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Anotace bakalá ské práce 

 

 Vypracovala:  Martina Grošofová  

 Téma:   ešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu 

  

Náplní mé bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu 

rodinného domu a ešení vnit ní kanalizace. Její sou ástí je návrh domovní istírny odpadních 

vod, jehož cílem je ekologická likvidace splašk . Projekt dále obsahuje dokumentaci pro 

zdravotn  technické instalace a výpo et s posouzením stavebních konstrukcí z tepeln  

technického hlediska.  

 

 Bakalá ská práce se skládá z textové ásti, výkresové dokumentace a p íloh. 

 

 

 

 

Annotation of bachelor thesis 

 

 Developed: Martina Grošofová  

 The theme: Solution sanitary instalations in the family house  

 

 The topic of my bachelor thesis is a project documentation for a realization of the new 

building family house and solution of the drainage system. The part of this project is a 

solution of a wastewater treatment plant serving for ecological wastewater disposal. The 

project also solves the calculation and assesment of building constructions with respect to the 

heating engineering according to the standard CSN 73 0540-2. 

 

 The thesis consists of the text part, design documentation and annexes.  
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1.   Úvod 

 

 Náplní mé bakalá ské práce je vypracování ásti projektové dokumentace pro 

novostavbu dvougenera ního rodinného domu spolu s ešením vnit ní kanalizace, jehož 

sou ástí je také návrh domovní istírny odpadních vod ( OV), která slouží k ekologické 

likvidaci splaškové vody. 

 
 Bakalá ská práce se skládá z textové ásti, výkresové dokumentace a p íloh. 

 
 Textová ást se v úvodu zabývá krátkým pojednáním o historii kanalizace, 

teoretickým rozborem jednotlivých druh  domovních OV a výb rem vhodného produktu 

spolu s ekonomickým zhodnocením. Dále obsahuje pr vodní zprávu, souhrnnou technickou 

zprávu a dokumentaci stavby. 

 
 Výkresovou dokumentaci tvo í stavební výkresy spolu s technologickými, které 

podrobn  zobrazují navržené ešení. 

 
 P ílohová ást se skládá mimo jiné z posouzení stavebních konstrukcí z tepeln  

technického hlediska podle kritérií  SN 73 0540-2, dimenzování vnit ní kanalizace  

a podrobného návrhu skladeb konstrukcí.  
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2. Odpadní vody 

 

2.1 Historie zneškod ování odpadních vod 

 

 Již ve starov ku bylo zásobování pitnou vodou a zneškod ování splašk  na vysoké 

úrovni. Jako zástupce lze jmenovat nap . Efesos, eckou kolonii v Malé Asii, nebo slavnou 

Cloacu Maximu v ím . S nástupem st edov ku však došlo zejména ve v tších sídelních 

aglomeracích st ední Evropy k poklesu úrovn  odkanalizování. Veškeré splašky byly 

vylévány p ímo do povrchových stok, kterými byly asto ulice m sta. išt ní probíhalo pouze 

p ed velkými církevními svátky. Výsledkem této nevyhovující situace byly pravidelné 

epidemie chorob p enosných vodou, nap . cholery. [1] 

 

 K jistému zlepšení došlo až v 2. polovin  19. století, kdy byly aplikovány nové 

inženýrské postupy umož ující vybudování jednotného systému gravita ních stok. V Praze 

byla kanalizace spolu s OV vystav na na p elomu 19. a 20. století. P ese všechno problém 

s likvidací splaškových vod p etrvává, zejména v menších sídelních útvarech, kde by bylo 

vybudování OV pro celou obec nesmírn  nákladné a tudíž nerealizovatelné. Proto je nutné 

hledat alternativní ešení, která budou rozebrána v následující ásti mé práce. 

  

  

2.2 Definice odpadních vod 

 
 Ochranou povrchové a podzemní vody se zabývá zákon . 254/2001 Sb., o vodách,  

ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen vodní zákon). Tento právní p edpis dále vymezuje 

pojem odpadní vody a upravuje možnost nakládání s t mito vodami, v etn  postup  p i 

vydávání p íslušných povolení. 

 
 Za odpadní vody se podle § 38 vodního zákona považují práv  takové vody, které byly 

použity v domácnostech, pr myslové a zem d lské výrob , zdravotnických za ízeních  

a dopravních prost edcích, za p edpokladu, že tyto vody v pr b hu používání zm nily svou 

jakost, tzn. nejen kvalitu, ale také teplotu. Dále se do t chto vod za azuje i voda 

z atmosférických srážek. [2] 
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 M stskými odpadními vodami podle na ízení vlády . 23/2011 Sb., kterým se m ní 

na ízení vlády . 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách  p ípustného  zne išt ní 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních vod  

do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, jsou odpadní vody vypoušt né 

z domácností nebo služeb, vznikající p evážn  jako produkt lidského metabolismu a innosti 

v domácnostech (splašky). [3] Likvidací práv  takových vod se budu ve své bakalá ské práci 

dále zabývat. 

 

 

2.3 Složení odpadních vod 

 
Organické zne išt ní stanovuje obsah zejména t chto látek: sacharidy, tuky, bílkoviny, 

volné aminokyseliny, vyšší mastné kyseliny a rozpušt né organické kyseliny. Množství 

organických látek se vyjad uje následujícím zp sobem: 

 
• Biochemická spot eba kyslíku (BSK), která je rovna množství rozpušt ného 

molekulárního kyslíku, spot ebovaného za ur itý asový interval mikroorganismy 

p i biochemickém rozkladu organických látek ve vod . Standardn  se stanovuje 

BSK5, tj. intervaly 5 * 24 hodin [7] 

• Chemická spot eba kyslíku (CHSK), která stanovuje míru obsahu látek schopných 

chemické oxidace  

 

Anorganické zne išt ní stanovuje obsah solí a iont . Sou asné išt ní odpadních vod 

se zam uje p edevším na odstran ní solí fosforu a t žkých kov  a snížení obsahu dusíku 

(zejména ve form  amoniakové NH4
+ ). [7] 

 

 

2.4 Anaerobní zp sob išt ní odpadní vody 

 

2.4.1 Žumpa 

 
Žumpa je vodot sná a plynot sná podzemní jímka bez odtoku, ve které jsou 

shromaž ovány splaškové odpadní vody z domu. Není vodním dílem podle vodního zákona. 
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Pro její návrh, výstavbu a provoz platí norma SN 75 6081. Do tohoto za ízení se nesm jí 

odvád t deš ové vody. 

 
Umíst ní žumpy na pozemku je nutné volit tak, aby k ní byl umožn n p íjezd fekálním 

vozem pro její vyklizení, a aby byly dodrženy minimální normové vzdálenosti žumpy  

od st ny budovy a vodního zdroje. 

 
• 5 m p i málo propustných horninách (svahové hlíny, hlinito-kamenité p dy, 

spraše, tufy, pískovce s jílovitým tmelem apod.) 

• 12 m p i propustných horninách (št rky, písky, porézní pískovce, rozpukané 

horniny apod.) [4] 

 

Návrh žumpy: 

tqnV p ⋅⋅=   kde je n  po et osob v dom  napojených na žumpu – 6 os. 

pq  specifická denní pot eba vody cca 80 l/os. a den 

               t asový interval vyprázd ování žumpy - 20 dn  

 
34,141440030806 mlV ==⋅⋅=  

 Pro ešený objekt by bylo nutné instalovat žumpu o objemu 14 3m . 

 

 Výhodou žumpy jsou nízké po izovací náklady ve srovnání s dalšími za ízeními 

ur enými k likvidaci splašk  a nulové nároky na elektrickou energii. Nevýhodou však je 

nutnost astého vývozu jejího obsahu, ímž se výrazn  zvyšují provozní náklady. Záv re né 

porovnání se zvolenou OV bude provedeno v ásti Ekonomické zhodnocení. 

 

 

2.4.2 Septik 

 
 Septik je pr to ná zakrytá nádrž umíst ná v zemi sloužící k odsedimentování splašk . 

Prostor nádrže je rozd len p epážkami ve 2 až 3 postupn  protékající komory, kde se hromadí 

usazující se kal a postupn  vyhnívá. P edpokládaná ú innost išt ní je 20 %, p i dodržení 

doporu ení min. 5-ti denního zdržení odpadní vody v nádob . Do septiku se nesm jí odvád t 

deš ové vody. Toto za ízení slouží pouze jako první stupe  išt ní. Jeho výhodou je, že ke 

svému provozu nepot ebuje elektrickou energii.  
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Obrázek . 1 – Septik 

 

 

 

 

 

 

Za septik je možné za adit pískový nebo jiný filtr na do išt ní, ímž se jeho ú innost 

podstatn  zvyšuje. Tento systém je obtížné realizovat v rovinném území, nebo  na filtru je 

nutné klesnout s odtokem vody o cca 0,8 m. Filtr musí být vodot sný, s plochou nejmén   

5 2m  na osobu. Tento systém je vhodný spíše pro rekrea ní objekty. Pokud se teme náklady 

na septik a zemní filtr, dostaneme se k ástce, za kterou se již dá po ídit levn jší domovní 

istírna. Výhoda úspory el. energie je pak vyvážena nevýhodou v tších nárok  na plochu. 

  

Obrázek . 2 – Septik se zemním filtrem 

 

 

 

 

 

 

1... Nádrž septiku  

2... Zemní filtr 

 

 

2.5 Aerobní zp sob išt ní odpadní vody 

 

 V tšina OV je založena na aerobním zp sobu išt ní splaškové vody, k emuž se 

používají jak mikroorganismy pevn  p isedlé k podkladu, tak  aktiva ní systémy s kalem  

ve vznosu, který je promícháván s odpadní vodou a vzduchem. Všechny alternativy jsou 

rozebrány v následujícím výkladu. 
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 Každá istírna má obvykle 3 ásti. Oddíl pro hrubé p ed išt ní, kde dochází k odd lení 

hrubých ne istot od odpadní vody, dále aerobní stupe , ve kterém dochází k vlastnímu 

biologickému išt ní s následným odd lením kalu a na záv r prostor pro skladování produkt  

išt ní. 

 

 

2.5.1 Domovní OV s biofiltry 

 

Princip této istírny vyplývá z následujícího schématu. 

 

Obrázek . 3 – OV s biofiltry 

  

 

 

 

 

 

 

1... Primární sedimentace 

2... Biologický filtr 

3... Dosazovací nádrž 

 

 Odpadní vody p itékají do první nádrže, ve které dochází k mechanickému išt ní 

primární sedimentací. Dostate n  p ed išt ná voda bez hrubých ne istot dále p epadává  

na nápl  biologického filtru, na jejímž povrchu jsou pevn  p isedlé biologické kultury (kal), 

které istí protékající vodu. Odum elý kal je spolu s vy išt nou vodou odplavován  

do dosazovací nádrže, kde je odd len od vy išt né vody a p e erpán zp t do nádrže primární 

sedimentace. Recirkulace vody probíhá obvykle n kolikrát. V R tento zp sob išt ní 

odpadních vod není p íliš rozší en. 

 

 Nevýhody systému: 

• Vyšší po izovací náklady 

• Nutnost složit jšího ízení erpadel 
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• Vyšší spot eba elektrické energie 

• Nebezpe í zne išt ní nápln  filtru po delším provozu nebo v d sledku 

proniknutí hrubších ne istot 

 

 

2.5.2 Domovní OV s biodisky 

 

Ve srovnání s p edchozí alternativou se patrn  jedná o nejrozší en jší typ domovních 

OV v R. Postup išt ní je z ejmý z následujícího schématu. 

 

Obrázek . 4 – OV s biodisky 

 

 

 

 

 

 

 

 

1... Primární sedimentace 

2... Vana biodisk  

3... Biodisk 

4... Dosazovací nádrž 

 

 Splašková voda p itéká do nádrže primární sedimentace. Po odstran ní hrubých 

ne istot natéká p ed išt ná voda gravita n  do erpacího prostoru, odkud je nab ra kami 

dopravována do vany biodisk . Biodisky se pomalu otá ejí a áste n  smá í v odpadní vod . 

Tím jsou dodávány živiny a vzduch z odpadní vody mikroorganism m p isedlým k povrchu 

biodisk . Vy išt ná voda se zbytky kalu odtéká do dosazovací nádrže. Tam je kal odd len, 

usadí se na dn  nádrže a istá voda odtéká z istírny.  
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Nevýhody systému: 

• Mechanicky se pohybující sou ástky (nab ra ky, disky, p evodovka) mohou 

být zdrojem poruch. 

• Snížená ú innost išt ní v zim . Proto je nutné prostor biodisk  vytáp t nebo 

zamezit p ístupu chladného vzduchu. Pokud toto není dodrženo, m že dojít 

k zamrznutí biodisk  a jejich  mechanickému poškození. 

• Nutnost p irozeného v trání a s tím spojený zápach 

 

 

2.5.3 Domovní OV s aktiva ní nádrží 

 

Pro svou konstruk ní jednoduchost, nízké nároky na spot ebu el. energie  

a v neposlední ad  vysokou ú innost je tento systém v eské republice nejpoužívan jším 

zp sobem išt ní domovních odpadních vod. Aera ní stupe  je tvo en nádrží, ve které je  

za stálého p ísunu stla eného vzduchu promíchávána sm s mikroorganism  (aktivovaný kal) 

s odpadní vodou. Po vy išt ní dochází k odd lení usazujících se kalových vlo ek. Tyto 

istírny pracují na tom principu, že bakterie obsažené v odpadní vod , pokud mají dostatek 

kyslíku, dokáží zpracovávat samy sebe. To znamená, že dusi nany reagují s kyslíkem, 

rozkládají se na dusík a H2O. Dusík se uvol uje do atmosféry, voda a denitrifikovaný kal 

z stávají v istírn . 

 

Tento druh za ízení, ve srovnání s již zmín nými aerobními systémy, nepracuje 

s mikroorganismy pevn  p isedlými k podkladu, tj. biologickému filtru nebo biodisku. V tom 

však také spo ívá jeho jediná nevýhoda. Voln  se vznášející vlo ky kalu jsou obecn  mén  

odolné  v i zm nám v chemickém složení odpadní vody. Dosud známé aktiva ní OV 

s kalem ve vznosu lze rozd lit na systémy s kontinuálním a diskontinuálním pr tokem. 

 

Systémy s kontinuálním pr tokem obsahují nádrž primární sedimentace, kde dochází 

k odd lení hrubých ne istot a odkud se p ed išt ná voda odvádí do samostatné aktiva ní 

nádrže s jemnobublinným provzduš ováním. Z této nádoby odtéká vy išt ná voda spolu 

s kalem do dosazovací nádrže, kde kal klesá do kónického dna a vy išt ná voda bez kalu 

stoupá k p epadu do odtoku. P ebyte ný usazená kal je p e erpán mamutkovým erpadlem 

zp t do aktiva ní nádrže.   
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Obrázek . 5 – OV s aktiva ní nádrží a kontinuálním pr tokem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1... Primární sedimentace 

2... Aktiva ní nádrž 

3... Dosazovací nádrž 

 

Nevýhody systému: 

• Zvyšující se hustota aktivovaného kalu, ke které dochází p i odbourávání 

organického zne išt ní má za následek zhoršující se parametry išt ní. Tomu 

lze p edejít dodržováním p edepsaných úkon  p i kontrole a išt ní. 

• P i p erušovaném provozu m že dojít k problém m s následným 

rozdmýcháním kalu usazeného u dna nádrže. Tento systém je proto vhodný 

spíše pro stálý provoz. 

 

Systémy s diskontinuálním pr tokem p ivád jí odpadní vody do vyrovnávací nádrže. 

Z té jsou postupn  p e erpávány do aktiva ní nádrže, kde dochází k již popsanému išt ní 

prost ednictvím ástic kalu. Po vy išt ní vody se aktiva ní proces p eruší, tzn. zastaví  

se provzduš ování a promíchávání vody do doby, než se vlo ky kalu usadí a vy išt ná voda 

od erpá. Pak op t dojde k napoušt ní nádrže a celý proces se opakuje. 
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Obrázek . 6 – OV s aktiva ní nádrží a diskontinuálním pr tokem  

 

 

 

 

 

 

 

 

1... Primární sedimentace 

2... Aktiva ní nádrž 

 

 V ešeném projektu jsem zvolila domovní OV s aktiva ní nádrží s kontinuálním 

pr tokem. Samotnému návrhu spolu s podrobným popisem za ízení se v nuje další ást této 

práce. 
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3. Základní údaje OV 

 

3.1 Ú el a popis vodního díla 
 
 Za ú elem likvidace splaškových vod byla zvolena mechanicko – biologická aktiva ní 

istírna odpadních vod AS-VARIOcomp 8K. išt ní probíhá integrovan  v jedné balené 

jednotce (nádrži), která soust e uje mechanické p ed išt ní, biologické išt ní, dosazovací, 

vyrovnávací a kalový prostor. Tato OV spadá do kategorie výrobk  ozna ených certifikátem 

(CE) podle kritérií stanovených v SN EN 12566-3 Malé istírny odpadních vod do 50 

ekvivalentních obyvatel – ást 3: Balené a/nebo na míst  montované domovní istírny 

odpadních vod a k její realizaci posta í pouze ohlášení místnímu stavebnímu ú adu, podle  

§ 15a vodního zákona. [2][5] 

 

 

3.2       Základní geometrické parametry OV 

 
Tab. . 1 – Základní geometrické parametry OV 

Pr m r [mm] 1480 

Výška [mm] 2020 

Výška vtoku [mm] 1350 

Výška odtoku [mm] 1270 

Hmotnost [kg] 260 

P íkon [W] 80 

 

 

3.3       Stanovení po tu EO a jmenovitého zatížení 

 
Látkové zatížení = Po et p ipojených EO x 0,06 [kg/den] 

      = 6 x 0,06 = 0,36 kg/den  

 

Hydraulické zatížení = Po et p ipojených EO x 0,150 [ 3m /den] 

             = 6 x 0,150 = 0,9 3m /den 
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Mezní hodnoty zatížení u zvoleného typu OV (AS-VARIOcomp 8K): 

 Látkové zatížení  0,48 kg/den  0,36 kg / den      Vyhoví           

 Hydraulické zatížení  1,2 3m /den  0,9 3m / den      Vyhoví   

 

   

3.4       Ú innost išt ní 

 
istící ú inek OV se pohybuje v rozmezí 80 až 96 %. Látkové a hydraulické zatížení 

m že kolísat od 30 do 100 % návrhové kapacity. Ú innost byla stanovena a prokázána  

p i certifikaci domovních OV AS-VARIOcomp K. 

 

Tab. . 2 – Hodnoty koncentrací vy išt né vody na odtoku a ú innost 

Ukazatel Hodnoty garantované (p/m) Ú innost [%] 

BSK5 [mg/l] 25/60 96.0 

CHSK cr [mg/l] 90/150 85.0 

NL [mg/l] 30/60 90.3 

N-NH4 [mg/l] 20/50 80.0 

Pcelk [mg/l] - - 

Hodnoty p/m spl ují NV 23/2011 Sb. 

p = p ípustné hodnoty, m = maximální hodnoty 

 

 

3.5       Strojn  technologické vybavení 

 

Strojn -technologické vybavení OV tvo í: 

• dmychadlo 

• mamutkové erpadlo 

V závislosti na variante OV m že další strojn  technologické vybavení tvo it: 

• provzduš ova  

• rozd lova  vzduchu 

• nosi  biomasy 

• kontejner na dmychadlo 

• dávkovací za ízení srážedla 
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Dmychadlo slouží jako zdroj tlakového vzduchu. Je voleno s ohledem  

na jmenovitou velikost istírny a umís ováno variantn  do: 

• samostatného objektu poblíž nádrže OV 

• plastového kontejneru poblíž nádrže OV – ešení zvolené pro tento projekt 

 

Dmychadlo je propojené s nádrží OV pomocí plastové hadice. Konkrétní specifikace 

použitého dmychadla je uvedena v p íslušné technické specifikaci. Ve všech p ípadech  

je použito bezolejové dmychadlo. [6] 

 
Mamutková erpadla slouží pro p e erpávání mezi jednotlivými ástmi OV. Jsou 

provedená z plastu. Pro pohon slouží dle konstrukce jednotlivých mamutek: 

• ást vzduchu vystupujícího z provzduš ova e zachycovaná pod hladinou pomocí 

speciální konstrukce jíma e vzduchu – ešení zvolené pro tento projekt 

• vzduch vystupující z jiné mamutky (kaskádové zapojení) 

• vzduch p ivád ný z rozd lova e vzduchu napojeného na p ívod vzduchu do nádrže 

 
Sou ástí mamutek  jsou p ívody vzduchu (plastové hadice a trubky) a v p ípad  

pot eby ventily pro otev ení (uzav ení) p ívodu vzduchu (pokud nejsou sou ástí rozd lova e 

vzduchu). [6] 

 

 

3.6 Elektroinstalace 

 
Elektroinstalace OV zahrnuje: 

• Elektrické agregáty, popsané v ásti strojn -technologické vybavení 

• Rozvad  

• Propojení mezi jednotlivými ástmi OV 

 

P ívod elektrické energie k OV - V p ípad  umíst ní dmychadla v objektu je 

dmychadlo p ímo zapojeno do odpovídající sí ové zásuvky pomocí vidlice. V p ípad  

umíst ní dmychadla v plastovém kontejneru ( ešení zvolené pro tento projekt) je nutné zajistit 

p ívod el. energie do kontejneru pomocí odpovídajícího kabelu p ipojeného do vodot sné 

zásuvky instalované do kontejneru. [6] 
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Rozvad  slouží k napájení a ovládání chodu jednotlivých agregát  OV tak, že vždy 

umož uje minimáln  jejich samostatné zapnutí a vypnutí. Je umís ován poblíž nádrže OV 

do vhodného objektu nebo p ímo do venkovního prostoru (v tomto p ípad  je dodáván 

s plastovým stojanem). [6] 

 
Propojení mezi jednotlivými ástmi OV, tzn. mezi rozvad em a kontejnerem, 

zajiš uje p ívod el. energie ke dmychadlu. Musí být zajišt no odpovídajícím kabelem. [6] 

 

 

3.7 Základní pokyny pro provoz a údržbu 

 
Provozovatel odpovídá za kvalitu vypoušt ných odpadních vod a je povinen 

vykonávat kontrolu provozu a ádnou údržbu domovní OV, a to na základ  návodu 

k obsluze a údržb . Podle zákonných p edpis  je istírna vodohospodá ským dílem. Z toho 

mimo jiné vyplývá uživateli povinnost mít zpracovány místní provozní p edpisy a vést  

o tomto díle provozní záznamy, které mohou být kontrolovány vodohospodá ským orgánem. 

Provozní záznamy je možno vést formou provozního deníku, který je provozovateli p edán 

v rámci zprovozn ní istírny. 

 
Údržbu za ízení je nutné vykonávat pr b žn  po celý rok. Zahrnuje jak vizuální 

kontrolu všech ástí strojn  technologického vybavení a elektroinstalace (provád no 1 x 

týdn ), tak samotné išt ní. 2 x do roka musí být zárove  provedeno od erpání kalového 

prostoru. V od vodn ných p ípadech (p edevším p i v tším zatížení OV) je t eba  

pro správnou funkci istírny proces opakovat ast ji. Nevyprazd ování kalového prostoru 

m že mít za následek ucpání nátokového potrubí. Od erpání kalu se provádí pomocí 

fekálního vozu zasunutím sacího koše na dno usazovacího a kalového prostoru. 

 

 

3.8 Vymezení obsahu odpadních vod 

 
Do istírny je možno p ivád t splaškové odpadní vody z objektu, pro který byla  

v rámci projektu ur ena. Konstrukce istírny a její technologické parametry jsou 

dimenzovány na išt ní odpadních vod, které odpovídají složením charakteru komunálních 

splaškový odpadních  vod dle SN EN 12566 Malé istírny odpadních vod do 50 

ekvivalentních obyvatel. [5] 
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Do odpad  v objektu, ke kterému je istírna p ipojena je zakázáno vylévat jakékoliv 

látky, které zhoršují nebo dokonce znemož ují život a reprodukci mikroorganizm  na nichž je 

funkce biologické istírny postavena. Je zakázáno vypoušt ní zejména t chto látek: 

• Léky, jedy a toxické látky 

• Barvy, edidla a chemické post iky 

• Ne ed né kyseliny a zásady 

• Kondenzát z kondenza ního kotle 

• Jiné chemikálie 

 

Dále je nutné dávat pozor na následující: 

• Nep im ené množství desinfek ních prost edk  

• Saponáty a tenzidy používané p i praní prádla (zejména nárazové praní) 

• Velké množství tuky a olej  (nep im en  okyselují odpadní vodu a vytvá ejí 

nep íznivé prost edí pro biologii istírny) 

• Vypoušt ní vody z bazénu (krom  velkého množství vody, které by mohlo 

zp sobit vyplavení mikroorganism  p sobí nep ízniv  také chlorovací  

a stabiliza ní p ípravky 

• Drti e odpadk  

• Odpadní vodu z kondenza ního kotle (kondenzát má kyselý charakter, p ed 

vypušt ním do OV je nutné provést neutralizaci kapaliny) 

 

 

3.9 Postup instalace 
 

• Výkop stavební jámy zajišt né proti sesunutí, jejíž p dorysné rozm ry musí být  

na každou stranu nejmén  o 600 mm v tší, než je p dorys nádrže. 

• Vybetonování základové desky 

• Provedení pot ebných výkop  pro propojení mezi jednotlivými ástmi OV a uložení 

kontejneru na dmychadlo 

• Uložení nádrže na základovou desku 

• P ipojení p ítokového a odtokového potrubí na kanalizaci 

• Instalace kontejneru na dmychadlo spolu s osazením dmychadla 

• Provedení pot ebných p ipojení mezi jednotlivými ástmi OV 
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• Obetonování nádrže 

• Dopušt ní nádrže istou vodou po úrove  odtokového potrubí 

• Kontrola t snosti nádrže a provedení kone ného zásypu zeminou 

• Zprovozn ní OV poskytovatelem t chto výrobk  a služeb 

 

Obrázek . 7 – Výkop stavební jámy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10    Schéma 
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4. Ekonomické zhodnocení 

 

V této ásti práce jsem se rozhodla porovnat finan ní náklady vynaložené na instalaci 

a provoz vybrané domovní OV s žumpou, jejíž parametry byly navrženy v oddílu 2.4.1. 

Nejprve uvádím po izovací a provozní náklady OV AS-VARIOcomp 8K. 

 

Tab . 3 - Po izovací náklady OV 

OV AS-VARIOcomp 8K 54 800 K  

Odtokové potrubí cca 5,5 m 1 100 K  

Celkové po izovací náklady 55 900 K  

 

 

Tab . 4 – Provozní náklady OV 

El. energie (700 kWh/rok) 2 170 K  

Odvoz kalu (2 x ro n ; á 1610 K ) 3 220 K  

Celkové provozní náklady 5 390 K  

 

 

Dále je srovnána finan ní náro nost obou systém . Je patrné, že i p es bezmála 

dvojnásobn  vyšší po izovací náklady OV, je tento systém výrazn  provozn  úsporn jší.  

 

Tab. . 5 - Srovnání po izovacích náklad  

Po izovací náklady - OV 57 800 K  

Po izovací náklady - žumpa 14 m3 29 526 K  

Rozdíl 28 274 K  

 

 

Tab. . 6 – Srovnání provozních náklad  

OV 5 390 K  

Žumpa (odvoz 12 x ro n ; á 2320 K ) 27 840 K  

Rozdíl 22 450 K  
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Z následujícího sou tu všech vynaložených prost edk  je z ejmé, že už ve 2. roce 

provozu domovní OV je tento systém výhodn jší. To je zp sobeno zejména nutností asto 

vyvážet odpadní vody z jímky a s tím spojenými finan ními náklady. Proto jsem v tomto 

projektu zvolila domovní OV AS-VARIOcomp 8K, u které jsou vysoké finan ní náklady 

vynahrazeny kvalitou a spolehlivostí. Nespornou výhodou je také fakt, že tato OV obdržela 

certifikát CE podle kritérií stanovených v SN EN 12566-3, a tak k jejímu provedení posta í 

pouze ohlášení místnímu stavebnímu ú adu. 

 

Tab . 7 – Porovnání celkových finan ních náklad  

Celkové finan ní náklady OV  Žumpa 

Po áte ní investice a provozní náklady za 1 rok [K ] 61 290 57 366 

Po áte ní investice a provozní náklady za 2 roky [K ] 66 680 85 206 
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5. Pr vodní zpráva 

 

5.1       Identifika ní údaje 

 

Název:   Novostavba RD v Dolní Líštné 

 
Umíst ní stavby: Parcela . 817/3 

 
Kraj:   Moravskoslezský 

 
Ú el objektu:  Stavba pro bydlení 

 
Stavebník:  Petr Veselý 

   Haškova 796, Ostrava - P ívoz 

 
Projektant:  Martina Grošofová 

   Sovova 844, Karviná – Ráj 

 
Dodavatel:  Ur en na základ  výb ru stavebníka 

 
Stavební ú ad:  M stský ú ad T inec 

 
Ú el dokumentace: Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) 

 

 

5.2  Údaje o stavebním pozemku 

 
Pozemek se nachází v severovýchodní ásti Dolní Líštné, obec T inec. Terén parcely 

je svažitý v ose sever – jih. Území je bez vzrostlých d evin.  

 
Stavba není umíst na v rozporu se zám ry územního plánování, zejména s územn  

plánovací dokumentací a územním opat ením o stavební uzáv e nebo s územním opat ením 

o asanaci území. Umíst ní stavby vyhovuje obecným požadavk m na využívání území 

stanoveným vyhláškou . 501/2006 Sb., [10] o obecných požadavcích na využívání území, ve 

zn ní vyhlášky . 269/2009 Sb. 
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Tab. . 8 – Údaje o stavebním pozemku 

 

 

 

5.3 Údaje o pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Tab. . 9 – Údaje o pr zkumech a napojení na infrastrukturu 

Místní šet ení na pozemku 
Zevrubná prohlídka pozemku  

a dot eného okolí 

Inženýrsko - geologický 

Zjišt ní geotechnických pom r  v 

podloží, hladiny podzemní vody  

a únosnosti zeminy 

Provedené pr zkumy 

M ení radonu Nam en nízký radonový index 

Dopravní ešení 
P ístup po pozemku . 814/1 - ve ejná komunikace, na pozemku 

z ízena 2 parkovací stání 

Vodovod 
Napojení na místní vodovod, vnit ní 

rozvody plastové s tepelnou izolací 

Elektrická energie Napojení na ve ejnou sí  

Odpadní vody Svedeny do domovní OV 

Technická 

infrastruktura 

Srážkové vody 
Odvedeny do ve ejné deš ové 

kanalizace 

  

 

 

Druh pozemku Orná p da 

Zastavitelné území Ano 

Stavební pozemek Parcela . 817/3 

Vým ra 1750 m² 

Katastrální území Dolní Líštná, 771091 

Majetkoprávní vztahy Vlastníkem je stavebník 

Katastrální ú ad pro Moravskoslezský kraj 

Katastrální pracovišt  T inec 
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5.4       Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 
Veškeré požadavky p edepsané dot enými orgány a správci sítí byly p i tvorb  

projektové dokumentace zohledn ny. Na jejich pln ní bude dohlédnuto i b hem realizace. 

 

 

5.5       Informace o dodržení obecných požadavk  na stavby 

 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním ádu (Stavební zákon) [11] a jeho provád cími vyhláškami, 

zejména vyhláškou . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [12] a vyhláškou . 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území. [10] Dále jsou v projektu respektovány 

požadavky, tak jak je stanovuje vyhláška MMR . 268/2009 Sb., o obecných požadavcích  

na stavby [13] a vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. [14] 

 

 

5.6       Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu a územního rozhodnutí 

 
Projektová dokumentace spl uje podmínky pro ešený pozemek uložené v územn  

plánovací dokumentaci. 

 

 

5.7       V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby 

 
P ed samotným zahájením hrubé stavby RD budou z ízeny p ípojky na elektrickou 

energii a vodovod. P ed dokon ením stavby je nutné zprovozn ní domovní OV.  

 

 

5.8       P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby 

 
Realizace stavby bude zapo ata po nabytí právní moci dokumentace pro stavební 

povolení. Po vytý ení stavby bude provedena hrubá stavba spolu s napojením na inženýrské 

sít , dále dokon ovací práce v interiéru a exteriéru, tzn. úprava terénu, zhotovení p íjezdové 

komunikace a zpevn ných ploch a oplocení stavby.  
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P edpokládaná doba výstavby je 18 m síc . Zahájení je plánováno v kv tenu 2013, 

dokon ení v listopadu 2014.   

 

 

5.9       Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby 

 

Tab. . 10 – Statistické údaje RD 

 
P edm t Údaj 

Typ stavby Bytová, samostatn  stojící 

Orienta ní hodnota stavby 5 000 000 K  bez DPH 

Zastav ná plocha 155 m² 

Obestav ný prostor 1040 m³ 

Podlahová plocha celkem 222,77 m² 

Plocha 1 NP 110,33 m² 

Plocha 2 NP 112,44 m² 

Vým ra bytu A  48,27 m² 

Vým ra bytu B 174,50 m² 
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6. Souhrnná technická zpráva 

 

6.1       Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

 

a) Zhodnocení staveništ  

 
Staveništ  bude umíst no na parcele . 817/3 v katastrálním území Dolní Líštná. 

Výb r pozemku byl proveden stavebníkem. Vým ra parcely 1750 m² zajiš uje dostatek 

prostoru pro umíst ní za ízení staveništ . Vyhovující dimenze p íjezdové komunikace 

nevyžaduje zásobování stavby netypickým zp sobem.  

 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

 
Objekt je umíst n v severozápadní ásti pozemku, v území ur eném pro individuální 

bytovou výstavbu. Architektonické ešení zohled uje požadavky investora a vhodné za len ní 

budovy do okolní zástavby. 

 
Dispozice stavby vycházejí z využití orientace ke sv tovým stranám, a tak jsou okna 

všech obytných místností orientována jižn . Umož ují tak optické propojení vnit ního  

a vn jšího prostoru, který pozvolna p echází nejprve v terasu a následn  v upravenou zahradu. 

Jako ochrana p ed nežádoucím p eh íváním interiéru budou použity vhodné stínící prost edky. 

 

c) Technické ešení s popisem pozemních staveb a ešení vn jších ploch 

 
Na parcele . 817/3 v Dolní Líštné bude realizována novostavba rodinného domu se 

zastav nou plochou 155 m². Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu 

C16/20 se základovou deskou ze stejné t ídy betonu, která bude vyztužena KARI sítí  

100 x 100 x 6 mm z oceli B420B. Na svislé nosné i nenosné konstrukce je použit cihelný 

systém Porotherm. Ochrana vn jších st n je provedena pomocí b žn  dostupných omítek 

s fasádním nát rem. Dvoupláš ová sedlová st echa, jejíž sklon je 45°, bude pokryta plechovou 

krytinou Satjam Rapid a zakon ena okapním žlabem a svody. Objekt je navržen v pasivním 

standardu, a proto jsou všechny obalové konstrukce opat eny dostate nou vrstvou tepelné 

izolace – základové pásy (XPS), podlaha na terénu (EPS), vn jší zdivo a st echa (minerální 

vlna). 
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Pozemek bude po celém svém obvodu oplocen s bránou pro vjezd vozidel a brankou 

pro p ší. Pro p íjezd a parkování vozidel a p ístupovou cestu budou z ízeny zpevn né plochy 

o vým e 110 m². Všechny jsou pokryty zámeckou dlažbou. Objekt bude dále napojen  

na ve ejný vodovod a elektrickou sí . 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 
• Napojení na ve ejný vodovod bude nov  z izované. Vodom rná sestava bude 

uložena ve vodom rné šacht  na pozemku stavebníka.  

• Objekt bude dále napojen na  NN elektrickou p ípojku z p ilehlé elektrom rné 

sk ín  umíst né v oplocení na hranici pozemku. Sk í  bude p ístupná z ulice  

a chrán na uzamykatelnými dví ky.  Stavba je p ipojena silovým kabelem 

uloženým v zemi. 

• Splaškové vody budou likvidovány v domovní OV a deš ové vody budou 

vsakovány. 

• P ístupová komunikace pokrytá zámeckou dlažbou umož uje p íjezd k 2 

parkovacím stáním. 

 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury 

 

Tab. . 11 – Údaje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní ešení 
P ístup po pozemku . 814/1 - ve ejná komunikace, na pozemku 

z ízena 2 parkovací stání 

Vodovod 
Napojení na místní vodovod, vnit ní rozvody 

plastové s tepelnou izolací 

Elektrická energie Napojení na ve ejnou sí  NN 

Odpadní vody 
P ed išt ny v domovní OV a odvedeny do 

ve ejné deš ové kanalizace 

Technická 

infrastruktura 

Srážkové vody Odvedeny do ve ejné deš ové kanalizace 
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Dopravu v klidu zajiš ují 2 parkovací stání umíst ná p ed objektem na západní stran  

pozemku. Parcela se nenachází v zón  vyžadující dodržování podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. 

 

f) Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

 
Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prost edí. P i stavb  

budou použity b žné technologie, které neovliv ují životní prost edí. Vzrostlé d eviny 

nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 

Sb., o odpadech [15] a vyhláškou Ministerstva životního prost edí . 381/2001 Sb., kterou je 

stanoven Katalog odpad . [16] 

 

g) ešení bezbariérového užívání ve ejn  p ístupných ploch a komunikací 

 
Na parcele . 817/3 v Dolní Líštné se nenachází žádný ve ejn  p ístupný prostor. Není 

tedy nutné jej ešit z hlediska bezbariérového užívání. P esto je celá soukromá p ístupová 

plocha navržena v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb [14], tzn. v podélném sklonu max. 2 % a o ší ce 

minimáln  1 500 mm.  

 

h) Pr zkumy a m ení 

 
Veškeré pr zkumy a m ení, které byly na parcele provedeny, byly zohledn ny p i 

tvorb  projektové dokumentace. Jedná se o dispozi ní ešení vnit ního prostoru vzhledem 

k orientaci ke sv tovým stranám, ochranu p ed nebezpe ím p ítomnosti radonu a zp sob 

založení objektu vyplývající z inženýrsko-geologického pr zkumu.  

 

i) Údaje o geodetických podkladech 

 
Pro vytý ení stavby byly použity snímky z katastrálních map v digitalizované form   

a místní šet ení na ešeném pozemku. Podkladem bylo polohopisné a výškopisné zam ení 

provedené geodetem pro pot eby novostavby RD, zpevn ných ploch a sítí. 
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j) len ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 

Tab. . 12 – len ní stavby 

SO 1 Novostavba rodinného domu 

SO 2 Zpevn né plochy 

SO 3 Oplocení pozemku 

SO 4 P ípojka vodovodu 

SO 5 P ípojka kanalizace 

SO 6 P ípojka NN 

IO 1 domovní OV 

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 
Stavební innost, která bude na parcele probíhat, nezp sobí únik škodlivých látek do 

ovzduší ani vod. Prašnost bude omezena na minimum d sledným išt ním mechaniza ních 

prost edk  dodavatele p i výjezdu na ve ejnou komunikaci. Práce budou probíhat pouze ve 

vymezeném ase v pr b hu dne z d vodu zatížení okolí nadm rným hlukem. 

 
Splaškové vody budou išt ny na pozemku vlastníka v domovní OV a spolu 

s deš ovými vodami odvedeny do ve ejné deš ové kanalizace. Z d vodu nep íznivých 

geologických podmínek není možné použít metodu zasakování. Nezastav né plochy 

navazující na samotný objekt nebo na zpevn né plochy budou osety travinami a osázeny 

stromy a ke i.   

 

 

6.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

Statika objektu byla p i návrhu ešena na základ  tabulek statických výpo t  dodaných 

výrobcem stavebního materiálu. Jedná se p edevším o materiály použité pro založení objektu, 

dále svislé nosné konstrukce a vodorovné konstrukce stropu. Stavba byla navržena tak, aby 

zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek: 

 
• Z ícení stavby nebo její ásti 
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• V tší stupe  nep ípustného p etvo ení 

• Poškození jiných ástí stavby v d sledku p etvo ení nosné konstrukce 

• Poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in  

 
Pr kaz mechanické odolnosti a stability není p edm tem bakalá ské práce, toto 

posouzení bude provedeno akreditovaným statikem. 

 

 

6.2       Požární bezpe nost 

 
ešení požární bezpe nosti není p edm tem bakalá ské práce. Posouzení bude 

provedeno požárním bezpe nostním technikem. 

 

 

6.3       Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

 

Navržená stavba spl uje platné hygienické p edpisy a p edpisy upravující ochranu 

zdraví a životního prost edí, jak jsou definovány ve vyhlášce . 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. [13] 

 

 

6.4       Bezpe nost p i užívání 

 

Objekt je navržen tak, aby nedocházelo k situacím ohrožujícím lidské životy, zejména 

pád m z výšky a úraz m elektrickým proudem. Dispozice a za ízení domu jsou zvoleny dle 

požadavk  investora a mohou být v budoucnosti upraveny v závislosti na zm n  okolností, 

p edevším s ohledem na zvyšující se v k starší generace obývající byt A. 

 
U všech sou ástí domu vyžadujících revizi, musí být dodrženy pravidelné prohlídky 

stanovené revizním technikem nebo výrobcem a vedena ádná dokumentace. 
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6.5       Ochrana proti hluku 

 

Vn jší obvodové st ny a mezibytová st na spl ují požadavky na vzduchovou 

nepr zvu nost stavebních konstrukcí stanovené normou SN 73 0532 (2010) Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk  – 

Požadavky. [17] Mezipokojové p í ky není nutné posuzovat.  

 
Realizace stavby bude probíhat pouze v denní dobu nejdéle od 7:00 do 20:00. 

  

 

6.6       Úspora energie a ochrana tepla 

 

Navržené skladby konstrukcí byly posouzeny pomocí softwaru TEPLO 2011 tak, aby 

spl ovaly požadavky normy SN 73 0540–2 (2011): „Tepelná ochrana budov – ást 2: 

Požadavky.“ (Viz p íloha . 2) [18] Stavba je navržena v pasivním standardu a tudíž dosahuje 

vysoké úspory energie. 

 

 

6.7       ešení stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Investor neuvedl požadavek na bezbariérové užívání stavby. V p ípad  nutnosti 

mohou být po menších stavebních zásazích stávající dispozice a rozm ry upraveny tak, aby 

vyhovovaly zvýšeným nárok m na bezbariérové užívání stavby. 

 

 

6.8       Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

 
Objekt je navržen s konstrukcemi zabra ujícími prostupu radonu do vnit ního 

prost edí stavby. Na pozemku nebyly zjišt ny agresivní podzemní vody, s touto ochranou 

tedy nebylo uvažováno. Parcela se také nenachází v seizmicky aktivní nebo poddolované 

oblasti, není tedy nutné navrhovat opat ení proti t mto nep íznivým vliv m. Objektem není  

narušeno žádné ochranné a bezpe nostní pásmo ani vytvo eno nové. 
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6.9       Ochrana obyvatelstva 

 
Situování stavby ani její stavební ešení nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska 

ochrany obyvatelstva. Stavební innost bude probíhat ve všední dny od 7:00 do 20:00  

a v sobotu od 10:00 do 20:00. Pracovní inností nebude rušen no ní klid. Staveništ  musí být 

vybaveno v souladu s plánem BOZP a náležit  ozna en a zabezpe en. Výstavbou se 

nep ekro í limity vibrací ani hladiny akustického tlaku, a proto není nutné speciáln  chránit 

okolní stavby p ed t mito ú inky. 
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7. Dokumentace stavby 

 

7.1       Ú el a popis objektu 
 

P edm tem projektu je novostavba rodinného domu, jejíž veškerá podlahová plocha 

slouží výhradn  pro bydlení. Je umíst na na stavební parcele . 817/3 o vým e 1 750 m², 

katastrální území . 771091, Dolní Líštná. Objekt je napojen na ve ejnou komunikaci 

p íjezdovou cestou. 

 
Uživatelem stavby bude stavebník s rodinou, p edpokládá se bydlení pro 6 – 7 osob. 

 
 

7.2       Zásady architektonického, funk ního a dispozi ního ešení 

 
Parcela se nachází v prostoru pozemk  ur ených pro individuální bytovou výstavbu. 

Umíst ní stavby na parcele je z ejmé ze situace. Architektonické ešení bylo zvoleno 

s ohledem na požadavky investora, odpovídající orientaci ke sv tovým stranám a vhodné 

za len ní do okolní zástavby. 

 
Objekt je zp ístupn n p íjezdovou komunikací (ze západní strany), ze které se otevírá 

pohled na štít klasické stavby obdélníkového p dorysu se sedlovou st echou o sklonu 45°. 

Díky vhodné orientaci sm ují  okna obytných místností na jižní stranu a umož ují tak 

optické propojení vnit ního a vn jšího prostoru, který pozvolna p echází v upravenou 

zahradu. 

 
Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný d m je navržen tak, aby spl oval požadavky 

investora na dvougenera ní bydlení, a proto sestává z dvou samostatných bytových jednotek 

s odd lenými vstupy ze severní strany. 

 
První byt (dále jen byt A), který bude sloužit pro 1 - 2 osoby, se rozkládá ve 

východní ásti 1 NP, kde se nachází zádve í, následuje chodba umož ující vstup do místnosti 

s hygienickým za ízením, ložnice a obytného prostoru plnícího funkci kuchyn  a obývacího 

pokoje. Tato bytová jednotka slouží pro bydlení starší ze dvou generací, a proto, s ohledem na 

vyšší v k, je navržena bez p evýšení. 

 
Druhá bytová jednotka (dále jen byt B) ur ená pro 4 - 5 osob, se rozkládá ve zbývající 

ásti 1 NP a ve 2 NP. Její dispozi ní ešení je následující: zádve í, místnost s hygienickým 
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za ízením, následuje chodba, která umož uje vstup do kuchyn  propojené s obývacím 

pokojem v 1NP a na schodišt  vedoucí do 2 NP, kde se nacházejí 3 ložnice a 2 místnosti 

s hygienickým za ízením. Technická místnost nacházející se v 1 NP je zp ístupn na z obou 

bytových jednotek 

 

 

7.3       Statistické údaje o stavb , orientace, oslun ní, osv tlení 

 
• Statistické údaje 

 
Tab. . 13 – Statistické údaje RD 

 
P edm t Údaj 

Typ stavby Bytová, samostatn  stojící 

Orienta ní hodnota stavby 5 000 000 K  bez DPH 

Zastav ná plocha 155 m² 

Obestav ný prostor 1040 m³ 

Podlahová plocha celkem 222,77 m² 

Plocha 1 NP 110,33 m² 

Plocha 2 NP 112,44 m² 

Vým ra bytu A  48,25 m² 

Vým ra bytu B 174,50 m² 

 

 

• Osv tlení 

V objektu je zajišt no dostate né p irozené osv tlení. Um lé osv tlení je zvolenou 

pouze jako dopl kové. 

 

• Orientace a oslun ní 

Vhodná orientace objektu ke sv tovým stranám spolu s volbou rozmíst ní a velikosti 

okenních výplní, jejichž nejmenší skladebný rozm r spl uje normovou hodnotu 900 mm, 

zajistí spln ní požadavku na proslun ní 1/3 podlahové plochy po dobu 90 minut ve dnech 1. 

b ezna a 21. ervna p i zanedbání obla nosti a p i výšce Slunce nad horizontem nejmén  5°.  
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7.4 Technické a konstruk ní ešení objektu 

 
• P íprava území a zemní práce 

 
Z parcely byla sejmuta vrstva ornice o mocnosti 200  mm a uložena na skládce. Po 

dokon ení stavebních prací bude použita pro terénní úpravy. Na ešeném území se nenachází 

žádný vzrostlý, hmotov  a v kov  významný strom, došlo pouze k vykácení nízkých d evin. 

Pozemek byl oplocen drát ným poplastovaným pletivem výšky 160 cm. Na pozemku se 

nenacházely p vodní objekty, které by bylo nutné odstranit. Hladina podzemní vody 

nenaražena.  

 
Výkopy zemních rýh provedených strojem s následným ru ním do išt ním mají 

hloubku 1,2 m a 0,9 m. T ída t žitelnosti zeminy 2, výkop je svahováno pod úhlem 20°. 

Hladina podzemní vody nebyla  nenaražena a neovlivní tak zemní práce.  

 

• Základy a podkladní betony 

 
Základové pásy tlouš ky 500 mm jsou vybetonovány z prostého betonu C16/20. 

Hloubka základové spáry pro provedení pás  p enášejících zatížení vn jších obvodový st n je 

1,2 m, hloubka spáry základových pás  pro p enesení zatížení vnit ních nosných st n je  

0,9 m. V objektu bude dále proveden základ tlouš ky 300 mm hluboký 0,7 m pro 

železobetonové schodišt .  

 
Pro betonáž základ  bylo použito d ev né bedn ní. Po provedení základových pás  

následuje zásyp št rkem, v etn  zhutn ní na 0,45 MPa, a rozvody TZB. Dále bude 

vybetonována základová deska z betonu C 16/20 vyztužená u spodního líce KARI sítí (ocel 

B420B) 100 x 100 x 6 mm. 

 
K uzemn ní objektu slouží zemnící pásky FeZn 30 x 4 mm vedené 50 mm nad spárou, 

vývod proveden z drátu FeZn Ø 10 mm. Veškeré základové konstrukce jsou nad hladinou 

spodní vody, není tedy nutné provád t hydroizolaci proti tlakové vod . Posta í hydroizolace 

proti zemní vlhkosti. 
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• Svislé konstrukce 

 
Materiálem svislých nosných obvodových konstrukcí je Porotherm 30 Profi Dryfix na 

zdící p nu Porotherm Dryfix. Zdivo bude zatepleno zvn jšku minerální vlnou Isover Uni 

tlouš ky 300 mm. Pro viký  ve 2  NP bude použita d ev ná sendvi ová konstrukce – nosné 

d ev né fošny profilu 60/160 v základním modulu 625 mm oplášt né sádrovláknitými 

deskami Rigidur 12,5 zateplené minerální vatou Isover UNI tl. 160 mm. Na vnit ní stran  

skladby se nachází vzduchová mezera pro vedení elektroinstalace tl. 50 mm s parozábranou, 

odd lená sádrokartonovými deskami. Montáž je nutné provád t dle provád cího podkladu 

systému Rigips. 

 
Svislé nosné vnit ní konstrukce jsou provedeny z cihel Porotherm 25 AKU P+D na 

klasickou maltu. Materiálem nenosného p í kového zdiva je Porotherm 11,5 Profi Dryfix. 

Jako spojovací materiál slouží zdící p na Porotherm Dryfix. 

 

• P eklady 

 
Nad okenní a dve ní otvory je použit p eklad Porotherm 7, v konstrukci obvodových 

zdí bude mezi p eklady vložena tepelná izolace z minerální vlny Isover Uni, tl. 80 mm. Nad 

dve ními otvory ve vnit ních p í kách bude uložen p eklad Porotherm 11,5. 

 

• Stropní konstrukce 

 
Materiálem stropní konstrukce je systém Porotherm, tvo ený cihelnými vložkami 

MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky vyztuženými sva ovanou prostorovou 

výztuží uložené v osových vzdálenostech 500 mm. Budou použity stropní vložky 19/50 PTH 

a 8/50 PTH. P ed zahájením realizace je nutné provést kontrolu geometrie  

a rovnosti podklad . Doprava, skladování a montáž musejí být provedeny v souladu 

s technologickým postupem a pravidly pocházející od výrobce. Dodrženo musí být p edevším 

uložení stropních nosník  a stropních vložek na nosný podklad. 

 
Skladbu dopl uje betonová mazanina (tl. 50 mm). Celková tlouš ka stropní 

konstrukce je 245 mm. V konstrukci je dále umíst n ztužující železobetonový v nec z betonu 

C16/20 vyztužený ocelovými pruty B420B dle statického návrhu, který je opat en tepelnou 

izolací z minerální vlny a zakon en v ncovkou VT 8/27,5. 
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• Schodišt   

 
Jednoramenné železobetonové schodišt  o ší ce 1000 mm bude provedeno z betonu 

C16/20, vyztužené ocelovými pruty B420B dle statického návrhu, vetknuté do vnit ní nosné 

st ny. Nášlapnou vrstvu tvo í d ev ná podlaha. Zábradlí je vyrobeno z ploché ocele s pevnou 

výplní z nerezových lanek, provedení v žárovém zinku a bude kotveno do vnit ní a vn jší 

svislé konstrukce. Rozm ry stup  a jejich po et je navržen následn : ší ka 288 mm, výška 

171 mm, po et stup  18. Sklon schodišt  je 31°. Požadavky na podchodnou a pr chodnou 

výšku jsou spln ny. Výpo et schodišt  je proveden dle SN 73 4130 [19], viz p íloha . 3. 

 

• Nosná konstrukce krovu 

 
D ev ný sbíjený vazníkový krov s vrcholovou a st edovou vaznicí (140 x 160 mm), 

krokve (100 x 140 mm) umíst né ve vzdálenosti 1,2 m jsou kotveny do pozednice (140 x 100 

mm) patkami, pozednice bude vertikálními šrouby (šroubovicemi) kotvena do 

železobetonového v nce. Celá konstrukce krovu bude opat ena ochranným nát rem. Dle 

odborného návrhu je konstrukce s ohledem na bezpe nost a dispozi ní ešení podep ena 

sloupky (140 x 140 mm). 

 

• St ešní pláš  

 
Objekt je zast ešen jednopláš ovou sedlovou st echou se sklonem 45°, skladba 

sm rem z interiéru do exteriéru – sádrokartonové desky, parot sná zábrana, tepelná izolace 

pod a mezi krokvemi z minerální vlny, bedn ní z d evovláknitých desek, pojistná 

hydroizola ní fólie difúzn  otev ená, kontralat  (40 x 40 mm), st ešní lat  (40 x 40 mm), 

plechová st ešní krytina, viz výkres . 6. Vystupující konstrukce – kotvení antény, 2 v trací 

komínky pro odv trání kanalizace, vývod vzduchotechniky a viký  opat ený pultovou 

st echou stejné skladby se sklonem 5°. Odvodn ní bude zajišt no okapovým systémem 

z pozinkovaného plechu. 

 

• P dní prostor 

 
Vhodn  zvolená výška podkroví umožní využívat plochu 122,44 m², což je 100% 

podlahové plochy 2NP. P dní prostor je dále rozší en o viký , jehož st ny jsou provedeny ze 

zateplené d ev né sendvi ové konstrukce, skladba viz výkres . 6. 
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• Komín 

 
V objektu se komín nenachází. Stavba je navržena v pasivním standardu, díky emuž 

má nízké tepelné ztráty, které budou pokryty teplovzdušným vytáp ním, jehož zdrojem je 

tepelné erpadlo typu vzduch – vzduch, v kombinaci s rekupera ní jednotkou. 

 

• Podhledy 

 
Pod stropní konstrukcí bude proveden podhled ze sádrokartonových desek tlouš ky 

12,5 mm na zav šeném roštu z CD profil . V 1 NP 150 mm pod stropem pro vedení 

zdravotechnické, vzduchotechnické a elektrotechnické instalace, ve 2 NP pod konstrukcí 

krovu. 

 

• Podlahy 

 
Nášlapné vrstvy jsou uvedeny v legend  místností na výkresech . 3 a 4. Jako 

roznášecí vrstva je použita betonová mazanina o tl. 55 mm. Dilata ní spáry v betonových 

mazaninách jsou provedeny v úsecích 3 x 3 m, podlahy jsou navrženy podle hygienických 

norem a požadavk  investora. Skladby viz p íloha . 1. 

  

• Hydroizolace, parozábrany a geotextýlie 

 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je použit oxidovaný asfaltový pás bodov  natavený 

na podklad opat ený penetra ním nát rem. Ve skladb  obvodového zdiva se nachází 

parozábrana z PE zesílená výztužnou m ížkou, stejn  jako ve skladb  st echy, která bude 

navíc dopln na hydroizola ní fólií. V místnostech s hygienickým za ízením je pod 

keramickou dlažbou a obkladem použita hydroizola ní st rka AquaFin.  

 

• Tepelná, zvuková a kro ejová izolace 

 
V podlaze na terénu se nachází tepelná izolace z EPS tlouš ky 200 mm, v podlaze 

2NP kro ejová izolace RigiFloor tlouš ky 30 mm.  

St echa bude zateplena izolací z minerální vlny umíst nou mezi krokve (tl. 140 mm)  

a pod krokve (tl. 140 mm).  
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Vn jší nosné st ny jsou dále zatepleny izolací z minerální vlny o tlouš ce 300 mm. 

V d ev né sendvi ové konstrukci viký e se mezi sádrovláknitými deskami nachází minerální 

vlna o tlouš ce 160 mm, konstrukce je touto izolací zateplena i zvn jšku, tl. 330 mm. Mezi 

p eklady nad okenními a dve ními otvory je umíst na tepelná izolace z minerální vlny 

tlouš ky 90 mm, u železobetonového v nec iní tlouš ka 80 mm  

 

• Omítky 

 
Vn jší omítka bude provedena jako silikátová, na sokl je použita soklová leh ená 

omítka. Uvnit  se nachází vápenocementová omítka ve všech místnostech. Vnit ní omítky 

jsou také uvedeny v legend  místností na výkresech . 3 a 4. 

 

• Obklady 

 
V místnostech s hygienickým za ízením je použit keramický obklad do stavebního 

tmelu, v kuchyni deska z lakovaného skla, viz výkres . 3 a 4. Vzor a barevné ešení obklad  

dle výb ru stavebníka. 

 

• Truhlá ské, záme nické a dopl kové výrobky 

 
Okna a dve e budou d ev né, zárubn  a vnit ní zábradlí ocelové. P esné rozm ry 

otvor  budou zam eny p ímo na stavb . Okna a dve e jsou ukotveny kotevními trny, 

p ipojovací spáry mezi obvodovým plášt m a rámy nov  osazených výplní se ut sní U-p nou 

a následn  interiérovým a exteriérovým t sn ním. 

 

• Klempí ské výrobky 

 
Vn jší parapety jsou tažené hliníkové, zbývající klempí ské výrobky jsou 

z pozinkovaného plechu. 

 

• Malby a nát ry 

 
Vnit ní malba bílá ve všech místnostech s výjimkou místností s hygienickým 

za ízením opat ených keramickým obkladem, vn jší malba okrov  žlutá. Celá konstrukce 

krovu bude opat ena ochranným nát rem. 
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Nát ry dopl kových kovových konstrukcí budou provedeny ve dvou vrstvách 

základního nát ru a následn  dvojím emailovým syntetickým nát rem. 

 

• V trání místností 

 
Zajišt no v tracím systémem s rekuperací tepla. Rozvody vzduchotechniky jsou 

vedeny v podhledu. erstvý vzduch je p ed p ivedením do budovy p edeh íván v št rkovém 

zemním vým níku. Návrh rekupera ní jednotky ani zemního vým níku nejsou sou ástí PD. 

Nucené v trání bude dopln no p irozeným v tráním okny. 

 

• Venkovní úpravy 

 
Po obvod  objektu je navržen okapový chodník z dlažby 400 x 400 x 50 mm 

spádovaný min. 1 % od stavby. P íchozí a p íjezdová komunikace – vše pokryto zámeckou 

dlažbou. Kolem objektu budou provedeny základná terénní úpravy, tzn. vyrovnání terénu za 

použití p edem sejmuté ornice, osetí travinami a osázení stromy a ke i. 

 

 

7.4       Tepeln  – technické vlastnosti 

 
Navržené skladby konstrukcí byly posouzeny a vyhodnoceny dle SN 73 0540 – 2 

(2011): Tepelná ochrana budov – Požadavky [18] a jsou s touto normou v souladu. Taktéž 

spl ují doporu ené hodnoty pro pasivní stavby. 

 

 

7.5       Zp sob založení objektu 

 
Zp sob založení byl zvolen na základ  inženýrsko-geologického pr zkumu. 

Základové podmínky byly vyhodnoceny jako jednoduché. Byly proto navrženy základové 

pásy z prostého betonu C16/20, dále byly v základech umíst ny zemnící pásky a prostupy pro 

rozvody TZB. Založení je provedeno do nezámrzné hloubky. 
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7.6       Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí 

 
Stavba ani její provoz nebudou mít vliv na životní prost edí. Stavební innost bude 

probíhat ve všední dny od 7:00 do 20:00 a v sobotu od 10:00 do 20:00. Pracovní inností 

nebude rušen no ní klid. P i stavb  budou použity b žné technologie, které neovliv ují 

životní prost edí. Prašnost bude omezena na minimum d sledným išt ním mechaniza ních 

prost edk  dodavatele p i výjezdu na ve ejnou komunikaci spolu s išt ním vozovek. Vzrostlé 

d eviny nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 

185/2001 Sb. [15] a vyhláškou Ministerstva životního prost edí . 381/2001 Sb. [16]  

 

 

7.7       Dopravní ešení 

 
P íchozí i p íjezdová cesta na pozemek . 817/3 vede z ve ejné komunikace v Dolní 

Líštné. Ob  jsou pokryty zámeckou dlažbou a provedeny bezbariérov , tzn. v podélném 

sklonu max. 2 % a o ší ce minimáln  1 500 mm.  

 

 

7.8       Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

 
Ochrana objektu p ed úderem bleskem bude provedena jímací soustavou. Stavba je 

dále chrán na proti vniknutí radonu hydroizolací. Pozemek bude kompletn  oplocen. 

 

 

7.9       Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 
Na staveništ  bude zamezen p ístup nepovolaným osobám. P i provád ní stavebních 

prací je t eba dodržovat ustanovení NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost  

a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu [20] a zákon . 309/2006 Sb.,  

o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (BOZP). [21] 
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8. Technická zpráva kanalizace 

 

8.1 Popis technického ešení kanalizace, použitých materiál  a postup  

 
 Návrh vnit ní kanalizace je proveden dle platné normy CŠN EN 12056-2: Vnit ní 

kanalizace – Gravita ní systémy – ást 2: Odvád ní splaškových odpadních vod – 

Navrhování a výpo et. [9] 

 

 

8.1.1 Kanaliza ní p ípojka 

 
 V daném území je ve ejná kanalizace tvo ena pouze odvodem pro deš ové vody. 

Likvidace splaškových vod je zodpov dností každého majitele pozemku a objektu na n m 

stojícího. P ípojka na ve ejnou deš ovou kanalizaci bude tedy provedena z trub PVC systému 

KG SN4 profilu DN 125 od firmy Wavin Osma. [8] Napojení kanaliza ní p ípojky na 

ve ejnou sí  bude pod úhlem 80°. Potrubí je uloženo 1400 mm pod úrovní terénu se spádem  

2 %. 

 

 

8.1.2 Vnit ní kanalizace 

 
Je provedena z trub HT System plus firmy Wavin Osma. [8] V objektu se nachází 8 

stupa ek. Odpadní potrubí . 1 DN 110, opat ené istící tvarovkou 1000 mm nad úrovní 

podlahy, odvádí splaškové vody ze za izovacích p edm t  v 2. nadzemním podlaží stejn  jako 

odpadní potrubí . 3 DN 70, jehož ást je vedena v podhledu stropu, a které je odv tráno 500 

mm nad úrovní st echy objektu a zakon eno v trací hlavicí. Ob  tyto stupa ky ústí do 

odpadního potrubí . 2 taktéž opat eného istícím kusem ve výšce 1000 mm nad úrovní 

podlahy a odvád jícího splašky do svodného potrubí. Na odpadní potrubí . 4, 7 a 8 (všechny 

DN 70) jsou napojeny pouze za izovací p edm ty z 1. nadzemního podlaží v etn  

automatické pra ky a 2 my ek. Zbývající stupa ky . 5 (DN 110)  a . 6 (DN 70), taktéž 

opat ené istící tvarovkou jako v minulých p ípadech, odvád jí odpadní vody ze za izovacích 

p edm t  v hygienických místnostech, potrubí . 6 je odv tráno 500 mm nad úrovní st echy a 

opat eno v trací hlavicí. 
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P ipojovací potrubí k za izovacím p edm t  je umíst no v p edst nách, sklon 2 %. 

Odpad automatické pra ky bude odveden p ipojovacím potrubím se zápachovou uzáv rou. 

Odpady my ek nádobí jsou napojeny do sifonu d ezu. 

 

 

8.1.3 Svodné splaškové potrubí 

 
Toto potrubí uložené mezi základovými pásy objektu bude provedeno z trub PVC 

profilu DN 110 a 125, po výstupu z objektu bude dimenze zv tšena na 150 kv li napojení na 

istírnu odpadních vod. Potrubí je taktéž opat eno chráni kami p i pr chodu základovými 

konstrukcemi. Montáž potrubí bude provedena po vybetonování základových pás . P i 

betonáži t chto pás  musí být  provedeny prostupy pro kanaliza ní  svodové potrubí. Po 

uložení potrubí bude provedena jeho zkouška (zkouška plynot snosti a vodot snosti) a potrubí 

bude  zasypáno.  P ed realizací násypu je t eba osadit 45° patní kolena  kanalizace  a  ásti  

svislého odpadního potrubí. Tyto ásti kanaliza ního potrubí je t eba chránit v pr b hu 

z izování základové desky v etn  hydroizolace a hrubé podlahy. 

 
Kanaliza ní potrubí uložené v zemi ústí do domovní istírny odpadních vod ( OV), 

jejímuž návrhu a podrobnému popisu jsem se již v novala. 

 

 

8.1.4 Domovní istírna odpadních vod 

 
Domovní istírna odpadních vod AS-VARIOcomp 8K byla zvolena s ohledem na 

vysokou garantovanou kvalitu vy išt né vody která byla prov en  zkouškou a potvrzena 

certifikátem CE (viz p íloha . 5), podle kritérií stanovených v SN EN 12566-3, díky 

kterému posta í pouze ohlášení místnímu stavebnímu ú adu.  Za ízení se skládá z n kolika 

ástí, které slouží pro p ed išt ní, aktivaci a sedimentaci. Dmychadlo bude umíst no 

v plastovém kontejneru uloženém v zemi v blízkosti OV. istící ú inek OV se pohybuje 

mezi 80 – 96 %. istírna se nachází ve vzdálenosti 2,175 m od objektu. Vy išt né vody 

budou odvedeny do ve ejné deš ové kanalizace. Není možné použít metodu zasakování 

z d vodu velmi nep íznivých geologických podmínek. 
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8.1.5 Svodné deš ové potrubí 

 
 Toto potrubí provedené z trub PVC profilu DN 110 a 125 se sklonem 2 % ústí do 

ve ejné deš ové kanalizace, napojení pod úhlem 80°. Po uložení bude potrubí zasypáno. P ed 

realizací násypu je t eba osadit 45° patní kolena  kanalizace  a  ásti  svislého odpadního 

potrubí.  

 

 

8.1.6 Revizní šachty 

 
Na pozemku se nacházejí 3 revizní šachty firmy Wavin Osma. [8] Jsou tvo eny 

korugovanými rourami z polypropylenu (PP) bez hrdla. Ob  budou umíst ny na deš ové 

kanalizaci. Jejich pr m r iní 400 mm, šachta . 1 je hluboká 1000 mm, šachta . 2 má 

hloubku 1500 mm. Jsou opat eny litinovým poklopem na 1,5 t.  

 

 

8.2 Za izovací p edm ty 

 Za izovací p edm ty byly vybrány stavebníkem. Jejich napojení na systém vnit ní 

kanalizace bude provedeno v sádrokartonových p edst rách, ve 2 p ípadech pak bude vedeno 

voln  za kuchy skou sestavou.  

 
 Výškové osazení za izovacích p edm t  odpovídá ergonomickým požadavk m 

investora s rodinou a je patrné v rozvinutých ezech výkresové ásti PD (výkres . 11). 

Jednotlivé odstupy mezi za izovacími p edm ty jsou navrženy a budou provedeny v souladu 

s dispozi ními zásadami a základním typologickým uspo ádáním hygienických za ízení 

v budovách.  

 

Tab. . 14 – Výpis za izovacích p edm t  

Zna ka Popis Celkem 

Kombiklozet Lyra se šikmým odpadem 8.2638.4.000.242.3 
WC 

Trubka pro p ipojení WC, HL0203/1, DN110, DU=2,0 l/s 
4 

Umývadlo Lyra plus 8.1438.4.000.109.1 
U 

Umývadlový sifon HL132/40, DN40, DU=0,5 l/s 
7 

D D ez Teka, nerez, Orbis 45 B 2 
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Záp. uzáv rka,p ípojka pro my ku, HL100/40 ,DN40,DU=0,8 l/s 

My ka nádobí Bosch, nerez SMS58N38EU 
M 

Odvod do sifonu d ezu, DU=0.8 l/s 
2 

Automatická pra ka Bosch WLX2036BY 
AP 

Záp. uzáv rka s p ipojovacím kolenem HL410,DN70, DU=1,5 l/s 
2 

Akrylátová vana Lyra 2.3283.9.000.000.1 

V Odpadní souprava pro koupací vany se zápachovou uzáv rkou  

HL555N.L.O, DN40, DU=0,8 l/s 

1 

Sprchový kout Cubito Pure 2.5124.2.002.666.1 

S Zápachová uzáv rka s vodorovným odtokem pro vany sprchových kout  

HL514, DN40, DU=0,6 l/s  

1 

 

 

8.3 Záv r 

Celá instalace odvod  odpadních vod musí být provedena v souladu s platnými 

normami a p edpisy pro provád ní a bezpe nost práce. Kanalizace m že být uvedena do 

provozu až po úsp šném vykonání zkoušky. 
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9. Záv r 

 

 Likvidace lidmi vyprodukovaného biologického odpadu je v sou asnosti velmi 

aktuálním tématem. Proto jsem svou bakalá skou práci zpracovala na téma Rodinný d m – 

kanalizace. Do projektu jsem spolu s popisem možných ešení také zahrnula návrh domovní 

OV, která v oblasti bez ve ejné kanalizace umož uje ekologické zpracování vzniklého 

odpadu. I p es vysoké po izovací náklady je tato varianta výborným ešením díky kvalit  

výrobku spolu s nízkou finan ní náro ností na provoz. 

 

 Rodinný d m je zárove  navržen tak, aby obyvatel m poskytoval vysoký komfort 

bydlení spolu s nízkou energetickou náro ností. Symbolizuje mou p edstavu spole ného 

rodinného bydlení.  
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10. Seznam použitého zna ení 

 

OV   istírna odpadních vod 

SN   eská technická norma 

SN EN  eská technická norma harmonizovaná s evropskou normou 

BSK   Biochemická spot eba kyslíku 

CHSK   Chemická spot eba kyslíku 

NH4
+

   Amonné slou eniny 

NL   Nerozpušt né látky 

P   Slou eniny fosforu 

R   eská republika 

CE   Certifikát 

EO   Ekvivalentní obyvatel 

NV   Na ízení vlády 

RD   Rodinný d m 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

DPH   Da  z p idané hodnoty 

NP   Nadzemní podlaží 

NN   Nízké nap tí 

SO   Stavební objekt 

IO   Inženýrský objekt 

TZB   Technická za ízení budov 

PD   Projektová dokumentace 

DPS   Dokumentace pro provád ní stavby 

EPS   Expandovaný polystyren 

XPS   Extrudovaný polystyren 
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PP   Polypropylen 

PE   Polyetylen 

PVC   Polvinylchlorid 

BOZP   Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 
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1.  Skladby podlahových konstrukcí 

1.1 Skladba S1

 Místnosti 1.01 – 1.03, 1.05, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11 

• d�ev�ná podlaha dle výb�ru stavebníka, tl. 9 mm

• pás z p�nového PE Mirelon, tl. 5 mm

• betonová mazanina, tl. 55 mm

• separa�ní vrstva PE - fólie

• tepelná izolace Rigips EPS 150 S Stabil, tl. 200 mm

• hydroizolace – asfaltový pás A 50 SH, tl. 1,6 mm

• deska z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí, dimenze dle statického výpo�tu, 

tl. 150 mm

• hutn�ný št�rkový podsyp, tl. 150 mm

• rostlý terén

1.2 Skladba S2

Místnosti 1.04, 1.06, 1.09, 2.04, 2.08 

• keramická dlažba uložená do cementového lože, tl. 14 mm 

• betonová mazanina, tl. 55 mm

• separa�ní vrstva PE - fólie

• tepelná izolace Rigips EPS 150 S Stabil, tl. 200 mm

• hydroizolace – asfaltový pás A 50 SH, tl. 1,6 mm

• deska z betonu C16/20 vyztužená KARI sítí, dimenze dle statického výpo�tu, 

tl. 150 mm

• hutn�ný št�rkový podsyp, tl. 150 mm

• rostlý terén
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1.3 Skladba S3

Místnosti 2.01 – 2.03, 2.05 – 2.07 

• d�ev�ná podlaha dle výb�ru stavebníka, tl. 9 mm

• pás z p�nového PE Mirelon, tl. 5 mm

• betonová mazanina, tl. 50 mm

• separa�ní vrstva A 500 H, tl. 1mm

• kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor, tl. 30 mm

• stropní konstrukce, tl. 230 mm

- keramobetonové stropní nosníky POT se sva�ovanou prostorovou výztuží 

s cihelnými vložkami MIAKO (tl. 190 mm) a betonová mazanina (tl. 40 mm) 

• vzduchová dutina instala�ní (vzduchotechnika, elektroinstalace, potrubí),  

tl. 150 mm 

• sádrokartonový podhled zav�šený na roštu z CD profil�, tl. 12,5 mm 

1.4 Skladba S4

Místnosti 2.04, 2.08 

• keramická dlažba uložená do cementového lože, tl. 14 mm 

• betonová mazanina, tl. 50 mm

• separa�ní vrstva A 500 H, tl. 1mm

• kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor, tl. 30 mm

• stropní konstrukce, tl. 230 mm

- keramobetonové stropní nosníky POT se sva�ovanou prostorovou výztuží 

s cihelnými vložkami MIAKO (tl. 190 mm) a betonová mazanina (tl. 40 mm) 

• vzduchová dutina instala�ní (vzduchotechnika, elektroinstalace, potrubí),  

tl. 200 mm 

• sádrokartonový podhled zav�šený na roštu z CD profil�, tl. 12,5 mm 
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2.  Skladby obvodových konstrukcí

2.1 Skladba W1

• vnit�ní omítka vápenocementová, tl. 15 mm 

• parozábrana PE - fólie Sarnavap 1000 

• Porotherm 30 Profi Dryfix, tl. 300 mm 

• lepící malta ETICS 

• tepelná izolace Isover UNI, tl. 300 mm 

•  výztužná vrstva ETICS 

• omítka ETICS silikátová, tl. 15 mm  

2.2 Skladba W2 

• Rigips  12,5 (SDK obklad), tl. 12,5 mm 

• vzduchová mezera (rozvod elektroinstalace), tl. 50 mm 

• parozábrana PE - fólie Isover Vario  

• Rigidur 12,5 (sádrovláknité desky), tl. 12,5 mm  

• d�ev�ná fošna 60/160 mm + tepelná izolace Isover UNI, tl. 160 mm 

• Rigidur 12,5 (sádrovláknité desky), tl. 12,5 mm 

• lepící malta ETICS 

• tepelná izolace Isover UNI, tl. 330 mm 

• výztužná vrstva ETICS 

• omítka ETICS silikátová, tl. 15 mm 

2.3 Skladba W3

• vnit�ní omítka vápenocementová, tl. 15 mm 

• parozábrana PE - fólie Sarnavap 1000 

• Porotherm 30 Profi Dryfix, tl. 300 mm 

• lepící malta ETICS 

• tepelná izolace Ursa XPS HR-L, tl. 235 mm 

• výztužná vrstva ETICS 

• soklová omítka, tl. 20 mm 
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3.  Skladba st�ešní konstrukce

3.1 Skladba R1

• plechová st�ešní krytina Satjam Rapid, tl. 0,5 mm 

• st�ešní lat�, 40 x 40 mm 

• kontralat�, 40 x 40 mm 

• pojistná hydroizola�ní fólie Stomix BetaFORM H-01, tl. 1,5 mm 

• bedn�ní z d�evovláknitých desek, tl. 30 mm 

• krokve 100 x 140 mm 

• tepelná izolace Isover UNI, tl. 140 mm mezi krokvemi  

• tepelná izolace Isover UNI, tl. .140 mm pod krokvemi 

• prozábrana PE - fólie Isover Vario  

• sádrokartonové desky Rigips zav�šené na roštu z CD profil�, tl. 12,5 mm 
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 1. Základní posouzení a vyhodnocení dle �SN 730540-2 (2011)

 Základní komplexní tepeln� technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí a 

vyhodnocení jejich výsledk� podle kritérií �SN 730540-2 (2011): „Tepelná ochrana budov – 

�ást 2: Požadavky“. K výpo�tu byl použit software TEPLO 2011. 

1.1 D�ev�ná podlaha 1 NP

Název úlohy :   D�ev�ná podlaha 1 NP 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   10.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :   Strop - tepelný tok shora 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Palubky  0,0090  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2 PE Mirelon 0,0050 0,0380 1280,0 25,0 30,0  0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Isover Difunor  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  250000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150  0,2000  0,0350  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  6  A 50 SH  0,0016  0,2100  1470,0  660,0  170,0   0.0000 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Palubky   --- 
  2 PE Mirelon  --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Isover Difunorm   --- 
  5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)   --- 
  6  A 50 SH   --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :     0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :      5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%] Pe[Pa] 
          
    1        31    25.0   34.8  1101.7    -2.5   81.3   403.2 
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    2        28    25.0   36.6  1158.7    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.2   79.4   610.0 
    4        30    25.0   41.5  1313.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    25.0   46.1  1459.5    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    25.0   49.9  1579.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    25.0   51.7  1636.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    25.0   51.1  1617.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    25.0   46.6  1475.3    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    25.0   42.1  1332.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.0  1171.4    -0.5   80.7   472.8 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.82 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :     3.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       93.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :       6.5 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :   19.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.959 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.7   0.518     8.4   0.396    23.9   0.959    37.2 
    2    12.5   0.515     9.1   0.385    23.9   0.959    39.0 
    3    13.3   0.464     9.9   0.309    24.1   0.959    40.7 
    4    14.4   0.374    11.0   0.173    24.3   0.959    43.2 
    5    16.1   0.255    12.6  ------    24.5   0.959    47.5 
    6    17.3   0.126    13.8  ------    24.6   0.959    51.0 
    7    17.9   0.036    14.4  ------    24.7   0.959    52.6 
    8    17.7   0.074    14.2  ------    24.7   0.959    52.1 
    9    16.2   0.237    12.8  ------    24.5   0.959    47.9 
   10    14.6   0.357    11.2   0.145    24.3   0.959    43.8 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    24.1   0.959    41.0 
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   12    12.7   0.516     9.3   0.385    24.0   0.959    39.4 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.4   19.3   19.1   19.1    5.1    5.1 
 p [Pa]:   1285   1275   1268    908    865    863 
 p,sat [Pa]:   2250   2233   2216   2216    879    878 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.438E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   D�ev�ná podlaha 1 NP 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Palubky  0,009       0,180  157,0 
   2 PE Mirelon 0,005      0,038 30,0 
   2  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   3  Isover Difunorm  0,0002       0,350  250000,0
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   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1) 0,200       0,035  30,0 
   5  A 50 SH  0,0016       0,210  170,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.2       Keramická dlažba 1 NP 

Název úlohy :   Keramická dlažba 1 NP 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   10.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cem. malta 0,0050  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0550  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Isover Difunor  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  250000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150  0,2000  0,0350  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  6  A 50 SH  0,0016  0,2100  1470,0  660,0  170,0   0.0000 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cementová malta   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Isover Difunorm   --- 
  5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)   --- 
  6  A 50 SH   --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :      0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :      5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :     24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     75.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%] Pe[Pa] 
          
    1        31    25.0   34.8  1101.7    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    25.0   36.6  1158.7    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.2   79.4   610.0 
    4        30    25.0   41.5  1313.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    25.0   46.1  1459.5    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    25.0   49.9  1579.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    25.0   51.7  1636.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    25.0   51.1  1617.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    25.0   46.6  1475.3    13.5   73.9  1143.0 
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   10        31    25.0   42.1  1332.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.0  1171.4    -0.5   80.7   472.8 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.78 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.167 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         79.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.2 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :   23.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.959 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.7   0.518     8.4   0.396    23.9   0.959    37.2 
    2    12.5   0.515     9.1   0.385    23.9   0.959    39.0 
    3    13.3   0.464     9.9   0.309    24.1   0.959    40.7 
    4    14.4   0.374    11.0   0.173    24.3   0.959    43.3 
    5    16.1   0.255    12.6  ------    24.5   0.959    47.5 
    6    17.3   0.126    13.8  ------    24.6   0.959    51.0 
    7    17.9   0.036    14.4  ------    24.7   0.959    52.6 
    8    17.7   0.074    14.2  ------    24.7   0.959    52.1 
    9    16.2   0.237    12.8  ------    24.5   0.959    47.9 
   10    14.6   0.357    11.2   0.145    24.3   0.959    43.8 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    24.1   0.959    41.0 
   12    12.7   0.516     9.3   0.385    23.9   0.959    39.4 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
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     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   23.2   23.2   23.2   23.0   23.0    5.1    5.1 
 p [Pa]:   2237   2195   2190   2169   1009    869    863 
 p,sat [Pa]:   2845   2840   2837   2814   2813    881    880 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.640E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2011 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Keramická dlažba 1 NP 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    24,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    70,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Cementová malta  0,005       0,960  38,0 
   3  Beton hutný 1  0,055       1,230  17,0 
   4  Isover Difunorm  0,0002       0,350  250000,0
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,200       0,035  30,0 
   6  A 50 SH  0,0016       0,210  170,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
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  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,820 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.3       Obvodové zdivo

Název úlohy :   Obvodové zdivo 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   10.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :   St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vpc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Sarnavap 1000  0,0002  0,3500  1470,0  1800,0  900000,0   0.0000 
  3  Porotherm 30 C  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  4  Lepící malta E  0,0040  0,3000  840,0  520,0  20,0   0.0000 
  5  Isover Uni  0,3000  0,0390  840,0  100,0  1,2   0.0000 
  6  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  7  Omítka ETICS   0,0150  0,7000  840,0  1750,0  90,0   0.0000 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Sarnavap 1000   --- 
  3  Porotherm 30 CB   --- 
  4  Lepící malta ETICS - ter�e na 40% plochy 
    --- 
  5  Isover Uni   --- 
  6  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  7  Omítka ETICS silikonová (zrno 2 mm) 
    --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :     0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :     21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%] Pe[Pa] 
          
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
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    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.61 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.102 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      11374.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.5 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :   20.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.975 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.4   0.975    55.8 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.4   0.975    58.1 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.6   0.975    58.5 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    20.7   0.975    59.2 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    20.8   0.975    62.0 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.9   0.975    64.8 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.975    66.1 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.9   0.975    65.6 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.8   0.975    62.3 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.7   0.975    59.4 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.6   0.975    58.4 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.5   0.975    58.5 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   20.0   20.0   14.0   13.9  -14.1  -14.1  -14.9 
 p [Pa]:   1367   1365    228    219    219    217    216    138 
 p,sat [Pa]:   2350   2342   2342   1595   1590    180    179    167 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 
�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 

           
    1   0.6192    0.6192   5.814E-0010 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.143 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  -5.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

STOP, Teplo 2011 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Obvodové zdivo 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    ,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    5,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
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�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Sarnavap 1000  0,0002       0,350  900000,0 
   3  Porotherm 30 CB  0,300       0,180  5,0 
   4  Lepící malta ETICS - ter�e na 0,004       0,300  20,0 
   5  Isover Uni  0,300       0,039  1,2 
   6  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   7  Omítka ETICS silikonová  0,015       0,700  90,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,975 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Výztužná vrstva ETICS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,1426 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
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1.4       D�ev�ná sendvi�ová konstrukce

Název úlohy :   D�ev�ná sendvi�ová konstrukce 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   19.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :   St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.010 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Isover Vario  0,0000  0,3500  1470,0  60,0  100000,0   0.0000 
  2  Sádrovláknitá  0,0125  0,2020  1100,0  1200,0  9,0   0.0000 
  3  Isover Uni  0,1600  0,0390  840,0  100,0  1,2   0.0000 
  4  Sádrovláknitá  0,0125  0,2020  1100,0  1200,0  9,0   0.0000 
  5  Lepící malta E  0,0040  0,3000  840,0  520,0  20,0   0.0000 
  6  Isover Uni  0,3300  0,0390  840,0  100,0  1,2   0.0000 
  7  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  8  Omítka ETICS   0,0150  0,8000  840,0  1750,0  50,0   0.0000 

 U vrstvy �.  1 je faktor difuzního odporu prom�nný v roce. 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Isover Vario   --- 
  2  Sádrovláknitá deska   --- 
  3  Isover Uni   --- 
  4  Sádrovláknitá deska   --- 
  5  Lepící malta ETICS - ter�e na 40% plochy 
    --- 
  6  Isover Uni   --- 
  7  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  8  Omítka ETICS silikátová   --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :     0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :     21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%] Pe[Pa] 
          
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
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    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        11.25 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.088 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1540.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.8 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :    20.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.978 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.5   0.978    55.5 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.5   0.978    57.9 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.6   0.978    58.3 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    20.7   0.978    59.0 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    20.8   0.978    61.9 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.9   0.978    64.7 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.978    66.1 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.9   0.978    65.5 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.8   0.978    62.2 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.7   0.978    59.2 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.6   0.978    58.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.5   0.978    58.2 
           



17

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   20.3   20.3   20.1    8.8    8.6    8.6  -14.8  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:   1367    463    442    408    387    373    301    274    138 
 p,sat [Pa]:   2382   2382   2357   1131   1118   1115    167    167    166 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 
�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 

           
    1   0.5191    0.5191   3.426E-0008 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.083 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       2.031 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   0.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�. 
 Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.5191    0.5191   5.80E-0009     0.0155 
   1   0.5191    0.5191   6.73E-0009     0.0336 
   2   0.5191    0.5191   6.73E-0009     0.0498 
   3   0.5191    0.5191  -6.33E-0009     0.0329 
   4    ---       ---    -3.50E-0008     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0498 kg/m2 
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 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2011 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   D�ev�ná sendvi�ová konstrukce 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   2  Sádrovláknitá deska  0,0125       0,202  9,0 
   3  Isover Uni  0,160       0,039  1,2 
   4  Sádrovláknitá deska  0,0125       0,202  9,0 
   5  Lepící malta ETICS - ter�e na 0,004       0,300  20,0 
   6  Isover Uni  0,330       0,039  1,2 
   7  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   8  Omítka ETICS silikátová  0,015       0,800  50,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
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  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,09 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Výztužná vrstva ETICS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0827 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 2,0310 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.5       Sokl

 Název úlohy :   Sokl 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   10.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :   St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vpc  0,0150  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  Sarnavap 1000  0,0002  0,3500  1470,0  1800,0  900000,0   0.0000 
  3  Porotherm 30 C  0,3000  0,1800  1000,0  830,0  5,0   0.0000 
  4  Lepící malta E  0,0040  0,3000  840,0  520,0  20,0   0.0000 
  5  Ursa XPS HR-L  0,2350  0,0310  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
  6  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  7  Soklová omítka  0,0200  0,8000  850,0  1500,0  12,0   0.0000 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Omítka vápenocementová   --- 
  2  Sarnavap 1000   --- 
  3  Porotherm 30 CB   --- 
  4  Lepící malta ETICS - ter�e na 40% plochy 
    --- 
  5  Ursa XPS HR-L   --- 
  6  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  7  Soklová omítka Baumit   --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :     0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :     21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%] Pe[Pa] 
          
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
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    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.31 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.106 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3201.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.6 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.974 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.4   0.974    55.9 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.4   0.974    58.2 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.5   0.974    58.5 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    20.7   0.974    59.2 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    20.8   0.974    62.0 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.9   0.974    64.8 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.974    66.2 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.9   0.974    65.6 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.8   0.974    62.3 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.7   0.974    59.4 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.6   0.974    58.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.4   0.974    58.6 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   20.0   20.0   13.7   13.7  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1366    278    270    270    141    140    138 
 p,sat [Pa]:   2346   2338   2337   1572   1567    169    169    167 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.098E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Sokl 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Sarnavap 1000  0,0002       0,350  900000,0 
   3  Porotherm 30 CB  0,300       0,180  5,0 
   4  Lepící malta ETICS - ter�e na 0,004       0,300  20,0 
   5  Ursa XPS HR-L  0,235       0,031  100,0 
   6  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   7  Soklová omítka Baumit  0,020       0,800  12,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1.6       St�echa 

 Název úlohy :   St�echa 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   10.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :   Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Isover Vario  0,0005  0,3500  1470,0  60,0  100000,0   0.0000 
  3  Isover Uni  0,1400  0,0390  840,0  100,0  1,2   0.0000 
  4  Isover Uni  0,1400  0,0390  840,0  100,0  1,2   0.0000 
  5  D�evovláknité  0,0300  0,0750  1630,0  200,0  12,5   0.0000 
  6  Stomix BetaFOR 0,0015  0,7600  1020,0  1780,0  85,0   0.0000 

 U vrstvy �.  2 je faktor difuzního odporu prom�nný v roce. 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Isover Vario   --- 
  3  Isover Uni   --- 
  4  Isover Uni   --- 
  5  D�evovláknité desky lisované 1   --- 
  6  Stomix BetaFORM H-01   --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :     0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :     21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%] Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%] Pe[Pa] 
          
    1        31    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   61.2  1521.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   64.3  1598.2    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   65.8  1635.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   65.2  1620.6    17.1   70.8  1379.9 
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    9        30    21.0   61.6  1531.1    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   58.3  1449.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
          

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.59 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.149 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        153.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.1 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.69 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.1   0.964    56.7 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.2   0.964    59.0 
    3    15.6   0.695    12.1   0.502    20.4   0.964    59.2 
    4    15.9   0.602    12.4   0.335    20.5   0.964    59.7 
    5    16.7   0.464    13.2   0.031    20.7   0.964    62.3 
    6    17.5   0.269    14.0  ------    20.8   0.964    65.0 
    7    17.9   0.076    14.4  ------    20.9   0.964    66.3 
    8    17.7   0.157    14.2  ------    20.9   0.964    65.8 
    9    16.8   0.442    13.3  ------    20.7   0.964    62.6 
   10    15.9   0.583    12.5   0.298    20.6   0.964    59.9 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.4   0.964    59.1 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.2   0.964    59.4 
           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
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 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.6   19.6   10.3  -13.0  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1364    159    156    151    141    138 
 p,sat [Pa]:   2317   2281   2280   1251    198    168    168 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.823E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

STOP, Teplo 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   St�echa 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isover Vario  0,0005       0,350  100000,0 
   3  Isover Uni  0,140       0,039  1,2 
   4  Isover Uni  0,140       0,039  1,2 
   5  D�evovláknité desky lisované  0,030       0,075  12,5
   6  Stomix BetaFORM H-01  0,0015       0,760  85,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
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  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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  2.     Pokles dotykové teploty dle �SN 730540-2 (2011) 

 Základní komplexní tepeln� technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí a 

vyhodnocení jejich výsledk� podle kritérií �SN 730540-2 (2011): „Tepelná ochrana budov – 

�ást 2: Požadavky“, z hlediska poklesu dotykové teploty. K výpo�tu byl použit software 

TEPLO 2011. 

2.1       D�ev�ná podlaha 1 NP 

 Název úlohy :   D�ev�ná podlaha 1 NP 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   10.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :   Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Palubky  0,0090  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2 PE Mirelon 0,0050 0,0380 1280,0 25,0 30,0  0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Isover Difunor  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  250000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150  0,2000  0,0350  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  6  A 50 SH  0,0016  0,2100  1470,0  660,0  170,0   0.0000 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Palubky   --- 
  2 PE Mirelon  --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Isover Difunorm   --- 
  5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)   --- 
  6  A 50 SH   --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :     0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :      5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :     20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     55.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 
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 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.82 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0011 m/s 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :         0.959 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       696.73 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.16 C 

 STOP, Teplo 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   D�ev�ná podlaha 1 NP 

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Palubky  0,009       0,180  157,0 
   2 PE Mirelon 0,005      0,038 30,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  Isover Difunorm  0,0002       0,350  250000,0
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,200       0,035  30,0 
   6  A 50 SH  0,0016       0,210  170,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
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  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.5 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo�tená hodnota: dT10 =   5,16 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.2       Keramická dlažba 2 NP

Název úlohy :   Keramická dlažba 1 NP dotyk 
 Zpracovatel :   Martina Grošofová 
 Zakázka :   Bakalá�ská práce 
 Datum :   10.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :   Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cem. malt  0,0050  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0550  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Isover Difunor  0,0002  0,3500  1470,0  900,0  250000,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150  0,2000  0,0350  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
  6  A 50 SH  0,0016  0,2100  1470,0  660,0  170,0   0.0000 

�íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo�et tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cementová malta   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Isover Difunorm   --- 
  5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)   --- 
  6  A 50 SH   --- 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :     0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :     0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :      5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :     24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :     55.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.78 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.167 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0011 m/s 
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 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1504.67 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.47 C 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Keramická dlažba 1 NP  

Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    24,0 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:    5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 

  
�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Cementová malta  0,005       0,960  38,0 
   3  Beton hutný 1  0,055       1,230  17,0 
   4  Isover Difunorm  0,0002       0,350  250000,0
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,200       0,035  30,0 
   6  A 50 SH  0,0016       0,210  170,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,513 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
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  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  
  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.5 v �SN 730540-2)
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo�tená hodnota: dT10 =   5,47 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Výpo�et schodišt�

1. Konstruk�ní výška 

  v = 3 075 mm 

2. Výška, ší�ka a po�et stup��

  h = 171 mm 

  b = 288 mm 

  n = v / h 

  n = 3 075 / 171 = 18 

3. Sklon schodišt�

  � � � = tg h/b 

  � = tg 171/288= 31°  (b�žná schodišt�) 

4. Ší�ka ramene 

   pb = 1 000 mm 

5. Podchodná výška 1h

  mmh 2375cos/75015001 =+= α   

1.,1 hh skut ≥

2 415  �  2 375 mm � vyhoví 

6. Pr�chodná výška 2h

mmh 2035cos15007502 =⋅+= α

2,2 hh skut ≥

 2 040  �  2 035 mm � vyhoví 

7. Ší�ka schodiš	ového prostoru 

  s = 1 000 mm 

8. Délka schodiš	ového prostoru 

  d =  4896 mm  

Záv�r:   Bylo navrženo jednoramenné schodišt� o ší�ce 1 000 mm s 18 stupni o ší�ce 288 mm 

a výšce 171 mm. 

Poznámka:  Madlo bude osazeno na obou stranách schodišt�, odsazení od zdi bude 50 mm.  
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P�dorys schodišt�: 

1 NP 

  

2 NP 
            
            
            
            
            
            
            
            
            

�ez schodišt�m:          
          

Poznámka:  Legenda materiál� viz výkres �. 6 
  

 Návrh schodišt� je v souladu s normou 
SN 73 4130 – Schodišt� a šikmé rampy a spl�uje 
požadavky investora. 
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1.  Návrh vnit�ní kanalizace 

Výpo�ty jsou provád�ny dle následujících parametr�, tak jak jsou stanoveny normou 

CŠN EN 12056-2: Vnit�ní kanalizace – Gravita�ní systémy – �ást 2: Odvád�ní splaškových 

odpadních vod – Navrhování a výpo�et. 

• Výpo�tové odtoky:  Systém I 

• Odtokový sou�initel:  K = 0,5 (dle �SN EN 12056-2, tab. 3) 

   

1.1 Výpis za�izovacích p�edm�t�

Výpo�tový odtok DU jednotlivých za�izovacích p�edm�t� byl stanoven na základ�

normy �SN EN 12056-2, tab. 2. 

Tab. �. 1 – Hodnoty výpo�tového odtoku DU 

Zna�ka Za�izovací p�edm�t Výpo�tový odtok DU [l/s] 

U Umývadlo 0.5 

WC Záchodová mísa  (V = 9l) 2.0 

AP Automatická pra�ka 1.5 

M My�ka nádobí 0.8 

V Vana 0.8 

S Sprchový kout 0.6 

D Kuchy�ský d�ez 0.8 

1.2 Dimenzování p�ipojovací potrubí

Tab. �. 2 – P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 1 

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

1  	  2' Vana 0.8 0.8 0.45 0.5 40 

Vana 0.8 
2'  	  1' 

Záchodová mísa 2.0 
2.8 0.84 2.5 110 
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Tab. �. 3 – P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 2

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

Vana 0.8 

Záchodová mísa 2.0 3'  	  4' 

Sprchový kout 0.6 

3.4 0.92 2.5 110 

Vana 0.8 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 4'  	  5' 

Sprchový kout 0.6 

5.4 1.16 2.5 110 

Tab. �. 4 - P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 3 

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

7  	  7' Umývadlo 0.5 0.5 0.35 0.5 40 

7'  	  6' Umývadlo, 2 ks 1.0 1.0 0.50 0.8 50 

Tab. �. 5 - P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 4 

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

8  	  8' Umývadlo 0.5 0.5 0.35 0.8 50 

9  	  9' Automatická pra�ka 1.5 1.5 0.61 0.8 50 

Tab. �. 6 - P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 5 

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

11'  	  11' Záchodová mísa 2.0 2.0 0.71 2.5 110 

Záchodová mísa 2.0 
11'  	  10' 

Vana 0.8 
2.8 0.84 2.5 110 

13  	  12 Umývadlo 0.5 0.5 0.35 0.5 40 
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Umývadlo 0.5 
12  	  12' 

Záchodová mísa 2.0 
2.5 0.79 2.5 110 

Tab. �. 7 - P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 6 

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

15  	  15' Umývadlo 0.5 0.5 0.35 0.5 40 

15'  	  14' Umývadlo, 2 ks 1.0 1.0 0.50 0.8 50 

16  	  16' Automatická pra�ka 1.5 1.5 0.61 0.8 50 

Tab. �. 8 - P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 7 

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

18  	  18' My�ka nádobí 0.8 0.8 0.45 0.5 40 

My�ka nádobí 0.8 
18'  	  17' 

Kuchy�ský d�ez 0.8 
1.6 0.63 0.8 50 

Tab. �. 9 – P�ipojovací potrubí ústící do odpadního potrubí �. 8 

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 
� DU 
[l/s] 

Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

21  	  21' Umývadlo 0.5 0.5 0.35 0.5 40 

Systém navržen z plastového potrubí HT System plus z polypropylenu pln�ného 

minerálem s vyšší ochranou proti hluku (26 dB) a vysokou tepelnou odolností (až 100 °C).  

Hodnoty pro maximální dovolený pr�tok p�i dané dimenzi potrubí byly p�evzaty z normy 

�SN EN 12056-2. tab. 4. 
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1.3 Dimenzování odpadního potrubí

Tab. �. 10 – Odpadní potrubí 

Ozna�ení 

potrubí 
Za�izovací p�edm�ty DU [l/s] 

� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

Vana 0.8 
1 

Záchodová mísa 2.0 
2.8 0.84 4.0 110 

Vana 0.8 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umyvadlo, 2 ks 1.0 
2 

Sprchový kout 0.6 

6.4 1.26 4.0 110 

3 Umyvadlo, 2 ks 1.0 1.0 0.50 1.5 70 

Umývadlo 0.5 
4 

Automatická pra�ka 1.5 
2.0 0.71 1.5 70 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umývadlo 0.5 5 

Vana 0.8 

5.3 1.15 4.0 110 

Umyvadlo, 2 ks 1.0 
6 

Automatická pra�ka 1.5 
2.5 0.79 4.0 110 

My�ka nádobí, 2 ks 1.6 
7 

Kuchy�ský d�ez, 2 ks 1.6 
3.2 0.89 4.0 110 

8 Umývadlo 0.5 0.5 0.35 1.5 70 

Systém navržen z plastového potrubí HT System plus z polypropylenu pln�ného 

minerálem s vyšší ochranou proti hluku (26 dB) a vysokou tepelnou odolností (až 100 °C). 

Hodnoty pro maximální dovolený pr�tok p�i dané dimenzi potrubí byly p�evzaty z normy 

�SN EN 12056-2. tab. 11. Všechny navržené dimenze odpadního potrubí vyhoví podmínce 

Qww 
 Max. 
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1.4 Dimenzování svodného potrubí

Svodné potrubí bylo navrženo v systému PVC KG z nem�k�eného polvinylchloridu, 

kruhové tuhosti SN 4 se sklonem 2 % a stupn�m pln�ní 0,7. Hodnoty pro maximální dovolený 

pr�tok Qmax p�i dané dimenzi potrubí byly p�evzaty z normy �SN EN 12056-2. tab. B.2. 

Všechny navržené dimenze vyhoví podmínce Qww 
 Qmax. 

Tab. �. 11 – Svodné splaškové potrubí

Úsek Za�izovací p�edm�ty DU [l/s]
� DU 

[l/s] 
Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

Vana 0.8 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umyvadlo, 2 ks 1.0 
2  	  4' 

Sprchový kout 0.6 

6.4 1.26 9.6 125 

Umývadlo 0.5 
4  	  4' 

Automatická pra�ka 1.5 
2.0 0.71 5.9 110 

Vana 0.8 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umyvadlo, 3 ks 1.5 

Sprchový kout 0.6 

4'  	  7 

Automatická pra�ka 1.5 

8.4 1.45 9.6 125 

Vana 0.8 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umyvadlo, 3 ks 1.5 

Sprchový kout 0.6 

Automatická pra�ka 1.5 

My�ka nádobí, 2 ks 1.6 

7  	  8' 

Kuchy�ský d�ez, 2 ks 1.6 

11.6 1.70 9.6 125 

8  	  8' Umývadlo 0.5 0.5 0.35 5.9 110 

Vana 0.8 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umyvadlo, 4 ks 2.0 

8'  	  7' 

Sprchový kout 0.6 

12.1 1.74 9.6 125 
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Automatická pra�ka 1.5 

My�ka nádobí, 2 ks 1.6 

Kuchy�ský d�ez, 2 ks 1.6 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umývadlo 0.5 5  	  6 

Vana 0.8 

5.3 1.15 9.6 125 

Záchodová mísa, 2 ks 4.0 

Umývadlo, 3 ks 1.5 

Vana 0.8 
6  	  6' 

Automatická pra�ka 1.5 

7.8 1.40 9.6 125 

Vana, 2 ks 1.6 

Záchodová mísa, 4 ks 8.0 

Umyvadlo, 7 ks 3.5 

Sprchový kout 0.6 

Automatická pra�ka, 2 ks 3.0 

My�ka nádobí, 2 ks 1.6 

7'  	  2' 

Kuchy�ský d�ez, 2 ks 1.6 

19.9 2.23 18.2 150 

Systém svodného potrubí ústí do domovní �istírny odpadních vod (D�OV), jejímuž 

návrhu se v�nuje následující p�íloha (�. 5) tohoto projektu. 
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2. Návrh deš�ového potrubí a kanaliza�ní p�ípojky 

2.1 Deš�ové potrubí 

Výpo�ty návrhu st�ešního žlabu, deš�ového odpadního a svodného potrubí jsou 

provád�ny dle normy CŠN EN 12056-2: Vnit�ní kanalizace – Gravita�ní systémy – �ást 2: 

Odvád�ní splaškových odpadních vod – Navrhování a výpo�et. 

Na objektu jsou umíst�ny 4 vn�jší deš�ové svody z pozinkovaného plechu. Pro 

stanovení jejich dimenze je použit následující výpo�et provedený na základ� již zmi�ované 

normy. 

CArQ ⋅⋅=

kde je     Q odtok deš�ových vod [l/s]     

   r  intenzita dešt� [ 2/ msl ⋅ ],  r = 0,03 2/ msl ⋅

    A p�dorysný pr�m�t odvod�ované plochy [ 2m ], A = 163,77 2m

    C sou�initel odtoku závisející na typu povrchu [ - ], C = 1,0 

Tab. �. 12 – Hodnota pr�toku odpadním deš�ovým potrubím 

Ozna�ení potrubí
Odvod�ovaná plocha 

[ 2m ] 
Intenzita dešt�

[l/s] 
Sou�initel 

odtoku 
Q [l/s] 

9, 10, 11, 12 41.68 0.03 1 1.25 

Vzhledem nejen k výpo�tu množství deš�ové vody protékající potrubím, ale také 

hromad�ní ne�istot v potrubí, byla pro odvodn�ní šikmé st�echy navržena dimenze odpadního 

potrubí DN 100. V míst� napojení odpadního deš�ového potrubí na svodné bude osazen lapa�

st�ešních ne�istot. Deš�ové potrubí vedené v zemi a ústící do ve�ejné deš�ové kanalizace je 

nutné posoudit jako svodné potrubí s následujícími vstupními údaji: 

• Stupe� pln�ní  f = 0,7 (70 %) 

• Sklon   2 % 

Tab. �. 13 – Svodné deš�ové potrubí

Úsek Qww [l/s] Qmax [l/s] DN 

9  	  10' 

10  	  10' 

1.25 5.9 110 
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11  	  11' 

12  	  12' 

10  	  11' 2.50 5.9 110 

11'  	 12' 3.48 18.2 150 

12'  	  9' 7.23 18.2 150 

Všechny dimenze vyhoví podmínce Qww 
 Qmax. Potrubí navrženo jako KG – 

Systém (PVC) z nem�k�eného polvinylchloridu, kruhové ruhosti SN 4. V celé délce potrubí 

jsou dále umíst�ny 2 revizní šachty o pr�m�ru 400 mm bez hrdla a s litinovým poklopem, pro 

snadnou údržbu.  

2.2 Kanaliza�ní p�ípojka 

Tab. �. 14 – Kanaliza�ní p�ípojka 

Úsek Celkový pr�tok Qww [l/s] Qmax [l/s] Spád [%] Posouzení 

12'  	  9'

Deštová voda+ odpadní voda 

vy�išt�ná v �OV 7.23 18.2 2  Vyhovuje 
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