strojním výkopu bude provedena 

ruční úprava hran výkopů. Ornice a zemina bude deponována a následně použita k terénním 

úpravám. 

 

5.4.2  Základy a podkladní betony 

 
 Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu třídy C16/20. Ty 

budou betonovány do výkopů a dřevěného bednění. Do základů budou vloženy zemnící 

pásky, návrh zpracuje odborník. Pod  základovou deskou se provede hutněný štěrkopískový 

násyp o tloušťce 150mm. Podlahová deska bude provedena v tl.100mm a bude vyztužena 

KARI sítí u obou povrchů. Pod příčkami bude použito dodatečné vyztužení dle statického 

výpočtu.  

 
 Svodné kanalizační potrubí je vedeno především suterénem, ale v některých částech 

se bude jednat také o vedení potrubí v základech a tak bude nutné provést prostupy dle 

projektové dokumentace. Dále budou provedeny také prostupy ostatních profesí. 

 
Hydroizolace bude provedena z SBS asfaltového pásu a bude vytažena na sokl objektu 

do výšky 320mm nad terén. Základy budou zatepleny deskami z EPS Perimetru tl.180mm. 

 

5.4.3  Svislé konstrukce 

 
 Svislé zděné konstrukce budou provedeny z konstrukčního systému KM Beta 

Sendwix.  

 
 Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Sendwix 5DF – LP. Cihly budou vyzděny na 

lepidlo Flex SX-L. Toto obvodové zdivo bude následně kontaktně zatepleno šedým 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

26 
 

polystyrenem v tloušťce 200mm. Takto navržený obvodový plášť vykazuje součinitel 

prostupu tepla U = 0,18 W/m2K a splňuje požadavek ČSN 73 0540-2 [2], že U < 0,30 W/m2K. 

 

 

Obr. 1:  Skladba obvodového pláště 

(1 – cihly 5 DF–LP, 4 – šedý polystyren 200mm, 3 – tenkovrstvá omítka Baumit Granopor) 
 
 
 Ke zdění vnitřních nosných stěn budou použity tvárnice Sendwix 5DF - LP , které 

budou vyzděny opět tenkovrstvě na lepidlo Flex SX-L. Tato konstrukce splňuje požadavek na 

akustické vlastnosti mezibytové stěny dle ČSN 73 0532. Vážená stavební neprůzvučnost této 

konstrukce je 53 dB, což je více než minimální požadovaná hodnota 52dB. 

 
 Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z tvárnic Sendwix 4DF – LP. Obezdívky budou 

provedeny z tvárnic YTONG v tloušťce 50mm. 

 
 V úrovni stropů bude proveden železobetonový věnec, který je navržen statikem. 

Díky kontaktnímu zateplovacímu systému není nutné řešit možný tepelný most. Pro 

obvodový věnec budou z vnější strany použity lícové cihly Sendwix NF. 

 
 Z důvodu vnitřních instalací budou provedeny také sádrokartonové předstěny 

v tloušťce 150 mm a 100mm, umístění předstěn je patrné z výkresové dokumentace. 

Instalační předstěny budou provedeny do výšky 1 200 mm nad podlahu s výjimkou oblasti 
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sprchového koutu, kde budou provedeny po celé výšce, a také předstěny v místnosti č.124 a 

č. 220, kde bude tato provedena po celé výšce. Potrubí bude vedeno mezi podlažími 

v instalačních šachtách k tomu určených. 

 

 5.4.4  Překlady 

 
 Bude využito kompletního systému Senwix 2DF. Výpisy překladů se nachází ve 

výkresové dokumentaci. 

 Nad otvory o světlosti 3000 mm bude proveden železobetonový průvlak, který bude 

navržen statikem.  

 

5.4.5  Vodorovné konstrukce 

 
 Stropní konstrukce budou provedeny ze stropu Porotherm. Strop tvoří 

keramobetonové nosníky Porotherm POT 160x175 a stropní vložky Miako 19/50 PTH, Miako 

19/62,5 PTH, MIAKO 8/62,5 PTH a MIAKO 8/50 PTH. Celková tloušťka stropu je 250mm. 

Betonování bude provedeno betonem C 25/30. V budově je navrženo statikem několik 

železobetonových průvlaků. Ty jsou specifikovány v projektové dokumentaci.  Minimální 

délka uložení stropních nosníku je 125 mm. Při montáži stropu je důležité dodržovat 

technologické postupy dané výrobcem systému Porotherm.  

 
 Při světlém rozpětí stropu větším než 6m je nutné provést ztužující žebro, to je opět 

specifikováno ve výkresové dokumentaci. Dále bude proveden ve stropě prostup pro 

nákladní výtah a ten bude řešen pomocí vázané výztuže. 

 
Strop nad místností č. 310 je nutné řešit jako železobetonovou desku, tak aby bylo 

možné provést prostup pro výtahovou šachtu. V této desce bude také proveden otvor pro 

výsup do strojovny výtahu, která se nachází na střeše objektu. 

 
Ve stropní konstrukci bude nutno provést otvory pro svody splaškové i dešťové 

kanalizace a stupačky vnitřního vodovodu a vytápění. Ty budou následně dobetonovány. 

Všechny další informace jsou dostatečně čitelné z výkresové dokumentace. 
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5.4.6  Střešní konstrukce 

 

Zastřešení je navrženo jako plochá střecha o sklonu 2% - 3%. Bude se jednat o 

jednoplášťové střechy. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop systému Porotherm o tloušťce 

250 mm. Budou použity stropní nosníky POT 160x175 a stropní vložky. Betonování bude 

provedeno betonem C25/30. Na konstrukci stropu bude provedena spádová vrstva 

lehčeným betonem. Na tu budou následně uloženy izolační desky Rockwool Monrock Max E 

v tloušťce 200mm. Při kladení musí být striktně dodrženy všechny montážní postupy dány 

výrobcem. Krytinu budou tvořit asfaltové modifikované hydroizolační pásy. Je důležité, aby 

byly dodrženy všechny technologické postupy a spoje byly provedeny důkladně. Na střechu 

bude umístěna jímací soustava, kterou navrhne specialista – elektrotechnik. Střecha splňuje 

veškeré tepelně technické požadavky. 

 

Nad veřejnou částí objektu bude provedena střecha o sklonu 3%. Atika střechy bude 

provedena na třech stranách – východní, jižní a západní. Výška atiky bude +7,070 m. Dešťové 

svody budou umístěny na severní straně.  

 

Nad obytnou částí budovy bude provedena střecha o sklonu 2,1% - 3%. Střecha bude 

vyspádovaná  směrem ke dvěma střešním vpustem. Atika bude provedena po všech stranách 

střechy a její výška bude +10,500 m. Dešťové vody budou tedy odváděny vnitřní dešťovou 

kanalizací klasickým gravitačním způsobem. 

 

5.4.7  Schodiště 

 

Vertikální komunikace mezi podlažími je 2 schodišti. Jedná se o schodiště 

trojramenné pro obytnou část objektu a dvouramenné ve veřejné části objektu. Schodiště 

jsou navržena jako železobetonová monolitická deska, na kterou budou nadbetonovány 

jednotlivé stupně (C 20/25). Desky budou vetknuté do nosných schodišťových stěn. 

Schodiště je navrženo statikem. Betonové stupně budou upraveny keramickým obkladem. 

Součástí schodišťového prostoru trojramenného schodiště je bezbariérový výtah firmy Otto. 

Rozměr prostoru pro výtahovou šachtu je 2430 mm x 2030mm. 
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5.4.8  Podlahy 

 

 Veškeré skladby podlah jsou řešeny ve výkresové dokumentaci. Vrchní úpravy podlah 

budou dvojí – laminátová podlaha a keramická dlažba (blíže specifikováno ve výkresech 

půdorysů v legendě místností). Jelikož se bude jednat o stavbu, kterou budou užívat osoby 

s omezením pohybové schopnosti, je nutné aby podlahy splňovaly požadavek na součinitele 

smykového tření. Ten musí být minimálně 0,5. Z toho důvodu je navržena dlažba Rako 

Galileo v odstínech slonová kost a hnědá. Součinitel smykového tření této dlažby je za mokra 

≥ 0,5 a za sucha ≥0,6. Dlažba je tedy vyhovující i pro použití v koupelnách. Skladba podlahy 

na terénu a nad suterénem byla řešena z hlediska tepelné techniky programem Teplo 2011. 

Vyhodnocení se nachází v přílohové části. 

 

5.4.9  Povrchové úpravy 

 

Vnitřní plochy budou provedeny pomocí omítky vápenné omítky tl. 10 mm. Vnitřní 

plochy na toaletách, v koupelnách a v kuchyních budou obloženy keramickým obkladem dle 

požadavků výkresové dokumentace. Výběr obkladů je závislý na investorovi. 

 

Vnější povrch bude upraven takto: tenkovrstvá omítka Baumit Granopor 3 mm a 

fasádní nátěr Baumit Life v odstínech světle hnědá a oranžová. Úprava soklové části bude 

provedena z Baumit MozaikTop v úpravě M 309. 

 

5.4.10 Izolace – tepelné, akustické, hydroizolace 

 

 Podlaha na terénu v nepodsklepené části je tepelně odizolována pomocí 

podlahového EPS Styrotrade Perimetr tl. 250 mm. Základy v této části budovy budou 

odizolovány EPS Perimetr tl. 180mm. Podlaha suterénu bude také tepelně izolována a to EPS 

Perimetrem v tl. 100 mm. Strop mezi vytápěnou částí objektu a suterénem bude izolován 

EPS Perimetrem opět v tloušťce 100 mm. V suterénu bude provedeno kontaktní zateplení 

vnitřních stěn oddělujících nevytápěné části suterénu od částí vytápěných na 18°C, kde se 
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nachází prádelna a sušárna. Stěna bude zateplena EPS tl. 60 mm. Suterénní stěny budou 

zatepleny EPS Perimetrem tl. 180 mm.  

 

Dále bude provedeno kontaktní zateplení obvodového pláště a to šedým 

polystyrenem. Bude se jednat o EPS Baumit StarTherm v tloušťce 200 mm. Tepelná izolace 

bude přes rám oken z vnější strany přetažena tak, aby zůstala viditelná část rámu o tloušťce 

5mm. Tím zajistíme co nejmenší tepelné ztráty tepelnou vazbou. Hrana izolace bude v těchto 

místech zkosena, aby nedocházelo k přílišnému snížení denního osvětlení v místnostech. Ke 

kotvení do nosné konstrukce budou použity hmoždinky Baumit StarTrack. Jako výztuž bude 

použita Baumit StarTex. Jako soklový profil bude použit ETICS, který bude do maltového lože 

z lepící hmoty Baumit StarContact připevněn hmoždinkami. Tento profil bude opatřen 

soklovou okapničkou. 

 

Tepelná izolace střechy bude zajištěna pomocí tepelně izolačních desek Rockwool 

Monrock Max E. 

 

 V podlaze 2NP a 3NP je navržena kročejová izolace Rockwool Steprock HD tl. 30mm, 

která vykazuje velmi dobré akustické vlastnosti. 

 
 Jako izolace proti zemní vlhkosti je použit asfaltový modifikovaný pás Bitalgit. 

Hydroizolace bude vytažena do soklové části a to do výšky 320 mm nad terén. 

 

 5.4.11 Výplně otvorů 

 

Jsou navržena plastová okna Rehau GENEO. Jedná se o 6-ti komorový plastový 

systém. Zasklení oken je izolačním trojsklem. Provedení otevíravá a sklápěcí. Okna budou 

osazena do úrovně tepelné izolace. Ke kotvení budou použity speciální kotvy firmy Rehau. 

Vlastnosti oken jsou vyhovující. Součinitel prostupu tepla těchto oken je U = 0,85 W/m2K.  

Okna v suterénu budou Rehau EuroDesign: U = 1,30 W/m2K. Dekor oken bude tmavý dub. 
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Obr. 2: Profilový systém Rehau GENEO – okenní profil, dveřní profil 

 

Dále budou osazeny vstupní dveře ALBO Family a Albo Easy.  

 
Vchodové dveře budou opět ze systému Rehau Geneo. Součinitel prostupu tepla 

těchto oken je U = 0,80 W/m2K.  Dekor těchto dveří bude shodný s dekorem oken a to tmavý 

dub. 

 

Vnitřní dveře ALBO budou později upřesněny dle výběru investora. 

 
 Jelikož jsou okna suterénu umístěna pod terénem, je nutné, aby byly provedeny 

světlíky. Bude použit systém plastových světlíků MeaMax, které budou spodem odvodněny – 

odvod dešťových vod bude napojen na dešťovou kanalizaci. Světlíky jsou vybaveny zpětnou 

klapkou. Světlíky budou ke konstrukci připevněny pomocí montážní izolační desky MeaFix 

pro napojení na obvodovou izolaci. Šířka světlíku bude 1000 mm a hloubka 400 mm. Výška 

těchto světlíku bude nastavitelná v rozmezí 1000 – 1250 mm. Světlíky budou opatřeny 

standardním roštem s mřížovými okny 30/10 mm. 

 

Výpisy výplní otvorů nebyly součástí zadání diplomové práce. 
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Obr.3: Světlík MeaMax 
  

 
 

5.4.12 Truhlářské, klempířské, zámečnické výrobky 

 

 Výpisy těchto výrobků nebyly součástí zadání diplomové práce. Případná specifikace 

výrobků je uvedena ve výkresové dokumentaci. 

 
 Systém odvodnění střechy nad veřejnou částí budovy je řešen okapovým systémem 

Lindab RainLine – odstín tmavě hnědá. 

 

5.4.13 Nátěry a malby 

 
 Vnitřní malby budou provedeny Primalexem Plus ve dvou vrstvách. Výběr barevného 

řešení interiéru závisí na investorovi. 

 
 Vnější úprava povrchů bude provedena fasádním nátěrem Baumit Life. Již bylo řešeno 

v kapitole 5.4.9. 
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5.4.14 Větrání 

 

 Větrání bude zajištěno přirozeným způsobem – okny. Systém řízeného větrání 

v objektu není navžen. Odvětrání hygienických místností bude provedeno větracím potrubím 

umístěným v instalačních šachtách. 

 

5.5 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a povrchů 

 
 Veškeré konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0540, Tepelná ochrana budov. 

Posouzení konstrukcí bylo provedeno pomocí programu Teplo 2011 a je uvedeno v přílohové 

části. Tepelně technické vlastnosti veškerých obalových konstrukcí jsou uvedeny v tabulce 

níže. 

 
 

Ozn. Konstrukce U [ W/m2K ] 
Požadavek ČSN 73 

0540 
UN [ W/m2K ] 

Zhodnocení 

S1 Obvodová konstrukce 0.181 0.30 vyhoví 

S2 Stěna suterén 0.194 0.45 vyhoví 

S3 Podlaha na zemině 1.NP 0.173 0.45 vyhoví 

S4 Podlaha na zemině 1.PP 0.299 0.45 vyhoví 

S5 Strop nad 1.PP 0.302 0.75 vyhoví 

S6 Podlaha keram. dlažba 0.775 2.20 vyhoví 

S7 Podlaha laminátová 0.733 2.20 vyhoví 

S8 Střecha 0.188 0.24 vyhoví 

S9 Stěna suterén - zateplená 0.432 0.60 vyhoví 

 

Tab. 1: Tepelně technické vlastnosti ochlazovaných konstrukcí 

 

5.6 Výtahy 

 

 V objektu se budou nacházet dva výtahy. Jeden výtah bude sloužit k přepravě osob a 

bude se jednat o výtah Otto OT - C4. Druhý výtah bude malý nákladní a bude sloužit 

k přepravě potravin z 1.NP do 2.NP do kavárny. Jedná se o výtah Toplift se samonosnou 

konstrukcí. Je nutné zajistit prostup stropem. Výtah bude opláštěn plechem. 
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Výtah Otto OT – C4: Nosnost: 630 kg 

   Počet osob: 6 

   Kabina: 1100 mm x 1400 mm 

   Šachta: 1550 mm x 1950 mm 

   Dveře:  900 x 2000 mm 

   Rychlost: 1,0 m/s 

Strojovna: Umístěna na střeše objektu (viz. výkresová 

dokumentace) 

       

Výtah TopLift:  Nosnost: 100 kg 

   Klec:  500 mm x 500 mm 

   Šachta: 800 mm x 650 mm 

   Dveře:  900 x 2000 mm 

   Rychlost: 1,0 m/s 

   Příkon:  5,5 kW 

   Strojovna: Nad šachtou (světlá výška podlaží je vyhovující) 
 
 

 

Obr. 4: Malý nákladní výtah TopLift 
 

Technické nákresy výtahů viz. příloha č.16. 
  



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

35 
 

5.7 Založení objektu 

 
Základové podmínky v oblasti výstavby byly vyhodnoceny jako jednoduché, podloží je 

hlinité. Bude provedena drenáž v úrovni základů. Hladina podzemní vody se do hloubky 

základů nenachází a nebezpečí pronikání radonu nebylo zjištěno. 

 
 Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu třídy C16/20.      

Pod  základovou deskou bude proveden hutněný štěrkopískový polštář v tloušťce 150mm. 

Podlahová deska bude provedena v tl.100mm a bude vyztužena KARI sítí. 

 

5.8 Vliv objektu a jeho užívání na  životní prostředí 

 
 Stavba nebude mít na životní prostředí negativní vliv. Je nutné, aby byla zajištěna 

patřičná likvidace vzniklých odpadů. Tu zajistí investor a dodavatel. Odpady budou 

skladovány dočasně na staveništi. Následně budou v pravidelných intervalech odváženy. 

 

5.9 Dopravní řešení 

 
 Dům je napojen na veřejnou komunikaci – ulice S. Freuda a také ulice Dr. Plzáka. 

Charakter stavby nevyžaduje žádné zvláštní dopravní řešení. Po výstavbě objektu bude 

pouze zbudovaná nová zastávka městské hromadné dopravy v blízkosti objektu. V rámci 

úprav pozemku budou provedeny zpevněné plochy a bude vytvořeno také parkoviště s 12 

stáními, z čehož 2 budou stání pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené osoby.  

 

 5.10 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

 Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy vnějšího prostředí. Nebezpečí pronikání 

radonu nebylo dle výsledků měření zjištěno. Pozemek se nenachází na poddolovaném území 

ani v území ohroženém seismicitou. Není tedy nutné řešit zvláštní technologie zakládání. 

Stavba je před běžnými klimatickými podmínkami chráněna obvyklou technologií. Proti vlivu 

zemní vlhkosti je chráněna dostatečnou a kvalitně provedenou hydroizolací. Odborníkem 

byla navržena jímací soustava z důvodu ochrany před bleskem. 
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5.11 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2008 

Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.  

 
 Dále byla projektová dokumentace domu s pečovatelskou službou zpracována dle 

požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
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6. Technická zpráva – vytápění 

 

6.1 Úvod 
 

Projekt vytápění řeší návrh otopného systému v domově s pečovatelskou službou.  

Objekt je čtyřpodlažní a je částečně podsklepený. Jsou navrženy takové zdroje tepla, které 

využívají alternativních zdrojů energie. Konkrétně se jedná a energii geotermální a energii 

solární, která bude sloužit k ohřevu teplé vody. Jako zdroj tepla k vytápění bude sloužit 

tepelné čerpadlo země voda. K ohřevu teplé vody bude sloužit solární soustava. Ploché 

kolektory budou umístěny na střeše objektu s orientací na jih. Teplo bude předáváno do 

zásobníkového ohřívače teplé vody. 

 

6.2 Základní technické údaje 

 

Klimatické údaje: Návrhová venkovní teplota:    -15°C 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu: 8,3°C 

 

Tepelná bilance: Celková ztráta tepla prostupy konstrukcemi a větráním:  53,45 kW 

   Potřeba tepla k ohřevu TV:      4,90 kW 

   Klasifikační třída:      B 

 

6.3 Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických 

vlastností konstrukcí 

 

Výpočet těchto vlastností stavebních konstrukcí byl proveden v programu Teplo 

2011. Protokol se nachází v příloze č.1. Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly 

požadavkům normy ČSN 73 0540. 

 
 Přehledná tabulka tepelně-technických vlastností obalových konstrukcí již byla 

uvedena v kapitole 5.5 – Tab.1. 
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6.4 Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech  s uvedením ztrát 

prostupem, větráním, celkových tepelných ztrát 

 
Výpočet byl tepelných ztrát proveden v programu Ztráty 2011. Protokol z tohoto 

programu se nachází v příloze č.2. Ztráty po místnostech jsou uvedeny v přehledné tabulce, 

která je součástí této přílohy. Dle tepelných ztrát jednotlivých místností byla dále navržena 

otopná tělesa. 

 

Celková tepelná ztráta objektu je 53,45 kW. 
  
 

6.5 Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení 

 
Tato zařízení nejsou součástí řešení projektové dokumentace. 

 

6.6 Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody na 

základě bilance předané specialistou zdravotní techniky 

 
 Výpočet potřeby teplé vody a potřebného tepelného příkonu pro její ohřev je 

proveden dle normy ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody. 

Výpočet je uveden v příloze č.4.  

 

Celková potřeba tepla pro zásobníkový ohřev teplé vody je 4,9 kW. 

 

6.7 Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 

 
Výkon:  RD ztráta              = 53,45 kW při -15°C  

    TV ohřev               = 4,90 kW 

     Celkem   Σ   = 58,35 kW 
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6.8 Stanovení a přehled roční potřeby tepla na vytápění, vzduchotechniku a 

přípravu teplé vody 

  
Roční potřeba tepla na vytápění: 300,7 GJ/rok 

Roční potřeba tepla na ohřev TV: 134,1 GJ/rok 

 
 Výpočty jsou uvedeny v přílohách č.5 a 6. 
 

Vzduchotechnika není součástí řešení projektové dokumentace.  
 
 

6.9 Výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla 

 
Není předmětem řešení. 

 

6.10 Popis přípojky primárního média 

 
 Není předmětem řešení. 
 

6.11 Zdroj tepla – vytápění, ohřev teplé vody 

 
 Jako zdroj tepla pro vytápění a případný ohřev teplé vody byla zvolena kaskáda dvou 

tepelných čerpadel IVT Greenline HE E21. Jedná se o tepelná čerpadla typu země-voda. 

Tepelnou energii budou čerpat z 6 hlubinných vrtů o hloubce 117,5 m. Návrhem tepelného 

čerpadla se blíže zabývám v kapitole 7.2. a 7.3. 

 

Parametry IVT Greenline HE E21: topný výkon při 0/45°C: 20 kW  

             elektrický příkon:  5,9 kW 

     COP při 0/45°C:  3,4 

            max. teplota topné vody: 64°C 

 

 Jako bivalentní zdroj budou sloužit elektrokotle, které jsou součástí tepelných 

čerpadel. Celkový výkon těchto elektrokotlů je 31,4 kW. 
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Obr. 5: Tepelné čerpadlo IVT Greenline 

 
Tepelná čerpadla budou umístěna v místnosti č.011 – technická místnost. Schéma 

zapojení tepelných čerpadel viz. výkres č. 22 – Schéma kotelny – zapojení. Technické listy 

čerpadla jsou součástí příloh. 

 
Primární okruh tepelného čerpadla: 

 

 Pro realizaci vrtu bude použit systém Gerotop. Bude použita sonda typu Gerotherm – 

117,5 m. Tato délka je větší než standardně dodávané délky a proto bude dodána na 

zakázku.  Na sondě bude použito potrubí PE 100 RC  o průměru 32mm. Sonda Gerotherm 

bude osazena pouzdrem Gerotherm- Push. Návrh čerpadla primárního okruhu je záležitostí 

výrobce uceleného systému pro geotermální vertikální sondy Gerotop. 

 

 

 
Obr.6: Sonda GEROtherm s pouzdrem GEROtherm - Push 
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 K ohřevu teplé vody bude sloužit solární soustava Regulus. Bude se jednat o ploché 

solární kolektory Regulus KPG 1. Bylo navrženo 16 kusů těchto kolektorů. Kolektory budou 

umístěny na střeše obytné části objektu s orientací na jih a sklonem 45°.  

 

Dále byl navržen zásobníkový ohřívač teplé vody Regulus R2BC 1500. Jedná se o 

zásobníkový ohřívač o objemu 1500 l se 2 topnými hady. Jeden had bude sloužit k ohřevu 

teplé vody pomocí solární energie, druhý had bude sloužit k ohřevu vody tepelnými čerpadly. 

Schéma zapojení viz. výkres č. 22: Schéma kotelny – zapojení. Jako záložní zdroj bude 

v zásobníku instalovaná elektrická topná spirála o výkonu min. 5kW.  

 

Na solárním okruhu je navržena expanzní nádoba Reflex S 25/10 – 25 l. Výpočet této 

expanzní nádoby je součástí příloh. Návrhem solární soustavy se zabývám v kapitole 8.2. 

 

6.12 Větrání kotelny 

 
Kotelna bude větrána přirozeným způsobem – okny. Jelikož se v kotelně nenachází 

plynové zařízení, není tato část dále řešena. 

 

6.13 Výpočet průřezu kouřovodu a komínu 

 
V objektu se komín ani kouřovod nenachází. 

 

6.14 Řešení požární bezpečnosti kotelny 

 

 Není součástí řešení projektové dokumentace. 

 

6.15 Otopná soustava 

 

 Vytápění objektu bude teplovodní s teplotním spádem 55/45 °C. Soustava bude 

provedena dvoutrubková se spodním rozvodem. Rozvody budou vedeny pod stropem 

suterénu nebo v podlaze. Viz. výkresová dokumentace. Rozvody budou provedeny 

z měděných trubek Sanco. Dimenze viz. příloha č.8. 
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Potrubí bude v suterénu a v podlaze izolováno tepelnou izolací Rockwool PIPO a to 

takto: 

Okolní teplota Dimenze potrubí Tloušťka izolace 

5 °C 54x1,5 50 mm 

5 °C 35x1,5 50 mm 

5 °C 28x1,0 40 mm 

5 °C 22x1 30 mm 

5 °C 15x1 25 mm 

10 °C 18x1 30 mm 

10 °C 15x1 25 mm 

18 °C 22x1 30 mm 

18 °C 15x1 25 mm 

20 °C 18x1 30 mm 

20 °C 15x1 25 mm 

24 °C 18x1 30 mm 

24 °C 15x1 25 mm 

15 °C 15x1 25 mm 

 
Tab. 2: Izolace teplovodního potrubí 

 

 Jako otopná tělesa budou sloužit radiátory a konvektory – podlahové a otopná lavice. 

Výpis otopných těles viz. příloha č.7. 

 
Radiátory Radik VK:  - pravé/levé spodní připojení 

- umístění ve výšce 150 mm nad podlahou 

- osazeny termostatické hlavice Danfoss typ RAE-K 5034 

- barevné provedení: bílé 

 
Podlahové kolektory Licon: - standardní provedení PO 

- provedení mřížek: hliníková (stříbrná) 

- termoregulační ventily Licon pro PK 

 
Lavicový kolektor Licon: - s krycí deskou: imitace buk 

- termoregulační ventily Licon/Danfoss  Ra-N 15 UK + 

termostatická hlavice Licon/Danfoss Ra 2980 

 
Žebřík. Radiátor Kronos: - barevné provedení: bílá 

- osazena sada Danfoss VHX Duo (rohová bílá) 
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Obr. 7: Otopná lavice Licon s krycí deskou 

 

6.16 Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný 

výkon, průtok 

 
 Otopný systém bude rozdělen na 4 topné okruhy z důvodu lepšího zaregulování 

soustavy. 3 otopné okruhy budou sloužit k vytápění objektu a jeden k ohřevu teplé vody.  

 
 Objekt je rozdělen na 3 části a to takto: veřejná část budovy (velká ochlazovaná 

plocha ze všech 4 stran) – okruh č.1, dále východní část budovy – okruh č.2 - a západní část 

budovy – okruh č.3. 

 
 Topná voda bude od kaskády tepelných čerpadel vedena do rozdělovače/sběrače 

IVAR.CS 553 D. 

 

Obr. 8: Rozdělovač/sběrač IVAR.CS 553 D 
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Okruh č.1: Tepelný výkon: 13,5 kW 

  Průtok:  1160 kg/hod 

  Čerpadlo:  WILO Stratos PICO 15/1-4 

 
Okruh č.1: Tepelný výkon: 26,4 kW 

  Průtok:  2271 kg/hod 

  Čerpadlo:  WILO Stratos PICO 15/1-6 

 
Okruh č.1: Tepelný výkon: 17,3 kW 

  Průtok:  1485 kg/hod 

  Čerpadlo:  WILO Stratos PICO 15/1-4 

 
Okruh TV: Tepelný výkon: 4,9 kW 

  Průtok:  421 kg/hod 

  Čerpadlo:  WILO Stratos PICO 15/1-4 

 

Pozn: Návrh čerpadel viz. příloha č.12. 

 

6.17 Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel, 

regulačních ventilů 

 
Tlaková ztráta od nejnepříznivěji položeného tělesa k rozdělovači je 17,35 kPa. 

Tlakové ztráty ostatních těles a větví jsou zřejmé z přílohy č.8. 

 
Způsob  regulace  otopné soustavy  je  pomocí  třícestného  směšovacího  ventilu  

ESBE umístěného za výstupem z rozdělovače. Soustava bude řízená ekvitermně. V tepelných 

čerpadlech je vestavěna tepelná regulace REGO 5000. 

 
 Ekvitermní regulátor REGO 5000 je schopen řídit kaskádu až 9 tepelných čerpadel, 9 

topných okruhů a také ohřev teplé vody. 

 
Parametry oběhových čerpadel jsou uvedeny v příloze č.12. Nastavení 

termoregulačních ventilů na otopných tělesech dle přílohy č.9. 
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6.18 Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení umístění 

 

Rozvodná potrubí od rozdělovače, který je umístěn v místnosti č.001 – technická 

místnost – jsou vedenoa ve výšce 300 mm pod stropem a jsou zavěšena na konzolách. 

Potrubí bude opatřeno příslušnou izolací. Ležaté potrubí procházející zdmi a stoupací potrubí 

procházející stropem musí být opatřeno chráničkou. Přívody od stoupacího potrubí 

k otopným tělesům budou vedeny v podlaze s výjimkou místnosti č.223, kde bude potrubí 

vedeno nad podlahou. Další podrobnosti k vedení potrubí viz. výkresová dokumentace. 

 

6.19 Způsob vyregulování a vyvážení soustavy 

 
 Regulace soustavy již byla popsána v kapitole 6.17. 

 

6.20 Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou  

 
 Otopná soustava bude dopouštěna kulovým kohoutem s připojením na hadici. Tyto 

kohouty jsou umístěny na každé stupačce. Na té je také vždy umístěn vypouštěcí kohout. 

 

6.21 Výpočet pojistného ventilu 

 
Viz. příloha č.11. 

 

6.22 Popis způsobu vytápění jednotlivých prostorů a provozů 

 
Způsob vytápění bude klasický pomocí otopných těles.  

 

6.23 Popis otopných ploch 

 
 Již bylo popsáno v kapitole 6.15. Umístění otopných ploch je nejčastěji pod okny 

v celé délce oken. Regulace a návrh otopných těles je uveden v přílohové části. Teploty 

jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci či v přílohové části. 
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6.24 Teoretický rozbor návrhu vytápění – návrh dimenzí potrubí a nastavení 

TRV ventilů 

 

 Při návrhu dimenzí potrubí vycházíme z průtoků topné vody jednotlivými tělesy a 

úseky. Na základě průtoku pak navrhujeme dimenzi potrubí dle tabulek. 

 

Hmotnostní průtok vypočteme ze vztahu č.1. 

 

Mt = Qt / ( c. Δt )         ( 1 ) [8] 

   

 Dle tabulek určíme příslušnou tlakovou ztrátu na jednotkové délce a vypočteme 

ztrátu třením vynásobením délkou potrubí. 

 

 Dále určíme tlakovou ztrátu vřazenými odpory ze vztahu č.2. 

 

Z = Σ ξ . ( w2/2 ) . ρ         ( 2 ) [8] 

 

Celkovou tlakovou ztrátu od otopného tělesa získáme součtem tlakových ztrát třením 

a vřazenými odpory. Navíc je nutné přičíst tlakovou ztrátu na termoregulační armatuře. U 

nejnepříznivěji položeného tělesa uvažujeme ztrátu při plně otevřené armatuře – toto je 

nutné uvést v projektové dokumentaci. 

 

 Dále je možné zjistit nastavení termoregulačních ventilů ostatních těles a to tak, že 

porovnáme tlakovou ztrátu příslušného tělesa s tlakovou ztrátou na nejnepříznivějším tělese. 

Rozdíl tlakových ztrát těchto dvou těles musíme doškrtit. Nastavení ventilu zjístíme obvykle 

pomocí grafu či podle hodnoty Kv (průtokový součinitel), který určíme dle vztahu č.3. 

K určení nastavení TRV ventilu z grafu vycházíme z hmotnostního průtoku na daném tělese a 

rozdílu jeho tlakové ztráty a ztráty nejnepříznivějšího tělesa.   

 

Kv =           ( 3 ) [8] 
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Obr. 9: Graf pro určení nastavení TRV těles Radik VK 

 

6.25 Závěr 

 

Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých komponentů. 

Otopná soustava může být uvedena do provozu až po vykonání všech stanovených zkoušek – 

zkouška těsnosti a provozní zkouška. 
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7. Tepelná čerpadla jako zdroj tepla 

 

7.1 Základní informace 

 
 Tepelná čerpadla se stávají často používaným zdrojem tepelné energie a jsou již 

běžnou součástí jak nových, tak také stávajících rekonstruovaných objektů. Charakteristický 

je relativně omezený výkon, ovšem vzhledem k vysokým požadavkům na tepelnou ochranu 

budov a tedy sníženou potřebou energií budov na vytápění, se stávají vhodným zdrojem 

tepla. Z hlediska vlivů na životní prostředí stále častěji slýcháme informace o tom, jak ten a 

ten způsob vytápění zatěžuje životní prostředí. Tepelná čerpadla patří mezi jeden 

z nejšetrnějších způsobů vytápění. Toto je zřejmé z následujícího obrázku, který demonstruje 

emise vzniklé užíváním různých zdrojů energie.  Jsou zde zohledněny také emise vzniklé při 

výrobě elektřiny nutné pro provoz zdroje. 

 

 

 
Obr. 10: Graf emisí z různých způsobů vytápění [15] 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

49 
 

Šetrnější k životnímu prostředí by bylo dle grafu použití zdrojů tepla na plyn, ovšem 

musíme si uvědomit, že se v tomto případě jedná o neobnovitelné zdroje energie. Z toho 

důvodu se tepelné čerpadlo jeví jako velmi vhodný a navíc ekologický zdroj tepla. 

 
 Existuje několik typů tepelných čerpadel, které dělíme dle zdrojů energie a pak také 

dle teplonosného média, jímž je nejčastěji voda. 

 
Běžné typy tepelných čerpadel: země-voda (hlubinné vrty, plošný kolektor) 

vzduch-voda, vzduch-vzduch 

voda-voda 

 Ve své práci budu dále řešit návrh tepelného čerpadla pro dům s pečovatelskou 

službou. Budu se zabývat volbou mezi  tepelnými čerpadly země-voda a vzduch-voda. 

 

7.2 Návrh varianta A: TČ vzduch-voda 

 

Výběr tepelného čerpadla: 

 
Velikost tepelného čerpadla byla volena v rozmezí cca 60 – 80% tepelných ztrát 

budovy + potřeby tepelného výkonu pro ohřev teplé vody. Tomu odpovídá rozsah výkonů 

35,01 kW – 46,68 kW. Dle podkladů výrobce čerpadel NIBE byla zvolena kaskáda 3 čerpadel 

NIBE F2300 - 14. Celkový výkon čerpadel při 7/45°C je pak 42,3 kW. To odpovídá 72,5% 

tepelných ztrát budovy + potřeby tepelného výkonu k ohřevu TV. 

 

Výkon:  RD ztráta              = 53,45 kW při -15°C  

    TV ohřev               = 4,90 kW 

     Celkem   Σ   = 58,35 kW 

 

Parametry NIBE F2300 – 14: topný výkon při 7/45°C: 14,1 kW  

                el. příkon při 7/45°C:  3,83 kW  

              COP při 7/45°C:             3,69  

topný výkon při -7/45°C: 9,72 kW  

                el. příkon při -7/45°C:  3,66 kW  

COP při -7/45°C:  2,65 
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Bod bivalence tepelného čerpadla NIBE F2300 – 14: 

Obr. 11: Bod bivalence: TČ NIBE F2300 – 14 

 
Závěr: 

 
Z Grafu ( Obr. 11 ) vidíme, že bod bivalence tohoto čerpadla nastává již při +1,8°C, což 

je velmi nevýhodné. Proto nebylo toto čerpadlo jako zdroj tepla pro dům s pečovatelskou 

službou zvoleno. 

 

Nový výběr tepelného čerpadla: 

 

Dle podkladů výrobce čerpadel NIBE byla zvolena kaskáda 3 čerpadel NIBE F2300 - 20. 

Jedná se o čerpadla o třídu výkonnější než bylo čerpadlo NIBE F 2300 – 14. Celkový výkon 

čerpadel při 7/45°C je pak 54,9 kW. To odpovídá 94,1 % tepelných ztrát budovy + potřeby 

tepelného výkonu k ohřevu TV. 

 

Parametry NIBE F2300 – 20: topný výkon při 7/45°C: 18,3 kW  

                el. příkon při 7/45°C:  5,38 kW  

              COP při 7/45°C:             3,41  

topný výkon při -7/45°C: 13,28 kW  

                el. příkon při -7/45°C:  5,15 kW  

COP při -7/45°C:  2,58 
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Bod bivalence tepelného čerpadla NIBE F2300 – 14: 

Obr. 12: Bod bivalence: TČ NIBE F2300 – 20 

 
Závěr: 

 
Z Grafu ( Obr. 12 ) vidíme, že bod bivalence tohoto čerpadla nastává již při -3,3°C, to 

by se dalo považovat za přijatelnou hodnotu. Ovšem muselo by být navrženo tepelné 

čerpadlo pokrývající svým výkonem 94,1 % tepelných ztrát budovy + potřeby tepelného 

výkonu k ohřevu TV, což by bylo předimenzované.  Proto nebylo toto čerpadlo jako zdroj 

tepla pro dům s pečovatelskou službou zvoleno. 

 

7.3 Návrh varianta B: TČ země-voda 

 

Výběr tepelného čerpadla: 

 
Velikost tepelného čerpadla byla volena v rozmezí cca 60 – 80% tepelných ztrát 

budovy + potřeby tepelného výkonu pro ohřev teplé vody. Tomu odpovídá rozsah výkonů 

35,01 kW – 46,68 kW. Dle podkladů výrobce čerpadel IVT byla zvolena kaskáda 2 čerpadel 

IVT Greenline HE E21. Celkový výkon čerpadel při 0/45°C je pak 40,0 kW. To odpovídá 68,6 % 

tepelných ztrát budovy + potřeby tepelného výkonu k ohřevu TV. 
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Výkon:  RD ztráta              = 53,45 kW při -15°C  

    TV ohřev               = 4,90 kW 

     Celkem   Σ   = 58,35 kW 

 
Parametry IVT Greenline HE E21: topný výkon při 0/45°C: 20 kW  

             elektrický příkon:  5,9 kW 

     COP při 0/45°C:  3,4 

            max. teplota topné vody: 64°C 

 
Výpočet: 
  
Zemina: hlína vlhká q vrt  = 40 W/m (měrný výkon vrtu)  

q kol  = 20 W/m2 (měrný výkon kolektoru)  
 

Pozn.:  Hodnoty měrných výkonů vrtu a kolektoru byly čerpány z Topenářské příručky 3 [16]. 

  
Chladící výkon: 

 
QCH  = QT  - P [kW]         ( 4 ) [14] 

QCH  =20 – 5,9 = 14,1 kW 
 
, kde Q T   je topný výkon TČ [kW] 

 P je el. příkon TČ [kW]  

 
QCH  =20 – 5,9 = 14,1 kW 
 

 
a) Návrh hloubky vrtu: 
  
 
H = QCH /qvrt            ( 5 ) [14] 
 
, kde H je hloubka vrtu [ - ]  

     Q CH  je chladící výkon TČ [kW]  

       q vrt  je měrný výkon vrtu [kW/m]  

  
H = 14100/40 = 352,5 m  Pro 2 čerpadla H = 705 m 
 

 volím tedy 6 vrtů o hloubce 117,5 m . 
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b) Návrh plochy kolektoru:  
  
 
S = Q CH / qkol          ( 6 ) [14] 
 
,kde S je plocha kolektoru [ - ]  

       QCH  je chladící výkon TČ [kW]  

       qkol  je měrný výkon kolektoru [kW/m] 

 
S = Q CH / qkol = 14100 / 20 = 705 m2   Pro 2 čerpadla S = 1410 m2 

 

 
Bivalentní zdroj: 
 

 Celková potřeba tepla k ohřevu teplé vody a vytápění je 58,35 kW. Výkon kaskády 

tepelných čerpadel Greenline HE E21 je celkem 40 kW. Z toho vyplývá, že minimální 

potřebný výkon bivalentního zdroje je 18,35 kW. 

  

 Jako bivalentní zdroj budou sloužit elektrokotle, které jsou instalovány přímo 

v tepelných čerpadlech. Výkon těchto elektrokotlů je 15,7 kW. Dohromady tedy 31,4 kW, což 

je více než minimální potřebný výkon bivalentního zdroje 18,35 kW. Další zdroj tepelné 

energie pro vytápění není nutné navrhovat. 

 
 
Závěr: 

 
Z výpočtu plochy plošného kolektoru je zřejmé, že tento nelze na pozemku umístit. 

Velikost pozemku k uložení tohoto plošného kolektoru je nedostatečná. Z toho důvodu volím 

jako zdroj tepla pro vytápění domu s pečovatelskou službou tepelné čerpadlo země-voda IVT 

Greenline HE E21, které bude čerpat energii z hlubinných vrtů. Těchto vrtů bude provedeno 

celkem 6 a jejich hloubka bude 117,5 m. Rozmístění vrtů je patrné z následujícího obrázku. 
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Obr. 13: Schéma umístění hlubinných vrtů na pozemku 
 
 
 

8. Využití solární energie k ohřevu teplé vody 

 

8.1 Základní informace 

 

 Solární ohřev teplé vody je dnes z ekonomického hlediska jednoznačně nejlepším 

způsobem využití solární energie. Proto jsem zvolila jako způsob ohřevu teplé vody v domě 

s pečovatelskou službou právě solární soustavu. Obecně lze říci, že v průběhu roku 

lze využitím solárních energií pokrýt až 60% potřeby energie potřebné k ohřevu teplé vody. 

Potřeba teplé vody se na rozdíl od vytápění v průběhu roku nemění, což je hlavním 

důvodem, proč je využití solární energie pro ohřev teplé vody mnohem výhodnější než 

využití této energie k vytápění. Zde dochází k solárním přebytkům právě v letním období, kdy 

vytápění není potřebné.  



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

55 
 

Z následujícího grafu je patrné, že v zimních měsících a přechodných obdobích solární 

způsob ohřevu teplé vody nen schopen pokrýt potřebu teplé vody. Z toho důvodu je vždy 

nutné navrhovat druhý zdroj pro ohřev teplé vody, který zároveň slouží také k dohřívání vody 

při menších solárních ziscích. V mém případě navrhuji jako druhý zdroj výše zmiňovaná 

tepelná čerpadla. Dále se již věnuji konkrétně návrhu solárních kolektorů a akumulačnímu 

zásobníku teplé vody. 

 

 
 

Obr. 14: Bilance ohřevu TV s využitím solární energie [ 14 ] 

 

8.2 Návrh solárních kolektorů 

 

Volím solární soustavu Regulus. Kolektory volím Regulus KPG 1. Solární kolektory mají 

být umístěny na střeše objektu s orientací na jih a sklonem 45°. Dále bylo nutno vybrat 

zásobníkový ohřívač teplé vody. Byl vybrán zásobník Regulus R2BC. Jedná se o zásobník se 2 

topnými hady a navíc elektrickou topnou spirálou. Návrh objemu zásobníku je uveden níže.  

 
Vstupní hodnoty:  

Počet osob:  no = 30 osob (10x2+ 10 osob) 

- Uvažuji 10 bytů po 2 osobách = 20 osob 
- Další osoby: veřejnost + zaměstnanci – uvažuji 10 osob 

 
Potřeba vody:  Vos = 50 l/(os.den) - výběr hodnoty vychází z odborné literatury [14] 

- domov důchodců: 30-60 l/(os.den) 
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Orientace:    JIH (azimut 0°) 

Sklon kolektorů:   45° 

Střední teplota teplonosné látky: tm = 40°C 

Korekční součinitel   ε = 0,75 (běžný standard) 

 
Solární kolektor: Regulus KPG1 

 

plocha absorbéru:  Sa = 2,392 m2 

   optická účinnost:  ηopt = 75,9% 

   koef. ztráty tepla:  a1 = 3,48 W/(m2.K) 

   koef. ztráty tepla:  a2 = 0,0075 W/(m2.K2) 

   přirážka na tep. ztráty: p = 0,1 

 

Zásobníkový ohřívač TV: Regulus R2BC 1500 

 
    Objem zásobníku: no . Vos = 30 . 50 = 1500 l 

 
Výpočet: 

 
Denní potřeba tepla na přípravu TV: 

 
Qpc = (1+p) . QTV =  (1+p) . no . V . ρ . c . (t2-t1) / 3,6 . 106    ( 7 ) [16] 

Qpc = (1+0,1) .30 . 0,05 . 1000 . 4187 . (50 - 10) / 3,6 . 106 = 86,4 kWh/den 

 

Bilance 1 m2 kolektoru: (udává výrobce) 

Parametry pro měrný tepelný zisk kolektoru: 

Veličina  Duben   Září   

HT,den,teor  7,99 kWh/m2  7,28 kWh/m2 

HT,den,dif  1,12 kWh/m2  0,97 kWh/m2  

GT,stř   588 W/m2  586 W/m2  

τr   0,44   0,52 

tess   10,7 °C   18 °C 

 

Pozn.: Hodnoty byly čerpány z Topenářské příručky 3 [ 16 ]. Hodnoty τr,  tes byly uvažovány 

shodné s hodnotami pro Hradec Králové. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

57 
 

 

-Skutečná dávka denního ozáření plochy: 

 

HT,den = τr 
. HT,den,teor + (1- τr)

 . HT,den,dif       ( 8 ) [16] 

 

Pro duben: HT,den = 0,44 .7.99 + (1- 0,44) . 1,12 = 4,14 kWh/(m2.den)  

Pro září: HT,den = 0,52 . 7,28 + (1- 0,52) . 0,97 = 4,25 kWh/(m2.den) 

 

-Účinnost solárního kolektoru: 

 

η = ηopt – a1
 . ((tm – tess)/GT,stř) – a2 . ((tm – tess)

2/GT,stř)    ( 9 ) [16] 

 

Pro duben: η = 0,759 – 3,48  . ((40 – 10,7)/588) – 0,0161 . ((40 – 10,7)2/588) = 0,56 

Pro září: η = 0,759 – 3,48  . ((40 – 18)/586) – 0,0161 . ((40 – 18)2/586) = 0,62 

 

-Denní měrný zisk z kolektorů: 

 

qk = η . HT,den          ( 10 ) [16] 

 

Pro duben: qk = 0,56 . 4,14 = 2,32 kWh/(m2.den) 

Pro září: qk = 0,62 . 4,25 = 2,64 kWh/(m2.den) 

 

-Potřebná plocha kolektoru: 

 

Ak = Qcelk/qk          ( 11 ) [16] 

 

Pro duben: Ak = 86,4/2,32 = 37,2 m2 

Pro září: Ak = 86,4/2,64 = 32,7 m2 

 

-Návrh počtu kolektorů: 

 

Ak/Sa = 37,2/2,392 = 15,6    16 kolektorů 

 
 
Závěr: 

 
Celkem tedy bylo zvoleno 16 kusů kolektorů Regulus KPG 1, které budou umístěny na 

střeše obytné části objektu. 
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9. Technická zpráva – kanalizace 

 

9.1 Úvod 
 

Projekt kanalizace řeší vnitřní a dešťovou kanalizaci domu s pečovatelskou službou a 

následnou likvidaci odpadních vod. Objekt je čtyřpodlažní a je částečně podsklepený. V místě 

stavby se nachází veřejná kanalizační síť, do které budou odpadní vody odvedeny. 

Předčištění těchto vod před vypouštěním do veřejné stoky není nutné. Vody jsou veřejnou 

kanalizací odváděny do městské čistírny odpadních vod.  

 
Veškeré dešťové a splaškové vody jsou vedeny samostatně. Napojení dešťové 

kanalizace je provedeno až v revizní šachtě Tegra 600. 

 

9.2 Kanalizační přípojka 
 
 Kanalizační přípojka DN 160 bude provedena z plastového potrubního KG systému 

firmy OSMA. Přípojka začíná 7,5 m před objektem a je dlouhá 12,8 m. 

 
Minimální krytí 1m je zabezpečeno. Potrubí je položeno do pískového lože tloušťky 

150mm. Pískový obsyp je vysoký 300mm od horní hrany potrubí – viz. obr. 15: Schéma 

uložení kanalizační přípojky. 

 
Napojení na hlavní stokovou síť se provede odbočkou 45° v hloubce 2550 mm pod 

úrovní terénu. Kanalizační přípojka povede přes pozemek patřící k domovu s pečovatelskou 

službou se sklonem 2 % ke kanalizační síti. Přípojka končí v plastové revizní šachtě Tegra 600 

firmy Wavin-Osma (kruhový půdorys). Dno šachty je v hloubce 2,45 m pod terénem. Šachta 

je umístěna 7,5 m před severní obvodovou stěnou. 

 
 Šachta Tegra 600 bude opatřena litinovým poklopem, jehož průměr je 755 mm. Jedná 

se o šachtu s levým i pravým přítokem, kde budou napojeny dešťové vody. 
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Obr. 15: Schéma uložení kanalizační přípojky 
 
 

9.3 Vnitřní kanalizace 
 

9.3.1 Svodné potrubí 

 
Svodné potrubí bude vedeno pod stropem v suterénu. Při prostupu zdí musí 

procházet otvorem kolmým a přímým a musí být zajištěna dilatace materiálů umožňující 

pohyb potrubí při sedání objektu. 

 

Svodné potrubí je navrženo z HT a KG systému firmy Osma DN125. Sklon potrubí je 

navržen  2%. Před výstupem svodného potrubí z objektu jsou umístěny dva čistící kusy 

HTRE125 – 1 kus je umístěn na svislé části potrubí, 2. na vodorovné části. Další čistící kus je 

umístěn zhruba uprostřed délky svodného potrubí.  

 

V suterénu jsou umístěny pračky, výlevka a vpusti. Odpadní vody od těchto předmětů 

bude nutné přečerpat do svodného potrubí. To bude zajištěno dvěma čerpadly WILO 

DrainLift Box 32 . Jedná se v podstatě o jímky, ve kterých je umístěno čerpadlo. Spínací 

objem tohoto čerpadla je 22 l. Celkový objem je 82,5 l. Je nutné provést od čerpadel 

odvětrání dle projektové dokumentace. Tato čerpadla budou instalována dle technických 

doporučení výrobce. Maximální objemový průtok čerpadel je 10 m3/hod. Výtlačné potrubí 

od čerpadel je DN40. 
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Obr. 16: Schéma čerpadla Wilo DrainLift Box 

 
Svodné potrubí vedené mezi základy musí při prostupu základovou konstrukcí 

procházet otvorem kolmým a přímým na základový pás a musí být zajištěna dilatace 

materiálů umožňující pohyb potrubí při sedání objektu. Svodné potrubí je navrženo z KG 

systému firmy Osma – DN110. Sklon potrubí je navržen  2%. Jedná se o potrubí odvádějící 

splaškové vody od zařizovacích předmětů k jímce s čerpadlem v suterénu a také o odvedení 

splaškových vod z veřejné části objektu. 

 

Po osazení potrubí proběhne zkouška potrubí podle ČSN 73 67 60 (zkouška 

plynotěsnosti a vodotěsnosti) a potrubí bude zasypáno.  

 

9.3.2 Vnitřní kanalizační rozvody 

 
Připojovací, odpadní a větrací potrubí jsou navržena ze systému trub HT firmy Osma. 

Dimenze potrubí viz. výkresová dokumentace.  

 
A) Odpadní potrubí 

Odpadní potrubí jsou do svodného svedena do svodného potrubí pomocí 2 kolen 45° bez 

mezikusu z důvodu nízké světlé výšky suterénu. Proto je v těchto případech vždy nutné 

zvětšit dimenzi potrubí pomocí tvarovek HTR. Každé odpadní potrubí je v 1.NP ve výšce 1 m 
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nad podlahou osazené čistícím kusem. Čistící tvarovka vedená v drážce ve stěně je 

zpřístupněna plastovými dvířky. Odpadní potrubí s výjimkou potrubí č.10 jsou navržena jako 

odvětraná. Odpadní potrubí č.10 bude osazeno přivzdušňovacím ventilem. Přivzdušňovací 

ventil je posouzen v přílohové části. Potrubí je upevňováno pomocí pevných bodů tvořených 

objímkami. Potrubí je kotveno po vzdálenostech 1,5m. Při prostupu stavební konstrukcí 

(stěna, strop) se musí dilatace potrubí zajistit ovinutím plstěnými pásy. Překrytí prostupů 

potrubí střešní konstrukcí musí být důkladně řešeno oplechováním, aby nedošlo k zatékání. 

Odpadní potrubí je vedeno v předstěnách nebo instalačních šachtách. 

 
B) Připojovací potrubí 

Toto potrubí odvádí splaškové vody od zařizovacích předmětů do odpadního potrubí. 

Odtok od zařizovacího předmětu je osazen příslušnou zápachovou uzávěrkou. K připojení na 

zápachovou uzávěrku se používají připojovací kolena, tvarovky, odbočky, redukce ze systému 

HT – Osma. Připojovací potrubí je uloženo do předstěn. Sklon připojovacího potrubí je 

minimálně 3%. 

 

9.3.3 Dešťová kanalizace 

 
Dešťové odpadní vody jsou z ploché střechy nad veřejnou částí objektu odváděny 

okapovým systémem Lindab Rainline (povrchová úprava hnědá). Odvodnění střechy přechází 

do dešťové kanalizace přes lapač střešních splavenin HL DN110 (viz. obr.17 ).  

 

Odvodnění obytné části budovy je zajištěno pomocí 2 střešních vpustí. Dále je 

dešťová kanalizace vedena objektem. Zde se jedná o systém trub HT Osma. Pod terénem je 

kanalizace navržena z KG trub firmy Osma – DN110. Opět je zajištěno minimální krytí.  

 

Svodné potrubí dešťové kanalizace je vedeno ve sklonu 1% (viz. výkresová 

dokumentace), což vyhovuje požadavkům. Na toto potrubí jsou napojena potrubí od 

sklepních světlíků. Spojení dešťové kanalizace a splaškové kanalizace bude provedeno 

v šachtě Tegra 600. Na dešťovém svodném potrubí budou dále umístěny 3 šachty Tegra 325 

sloužící pro čištění. 
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Obr. 17: Lapač střešních splavenin HL 

 

9.4 Zařizovací předměty 

 
Zařizovací předměty jsou rozmístěny dle stavební dispozice a účelu jednotlivých místností. 

 
1.PP: 

 
V - výlevka JIKA MIRA ( 425x525x450mm) - bílá glazura, 1ks 

PV -  Podlahová vpusť součástí čerpadla WILO DrainLift Box, 2ks 

AP - Automatická pračka INDESIT WIN 102(EX),podmítková zápachová uzávěrka HL 400 

(Hutterer-Lechner), 2ks 

PP - Průmyslová pračka PRIMUS FS 33 – 33kg, podmítková zápachová uzávěrka HL 400 

(Hutterer-Lechner), 1ks 

 
1.NP: 

 
WCB - kombiklozet JIKA OLYMP se zvýšenou výškou (vodorovný odpad, 360x670x460mm), 

1ks 

WCZ - závěsný klozet JIKA OLYMP (vodorovný odpad, 360x530x400mm), 2ks 

AM - Myčka INDESIT DSG 051 EU, podmítková zápachová uzávěrka HL 400 (Hutterer-

Lechner), 2ks 

D -  Dřez FRANKE ETM 610 – nerez (700x500mm), zápachová uzávěrka HL100G, 1ks 

U - umývátko rohové JIKA OLYMP s otvorem pro baterii (560x550x190mm), keramika – 

bílá glazura, JIKA umyvadlový sifon MIO s redukcí HTR 32/50, 1ks 

UM - umyvadlo JIKA OLYMP s krytem na sifon (600x450x190mm), keramika – bílá glazura, 

JIKA umyvadlový sifon MIO s redukcí HTR 32/50, 3ks 
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UMB - umyvadlo JIKA MIO zdravotní (640x550x165mm), keramika – bílá glazura, JIKA 

umyvadlový sifon MIO s redukcí HTR 32/50), 1ks 

SP - Sprchový kout –JIKA CUBITO (800 x 800mm), provedení bílá, zápachová uzávěrka 

HL514 (Hutterer-lechner), 1ks 

V - výlevka JIKA MIRA ( 425x525x450mm) - bílá glazura, 1ks 

 
2.NP: 

 
WC - kombiklozet JIKA OLYMP (vodorovný odpad, 360x670x400mm), 4ks 

WCB - kombiklozet JIKA OLYMP se zvýšenou výškou (vodorovný odpad, 360x670x460mm), 

3ks 

D -  Dřez FRANKE ETM 610 – nerez (700x500mm), zápachová uzávěrka HL100G, 6ks 

UM - umyvadlo JIKA OLYMP s krytem na sifon (600x450x190mm), keramika – bílá glazura, 

JIKA umyvadlový sifon MIO s redukcí HTR 32/50, 6ks 

UMB - umyvadlo JIKA MIO zdravotní (640x550x165mm), keramika – bílá glazura, JIKA 

umyvadlový sifon MIO s redukcí HTR 32/50), 3ks 

PRV - Podlahová vpusť rohová Plast Brno – rošt design Brus, zápachová uzávěrka je součástí 

vpusti, 5ks 

 
3.NP: 

 
WC - kombiklozet JIKA OLYMP (vodorovný odpad, 360x670x400mm), 4ks 

WCB - kombiklozet JIKA OLYMP se zvýšenou výškou (vodorovný odpad, 360x670x460mm), 

1ks 

D -  Dřez FRANKE ETM 610 – nerez (700x500mm), zápachová uzávěrka HL100G, 6ks 

UM - umyvadlo JIKA OLYMP s krytem na sifon (600x450x190mm), keramika – bílá glazura, 

JIKA umyvadlový sifon MIO s redukcí HTR 32/50, 4ks 

UMB - umyvadlo JIKA MIO zdravotní (640x550x165mm), keramika – bílá glazura, JIKA 

umyvadlový sifon MIO s redukcí HTR 32/50), 1ks 

PRV - Podlahová vpusť rohová Plast Brno – rošt design Brus, zápachová uzávěrka je součástí 

vpusti, 5ks 
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Obr. 18: Schéma rohové podlahové vpusti 

 
 

9.5 Teoretický rozbor návrhu kanalizačního potrubí 

 
 Při návrhu dimenzí kanalizačního potrubí vycházíme z průtoků splaškových či 

dešťových vod. Na základě průtoku pak navrhujeme dimenzi potrubí dle tabulek, které jsou 

součástí normy [6].  

 
Průtok splaškových vod vypočteme ze vztahu č.12. Při návrhu dimenzí splaškového 

potrubí je nutno vycházet z celkového průtoku splaškových vod, který dle vztahu č.13. 

 

Qww = K . ∑          ( 12 ) [6] 
 
Qtot = Qww + Qc + Qp          ( 13 ) [6] 
 
 
 K určení průtoku dešťových vod využijeme vztahu č.14. 
 
Qr = qr

 . ψ . As           ( 14 ) [6] 
 
  
 V případě návrhu přivětrávacího ventilu se musí ventil posoudit podle vztahu č.15. 

Potrubí může být vysoké maximálně 10 m a dimenzuje se stejně jako větrací potrubí. 

 
Qa > 8 . Qtot          ( 15 ) [6] 
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9.6 Závěr 

 
Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých komponentů. 

 
Vnitřní kanalizace může být uvedena do provozu až po vykonání  zkoušky kanalizace 

stanovené normou ČSN 75 6760. 

 
Při zpracovávání projektové dokumentace kanalizace bylo provedeno dimenzování 

kanalizace dle příslušné normy [6]. Veškeré výpočty jsou součástí přílohové části. 
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10. Závěr 

 

 Cílem diplomové práce byl návrh domu s pečovatelskou službou, který má jeho 

obyvatelům poskytnout komfortní bydlení a také základní služby. Byla vypracována 

projektová dokumentace pro realizaci stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

 
 Důraz byl kladen na řešení vytápění. Mimo to byla řešena také vnitřní kanalizace. Byly 

zpracovány technické zprávy a výkresová dokumentace. Součástí řešení vytápění je návrh 

zdrojů tepla s využitím alternativních zdrojů energie. Jako zdroj tepla v objektu bude sloužit 

kaskáda dvou tepelných čerpadel typu země-voda, které budou čerpat energii z hlubinných 

vrtů. Také byla navržena solární soustava, která bude sloužit k ohřevu teplé vody. 

Zásobníkový ohřívač teplé vody je navržen jako bivalentní. To znamená, že kromě ohřevu za 

pomocí solární energie,  bude v případě potřeby docházet k ohřevu teplé vody v zásobníku 

prostřednictvím topné vody ohřáté tepelnými čerpadly.  

 
 Dům s pečovatelskou službou byl navržen jako ekologický z hlediska prostředí staveb 

a také z hlediska TZB. Jedná se především o využití obnovitelných zdrojů energie. Stavba 

splňuje požadavky konstrukční, statické, tepelně-technické, akustické a mimo tyto také 

požadavky architektonické a estetické. 
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