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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na návrh nízkoenergetického rodinného domu oblastí 

návrhu bilancí a základního trasování TZB. Dále se zabývá vybranou variantou, a pro 

ni zpracovává stavební část projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení 

včetně pěti vybraných detailů. 

Návrh konstrukčních variant vychází ze součinitele prostupu tepla, který je 

vypočítán v programu ENERGIE. Byly spočítány tepelné ztráty, dále byl navržen 

energonositel a zásobník teplé vody, poté byla určena celková potřeba energie na m2 

za rok. Na základě toho byl odvozen součinitel prostupu tepla, na nějž byl proveden 

návrh tří variant obvodového pláště. 

Porovnáním variant dle náročnosti výstavby, svázané energie a součinitele 

prostupu tepla, byla vybrána nejvýhodnější varianta a pro ni zpracována stavební část 

projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení. 

Výsledkem této práce je návrh realizace nízkoenergetického rodinného domu 

s dodržením technologických postupů a konstrukčních detailů v rozsahu celé stavby. 
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Abstrakt 

Thisbachelor thesis isfocused on the design of a low-energyfamily house 

infewvariants, proposalofbalances and basic tracingoftheMicroenvironmental and 

BuildingServices.It dealswiththeselectedoption and forthis 

varianthandlestheconstruction part oftheprojectdocumentation in detail forthebuilding 

permit, includingfiveselecteddetails. 

Draft design variants aresubordinated to the heat transfer coefficient, 

whichwasobtained by calculation in the ENERGY program. 

Therewerecalculatedheatlosses and design ofproposalforenergycarriers and hot water 

tank. These data wereinsertedintothe program, 

whichgeneratesthetotalenergyrequirement per m2 per year.According to 

calculationwasderivedthecoefficientofheat transfer and a draft 

ofthreevariantsofthecladding. 

Comparingofthevariantsbased onthedifficultyofconstruction, theconnectedenergy 

and thecoefficientsofheat transferwasselectedthe most suitablesolution. 

Theresultsofbachelor thesis iseffective design oflow-energy house in one most 

siutableoption.  
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je návrh nízkoenergetického rodinného domu ve 

třech konstrukčních variantách, dále vypracování projektové dokumentace v rozsahu 

pro stavební povolení zvolené varianty a návrh trasování rozvodů TZB pro jednu 

zvolenou variantu. 

 Hlavním požadavkem na nízkoenergetický dům je parametr energetické 

náročnosti, která musí být menší než 50kWh/(m2a). Dále je určeno, že hodnoty 

součinitele prostupu tepla se musí pohybovat v rozmezích 0,15-0,1 W/m2K u střechy, 

u obvodových stěn 0,18-0,12 W/m2K a u podlahy 0,22-0,15 W/m2K. Vzhledem k typu 

konstrukce musí být tloušťka tepelné izolace minimálně 140 mm, doporučeno 

160 mm.Toto řešení je navrhováno z důvodu osazení venkovních žaluzií. Dle studie je 

navržena zelená střecha. 

 

Výchozí zadání 
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2 Konstrukční varianty 

Nejprve byly spočítány tepelné ztráty, dále byl navržen hlavní energonositel a 

zásobník teplé vody. Z důvodu zjednodušení a dostupnosti pouze studijní verze 

programu ENERGIE, 

 byla převedena spotřeba energie na ohřev teplé vody pouze na jednoho 

energonositele a byl upraven poměrem výchozích hodnot.  

Na základě výsledků z programu ENERGIE bylo rozhodnuto, že součinitel prostupu 

tepla U se bude pohybovat okolo hodnoty 0,15W/m2K. Tento součinitel byl navržen na 

tři varianty obvodového pláště. Dále byly porovnávány konstrukční varianty dle 

environmentálních hledisek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výsledky z programu envimat: 

Legenda: 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obvodový plášť var.1: 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obvodový plášť var.2: 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obvodový plášť var.3: 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.1 Varianta 1 - stěnový systém ze zdících prvků YTONG 

 - svislá nosná konstrukceje tvořena ze zdících prvků Ytong P2-400 

 - vodorovná nosná konstrukce je tvořena monolitickými stropy se skrytými 

průvlaky 

Nevýhody: 

 - velká nasákavost nosného materiálu 

 - nutnost technologická přestávka  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.2 Varianta 2 -masivní dřevěný skelet 

 - svislá nosná konstrukce je tvořena dřevěnými sloupy  

 - vodorovná nosná konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými nosníky a stropy 

 Nevýhody: 

 - při nedodržení technologických postupů je velké riziko nakažení dřeva 

dřevokazným hmyzem a houbami 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



9 

 

2.3 Varianta 3 -železobetonový skelet 

 - svislá nosná konstrukce je tvořena železobetonové sloupy 

 - vodorovná nosná konstrukce je tvořena monolitické stropy se skrytými průvlaky 

Nevýhody: 

 - velká pracnost 

 - nutná technologická přestávka  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  



10 

 

3 Výběr konstrukčního systému 

  

 Při výběru konstrukčního systému byla určena rychlost výstavby jako hlavní 

parametr, jelikož obvodové stěny u všech posuzovaných variant byly navrženy na 

podobnou hodnotu součinitele prostupu tepla. Ačkoliv z environmentálního hlediska 

byla zvolena konstrukční varianta č.1, tedy zděný systém YTONG jako nejvýhodnější, 

z důvodů absence technologických přestávek u varianty č.2 vyplývá, že toto řešení je 

časově nejméně náročné a tedy nejoptimálnější. 

4 Závěr 

Všechny varianty obvodových plášťů jsou vhodné pro realizaci nízkoenergetického 

rodinného domu. Je zapotřebí zvýšené pozornosti vhodnému řešení konstrukčních 

detailů, jejich těsnosti a výskytu tepelných mostů. 

Z výchozích variant byla zvolena varianta č.2 jako nejefektivnější. Pro tuto variantu 

byla vypracována stavební část projektové dokumentace v rozsahu pro stavební 

povolení.  
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5 Přílohy 

5.1 Tepelně technické posudky 

5.2 Energetická náročnost budovy 

5.3 Projektová dokumentace: průvodní a souhrnná technická zpráva, výkresy 

5.4 Část TZB: technická zpráva, výkresy, výpočty 
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