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nepitné vody k vybraným zařizovacím předmětům. Také je navržena vhodná akumulační 
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Seznam použitého značení 

A m
2
 záchytná plocha střechy  

AE mm
2
 celkový příčný profil střešního žlabu  

BR m půdorysný průmět střechy od střešního žlabu po hřeben střechy  
b mm šířka stupně 

bp mm šířka ramene  
bp min  mm šířka mezipodesty  
C - součinitel odtoku  
D  mm účinný průměr výtoku střešního žlabu  
DN  - jmenovitá světlost potrubí 
DU l/s výpočtový odtok 

di mm předběžný návrh světlosti navrhovaného potrubí  
e - odtokový součinitel  

Fk - faktor tlakové výšky  

FL - součinitel odtoku  

g m/s
2
 tíhové zrychlení  

H m hloubka dna výkopu  

Hr mm výška schodišťového ramene 

H1 mm minimální podchodná výška 

H2 mm minimální průchodná výška 

h m svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce potrubí  

hb  mm výška zábradlí  

hs mm výška schodišťového stupně  

hv mm tlaková výška na výtoku střešního žlabu  

hz mm hloubka základové spáry  
j mm výška srážek  
KV mm konstrukční výška  
k - součinitel odtoku  

kd - koeficient denní nerovnoměrnosti dle počtu obyvatel  

kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosti dle charakteru zástavby  
L mm skutečná vzdálenost výkopu od základu  

LN mm nejmenší vzdálenost výkopu od základu  

LR m délka okapu 

Lr mm délka ramene 
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l m délka navrhovaného úseku  
Nc Kč roční náklady na pitnou vodu  

Nn  Kč roční úspora  
n obyvatel počet obyvatel  

ns stupeň počet schodišťových stupňů  
P rok doba návratnosti  

PPV m
3
/obyv./rok průměrná potřeba vody  

pdis kPa dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí  

pminFl kPa minimální hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou  

Q m
3
/rok množství získané vody  

QAi l/s jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení  

QAN l/s nejmenší množství vzduchu  

QAV l/s kapacitní množství vzduchu  

QC l/s trvalý průtok  

Qcp l/s čerpaný průtok  

QD l/s výpočtový průtok  

Qd m
3
/den maximální denní potřeba vody  

Qh m
3
/h maximální hodinová potřeba vody  

QL l/s návrhový odtok dešťových vod  

QN l/s návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu  

Qtot l/s celkový průtok odpadních vod  

Qp m
3
/den průměrná denní potřeba vody  

Qr m
3
/rok průměrná roční potřeba vody  

QV l/s maximální průtok vodoměrem  

Qv l/s odtok dešťových vod  

Qww l/s průtok odpadních vod  

Q0 l/s celkový odtok dešťových vod přitékající k výtoku ze střešního žlabu  
R kPa délková ztráta třením  

r l/s·m2
 intenzita dešťů  

Sd obyvatel/l/den spotřeba vody  
š mm šířka schodišťového prostoru 

šz mm tloušťka zrcadla  
U Kč pořizovací náklady  

Vc  m
3
 celková roční spotřeba vody  

Vn m
3
  množství pitné vody nahrazené využíváním dešťové vody  
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Vv m
3
 množství potřebné vody  

v m/s průtočná rychlost  
W mm hloubka žlabu  
ZO obyvatel počet zásobovaných obyvatel  
z den koeficient optimální velikosti  

ΔpAp kPa tlakové ztráty napojených zařízení  

Δpe kPa tlaková ztráta výškovým rozdílem mezi začátkem a koncem úseku  

ΔpF kPa tlaková ztráta vlivem místních odporů 

ΔpRF kPa tlaková ztráta vlivem tření o stěny trubek  

ΔpWM  kPa tlakové ztráty vodoměru  
η - hydraulický stupeň účinnosti filtrů  
λ - součinitel tření 
ξ - součinitel místního odporu  

ρ kg/m
3
 hustota vody  
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1. Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizování 

stavby rodinného domu, kanalizace a využití dešťové vody. Práce se dělí na dvě části,  

a to na stavební a zdravotně-technickou. 

Ve stavební části je navržen nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou. 

Využívat jej bude čtyřčlenná rodina.  

V části zdravotechniky je kompletně navržena vnitřní kanalizace. Důležitým tématem 

bakalářské práce je využití dešťové vody pro splachování, praní prádla, úklid a zalévání 

zahrady. V objektu je zpracován rozvod dešťové vody. Také je navržena vhodná akumulační 

nádrž, která má pojistný přepad do jednotné kanalizační sítě. V případě nedostatku dešťové 

vody bude k daným spotřebičům čerpána pitná voda z veřejného řádu. Pro navržený systém 

bude posouzena efektivita metodou SBRA a doba návratnosti investice. 

Cílem této bakalářské práce je návrh menšího, ale efektivně prostorově uspořádaného 

rodinného domu. Využívání dešťové vody pro potřeby obyvatel objektu je navrženo kvůli 

úspoře pitné vody. Ekonomické hledisko není v tomto případě tak významné jako hledisko 

ekologické.  

 

  



5 

 

2. Průvodní zpráva 

Průvodní zpráva byla zpracována dle [16]. 

2.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Rodinný dům 

Místo stavby:  Frýdek-Místek, ulice K Sedlištím 

Katastrální území: Frýdek-Místek 

Stavební úřad:  Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 

Parcelní číslo:  4086/4 

Okres:   Frýdek-Místek 

Kraj:   Moravskoslezský 

Stavebník:  Lubomír Hanák, Dobrá 420, 739 51 Dobrá   

Projektant:  Kamila Chromčáková, Nálepkova 117/4, 708 00 Ostrava-Poruba 

2.2 Údaje o stavebním pozemku, dosavadní zastavěnosti, využití území  

a majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nenachází v chráněném či záplavovém území. Terén je téměř rovinný, rozsah 

nadmořské výšky je 318,000 – 318,300 m. n. m. Odtokové poměry v dané oblasti jsou dobré. 

Pozemek je zatravněn a v jeho zadní části se nachází pouze 3 ovocné stromy. Dodnes byl 

využíván jako zahrada, přičemž severovýchodní, severozápadní a jihovýchodní strana 

pozemku sousedí se zahradami. Podél jihozápadní strany vede zpevněná dopravní 

komunikace šířky 9,5 m. 

Pozemek vlastní investor, nevztahují se na něj věcná břemena ani jiné právní nároky.  

Umístění a typ stavby je v souladu s územním plánem města Frýdek-Místek ve znění změny 

č. 2 vydané Zastupitelstvem dne 3. 9. 2012 s účinností ode dne 1. 10. 2012. 
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2.3 Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pomocí geologického vrtu. 

V hloubce založení objektu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Zemina byla určena jako 

dostatečně únosná. Podmínky pro zakládání byly stanoveny jako jednoduché. 

Na pozemku byl zjišťován radonový index. Nebyl zjištěn výskyt radonu. Z toho vyplývá,  

že stavbu není třeba zvláštně chránit proti pronikání radonu do interiéru. 

Chodník i příjezdová cesta k rodinnému domu bude napojena na stávající komunikaci šířky 

9,5 m. Napojení bude provedeno z betonové dlažby Best Korzo tloušťky 40 mm. Chodník 

bude široký 1000 mm, příjezdová cesta 3200 mm. Podélný sklon bude 1% směrem  

ke komunikaci. Realizací stavby nebude žádným způsobem změněna průjezdnost na ulici 

K Sedlištím. 

Vedení veřejné infrastruktury je umístěno podél vozovky v ulici K Sedlištím v zatravněném 

pásu šířky 2500 mm. Přípojky jsou vždy vedeny kolmo na veřejnou infrastrukturu v délce  

7-19 m. 

2.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Požadavky všech dotčených orgánů jsou splněny. Parcelní čísla pozemků dotčených 

prováděním stavby jsou 4086/2, 4086/3 a 4091/1. Žádné stavby nejsou dotčeny. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu je dodrženo dle [14], [15] a [17]. 

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí popřípadě 

územně plánovací informace u staveb  

Umístění a typ stavby je v souladu s územním plánem města Frýdek-Místek ve znění změny 

č. 2 vydané Zastupitelstvem dne 3. 9. 2012 s účinností ode dne 1. 10. 2012. 
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Z toho vyplývá, že navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, která 

vychází z územního plánu města.  

2.7 Časové a věcné vazby  

Stavba nevyvolává související ani podmiňující investice. Na okolních pozemcích se neplánuje 

výstavba. 

2.8 Předpokládaná doba výstavby  

Doba výstavby:  15 měsíců 

Začátek výstavby: 20. června 2013 

Konec výstavby: 20. září 2014 

2.9 Postup při výstavbě 

Před zahájením výstavby je třeba pozemek oplotit. Poté se sejme ornice a uloží se v zadní 

části pozemku. Vytěžená zemina ze stavební jámy se odveze na skládku. Vybetonují se 

základové pasy a deska. Po dokončení základových prací se provede hrubá stavba  

z keramických tvárnic firmy Porotherm a hambálkový krov se střešní krytinou Bramac. 

Jakmile budou tyto etapy výstavby ukončeny, provedou se vnitřní a dokončovací práce.  

Na závěr se provedou terénní úpravy a zpevněné plochy na pozemku. 

2.10 Statistické údaje  

Počet podlaží: 2 NP 

Počet uživatelů: 4 osoby 

Plocha parcely: 660,5 m
2 

Zastavěná plocha:  89,04 m
2 

Podlahová plocha: 134,45 m
2 

Plocha zpevněných ploch: 28,08 m
2
 

Obestavěný prostor: 531 m
2
 

Orientační náklady stavby: 3,1 mil. Kč 
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3. Souhrnná technická zpráva 

Souhrnná technická zpráva byla zpracována dle [16]. 

3.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nenachází v chráněném či záplavovém území. Terén je téměř rovinný, rozsah 

nadmořské výšky je 318,00 – 318,30 m. n. m. Odtokové poměry v dané oblasti jsou dobré.  

Hladina podzemní vody byla zjištěna 4 m pod úrovní terénu. Zemina byla určena jako 

dostatečně únosná. Pozemek je zatravněn a v jeho zadní části se nachází 3 ovocné stromy. 

Parcela o výměře 660,5 m2 je vhodná pro stavbu rodinného domu. 

3.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt bude umístěn na parcele č. 4086/4 v obci Frýdek-Místek. Jedná se o klidnou část 

města nedaleko frýdeckého náměstí. Pozemek je přístupný ze stávající obecní komunikace.  

Stavba obdélníkového tvaru je navržena jako dvojpodlažní. Fasáda bude oranžová. Výplně 

otvorů budou bílé a světle hnědé. Sedlová střecha se sklonem 30° bude pokryta tradičními 

pálenými taškami šedé barvy. Komín bude opatřen komínovým pláštěm z vláknitého betonu 

oranžové barvy s texturou cihel, který dodá firma Schiedel. Sokl bude opatřen obkladem 

z šedé dlažby, okapové žlaby a dešťové svody budou také šedé. 

 Hlavní vstup do objektu je situován na jihozápad, směrem k příjezdové komunikaci. Návrh 

dispozičního řešení vychází z využití světových stran. Na severozápadní stranu domu byly 

navrženy technicko-hygienické místnosti. Na jihovýchodní stranu budou naopak situovány 

obytné místnosti. Objekt je také rozdělen na dvě zóny. Denní se nachází v prvním nadzemním 

podlaží a noční ve druhém nadzemním podlaží.  

Umístění domu v přední části pozemku uvolňuje zadní část, kde je investorem plánován 

ovocný sad a odpočinková zóna.  
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3.3 Technické řešení stavby 

Stavba je navržena jako dvojpodlažní. Světlá výška prvního podlaží je 2840 mm. Druhé 

podlaží má zkosené stropy, jeho světlá výška je 2315 mm. Stavba splňuje požadavky  

na minimální světlou výšku obytných místností dle [12].  

Základy 

Stavba bude založena v nezámrzné hloubce. Hloubka je různá, některé pasy byly sníženy 

kvůli vedení inženýrských sítí. Základové pasy a patky jsou navrženy z betonu C20/25. Pasy 

jsou šířky 420 mm a na vnějším okraji je zeď bude přesahovat o 100 mm, na vnitřním okraji 

budou pasy přesahovat zeď o 80 mm. Pasy se opatří tepelnou izolací Isover Styrodur tloušťky 

80 mm v celé své výšce. Jednoduchý základový pas tloušťky 280 mm bude proveden  

pod prvním schodem schodiště. Patka o rozměrech 460x300 mm se zhotoví pod komínem. 

Pod deskou bude položena kari síť 5/100/100 mm. Poté se zhotoví základová deska tloušťky 

150 mm a opatří se hydroizolací Protan BE 150.  

Svislé konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy z tvárnic Porotherm 44 Profi na zdící maltu Porotherm Profi. 

První řada tvárnic obvodových stěn bude z cihel Porotherm 30 P+D na zdící maltu Porotherm 

Profi AM. Vnitřní nosné stěny se zhotoví z tvárnic Porotherm 30 Profi. 

Vnitřní nenosné zdivo bude z tvárnic Porotherm 11,5 Profi, v místech oddělující obytné 

místnosti od technicko-hygienických bude zdivo z cihel Porotherm 11,5 Aku. Všechny vnitřní 

typy tvárnic budou zděny na maltu Porotherm Profi. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce bude z nosníků POT a keramických vložkek Miako firmy Porotherm. 

Nosníky budou ve vzdálenostech 625 mm a 500 mm a keramické vložky budou tloušťky  

150 mm nebo 80 mm. Celá stropní konstrukce se zalije betonovou směsí tloušťky  

60-130 mm. Po celém obvodu bude vytvořen železobetonový věnec a doplněn věncovkami 

VT8/19,5 firmy Porotherm. Věnec se opatří tepelnou izolací Isover EPS tloušťky 80 mm. 

V druhém nadzemním podlaží bude proveden podhled ze sádrokartonových desek tloušťky 

12,5 mm nesených ocelovou konstrukcí. Nad deskami bude vložena tepelná izolace Isover 

Orsik. Nad kleštinami bude izolace tloušťky 50 mm a mezi kleštinami tloušťky 160 mm. 



10 

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné a levotočivé. V každém rameni je 9 stupňů. Šířka 

schodišťového ramene je 900 mm. Ocelové zábradlí výšky 900 mm je umístěno na levé 

straně. Schodiště je navrženo z betonu C20/25. Výpočet schodiště je uveden v kapitole 9.12. 

Výpočet výztuže provede statik. 

Střešní konstrukce 

Sedlová střecha se sklonem 30° bude pokryta pálenými taškami firmy Bramac. Střecha byla 

navržena jako odvětrávaná dvouplášťová. Krov je hambálkový. 

Komín 

Odvod spalin plynového kondenzačního kotle bude zajištěn komínovým tělesem Uni Plus 

firmy Schiedel. Rozměry tvárnic jsou 320x320 mm. Průměr průduchu je 150 mm. Komín 

bude ukončen ve výšce 1000 mm nad úrovní hřebene střechy kónickým vyústěním. 

Překlady 

Překlady nad okny a dveřmi v obvodovém plášti budou typu Porotherm 7 s tepelnou izolací 

Isover EPS tloušťky 80 mm. Překlady nad vnitřními dveřními otvory v nenosných stěnách 

budou typu Porotherm 11,5. Nad vnitřními dveřními otvory v nosných stěnách budou 

překlady typu Porotherm 14,5. 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dle požadavku investora vlysy nebo keramická dlažba. 

Roznášecí vrstva tloušťky 45–55 mm je z anhydritové směsi. Podlahy budou opatřeny 

dřevěnými či plastovými lištami. 

Výplně otvorů 

Byla navržena plastová okna s dvojsklem firmy Rehau. Budou použita dřevěná střešní okna 

firmy Velux, zasklená izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla je u všech oken  

1,0 W/m
2

K.  

Byly zvoleny plastové neprosklené vchodové dveře firmy Rehau se součinitelem prostupu 

tepla 0,75 W/m
2

K. Dále byly navrženy vnitřní dřevěné dveře firmy Ador, prosklení a barva 

dle výběru investora.  
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3.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Chodník i příjezdová cesta k rodinnému domu bude napojena na stávající komunikaci šířky 

9,5 m. Napojení bude provedeno z betonové dlažby Best Korto tloušťky 40 mm. Chodník 

bude proveden v šířce 1000 mm, příjezdová cesta bude šířky 3200 mm. 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě. Přípojka plynu bude ukončena plynoměrem 

a elektrické vedení bude vedeno v zemi a ukončeno elektroměrem. Obojí bude zabudováno 

v betonovém sloupku umístěném v oplocení. Vodovodní přípojka bude končit ve vodoměrné 

šachtě, kanalizační přípojka se ukončí revizní šachtou a obě šachty budou umístěny  

na pozemku investora.  

Parcela č. 4086/4 se nenachází v oblasti poddolovaného nebo sváženého území. 

3.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Výstavbou ani provozem stavby nebude docházet k ohrožení životního prostředí, nevzniknou 

žádné škodlivé odpady nebo nebezpečné látky. Za veškerý odpad vyprodukovaný během 

výstavby je zodpovědný dodavatel. Odpady budou roztřízeny a odvezeny na skládku.  

Při stavbě nebude docházet k nadměrnému hluku či vibracím. Stavební práce budou 

prováděny tak, aby byl dopad na okolí co nejmenší. Komunikace v ulici K Sedlištím bude 

pravidelně čištěna. 

3.6 Řešení bezbariérového užívání stavby, ploch a komunikací 

Investor nemá požadavky na bezbariérové užívání stavby, ploch ani komunikací. 
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3.7 Průzkumy a měření 

Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pomocí geologického vrtu. 

V hloubce založení objektu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Podzemní voda se 

nachází v hloubce 4 m pod úrovní terénu. Zemina byla určena jako dostatečně únosná. 

Podmínky pro zakládání byly stanoveny jako jednoduché. 

Na pozemku byl měřen radonový index. Nebyl zde zjištěn výskyt radonu. Stavbu není třeba 

chránit proti pronikání radonu do interiéru. 

3.8 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Stavba byla polohopisně a výškopisně vytyčena pověřeným geodetem. 

3.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

SO 01- Rodinný dům 

SO 02- Zpevněné plochy 

SO 03- Oplocení 

SO 04- Přípojka vodovodu 

SO 05- Přípojka kanalizace 

SO 06- Přípojka plynovodu  

SO 07- Přípojka NN 

SO 08- Akumulační nádrž  

3.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 

Parcelní čísla pozemků dotčených prováděním stavby jsou 4086/2, 4086/3 a 4091/1. Žádné 

stavby nejsou dotčeny. Na okolních pozemcích se nepočítá s výstavbou. Stavba nevyvolává 

související ani podmiňující investice.  

Při stavbě nebude docházet k nadměrnému hluku či vibracím. Stavební práce budou 

prováděny tak, aby byl dopad na okolí co nejmenší. Přilehlé silniční komunikace budou 

pravidelně čištěny. 
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3.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Stavba bude provedena odbornou firmou. Při výstavbě budou přísně dodržovány podmínky 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví a života pracovníků na staveništi. Staveniště bude 

označeno a oploceno, aby se zabránilo vniknutí nepovolaných osob. 

3.12 Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt byl navržen pro zatížení pro obytné budovy. Při výstavbě budou dodržovány všechny 

předepsané technologické postupy. Při instalaci systémů je nutné se řídit pokyny výrobce.  

Při změně materiálu musí být nový typ nahrazen materiálem se stejnými mechanickými 

vlastnostmi.  

3.13 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost není předmětem řešení bakalářské práce. 

3.14 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V objektu bude zajištěno přirozené větrání okny. Umělé odvětrání pomocí digestoře bude 

pouze v kuchyni. 

Navržené obytné místnosti vyhovují všem normovým požadavkům na proslunění. Místnosti 

jsou dostatečně prosluněny. V objektu je zajištěno dostatečné denní osvětlení doplněné 

osvětlením umělým. 

Výstavbou ani provozem stavby nebude docházet k ohrožení životního prostředí, nevzniknou 

žádné škodlivé odpady či nebezpečné látky. Za veškerý odpad vyprodukovaný během 

výstavby je zodpovědný dodavatel. Odpady budou roztřízeny a odvezeny na skládku.  

Při stavbě nebude docházet k nadměrnému hluku či vibracím. Přilehlé silniční komunikace 

budou pravidelně čištěny. 

3.15 Bezpečnost při užívání 

V navrženém objektu se nenachází žádné nebezpečné zařízení. Nevzniká žádné riziko  

při užívání stavby.   
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3.16 Ochrana proti hluku 

Stavba bude chráněna proti hluku z blízké komunikace obvodovým pláštěm, plastovými okny 

s dvojskly a dřevěnými střešními okny s trojskly.  

Obytné místnosti budou chráněny proti hluku z technicko-hygienických místností zdivem 

Porotherm AKU se speciálními akustickými vlastnostmi.  

Podlahy budou pružně odděleny v ploše stropní nebo základové konstrukce. Pružné oddělení 

bude i po obvodu roznášecí desky a u všech prostupů. Oddělení se provede izolačním páskem 

Isover N/PP. Pásek bude vždy vytažen přes celou výšku roznášecí a nášlapné vrstvy, bude 

chráněn separační vrstvou. Podlaha druhého nadzemního podlaží se navíc opatří kročejovou 

izolací Isover T-N. 

3.17 Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelně technické vlastnosti podlahy nad terénem, obvodové konstrukce, střešní konstrukce  

a výplně otvorů splňují požadavky dle [7]. Výpočet a tepelně technické vyhodnocení je 

provedeno pomocí [19] a uvedeno v příloze č. 1. 

3.18 Řešení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Investor nemá požadavky na bezbariérové užívání stavby, ploch ani komunikací. 

3.19 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, ochranná a bezpečnostní 

pásma  

Pozemek se nenachází v chráněném či záplavovém území ani v oblasti poddolovaného  

nebo sváženého území.  

Byl proveden geologický vrt. V hloubce založení objektu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. Zemina byla určena jako dostatečně únosná. Na pozemku nebyl zjištěn výskyt radonu.  

Ochranná a bezpečnostní pásma vedení a křížení inženýrských sítí budou dodržena dle [4]. 



15 

 

3.20 Ochrana obyvatelstva 

Není nutné žádné opatření pro zajištění ochrany obyvatelstva. 

3.21 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťová voda ze střechy bude svedena do podzemní akumulační nádrže o objemu 4500 l 

firmy Glynwed. Pojistný přepad se napojí do revizní šachty. Splašková a nadbytečná dešťová 

voda se odvede do jednotné veřejné kanalizace. Kanalizační přípojka bude ukončena revizní 

šachtou umístěnou na pozemku investora. 

3.22 Zásobování vodou 

Je navrženo zásobování pitnou vodou z vodovodního řádu města Frýdek-Místek. Vodovodní 

přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou na pozemku investora.  

Na splachování WC, úklid, praní prádla a zalévání zahrady bude využívána dešťová voda 

akumulovaná v podzemní nádrži Columbus o objemu 4500 l firmy Glynwed. 

3.23 Zásobování energiemi 

Napojení na elektrickou síť bude vedeno ze sloupu stávajícího vedení NN AlFe 4×16 

umístěného vedle pozemku. Kabelové vedení pro napojení na elektrickou síť bude vedeno 

v zemi, nedojde ke křížení stávajících inženýrských sítí. Situace napojení na elektrickou síť je 

uvedena na výkrese č. 01. Délka NN přípojky je 13 m. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn 

ve vyzděném sloupku v oplocení na hranici pozemku.  

3.24 Řešení dopravy 

Chodník i příjezdová cesta k rodinnému domu bude napojena na stávající komunikaci šířky 

9,5 m. Napojení bude provedeno z betonové dlažby Best Korzo tloušťky 40 mm. Chodník 

bude široký 1000 mm, příjezdová cesta 3200 mm. Příčný sklon bude 1% směrem  

ke komunikaci. Realizací stavby nebude žádným způsobem změněna průjezdnost na ulici 

K Sedlištím.  
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3.25 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Pro terénní úpravy bude použita sejmutá ornice uložená na pozemku. Kolem celého objektu 

bude proveden okapový chodník šířky 300 mm z kačírku. Ohraničen bude obrubníkem Best 

Parkan o rozměrech 50x200x1000 mm. Poté bude kolem objektu vybudován chodník šířky 

1000 mm z betonové dlažby Best Korzo tloušťky 40 mm. Zpevněné plochy z betonové dlažby 

budou provedeny dle výkresu č. 01. V zadní části pozemku budou vysazeny čtyři ovocné 

stromy dle výběru investora. Nezpevněné plochy budou srovnány a zatravněny. 
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4. Dokumentace staveb 

Dokumentace staveb byla zpracována dle [16]. 

4.1 Účel a popis objektu 

Projektová dokumentace se zabývá novostavbou rodinného domu pro čtyři osoby.  Objekt 

bude umístěn na parcele č. 4086/4 v ulici K Sedlištím ve městě Frýdek-Místek. 

4.2 Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 

Pozemek je přístupný ze stávající obecní komunikace. Hlavní vstup do objektu je situován  

na jihozápad, směrem k příjezdové komunikaci. 

Stavba obdélníkového tvaru je navržena jako dvojpodlažní. Fasáda bude oranžová. Výplně 

otvorů budou bílé. Sedlová střecha se sklonem 30° bude pokryta tradičními pálenými taškami 

šedé barvy firmy Bramac. Komín bude opatřen komínovým pláštěm z vláknitého betonu 

oranžové barvy s texturou cihel, který dodá firma Schiedel. Sokl bude opatřen obkladem 

z šedé dlažby, okapové žlaby a děšťové svody budou také šedé. Návrh dispozičního řešení 

vychází z využití světových stran. Na severozápadní stranu domu byly navrženy  

technicko-hygienické místnosti. Na jihovýchodní stranu budou naopak situovány obytné 

místnosti.  

Objekt bude umístěn v přední části pozemku, která je v kontaktu s dopravní komunikací.  

Tím se uvolní klidná zadní část parcely, kde je investorem plánován ovocný sad  

a odpočinková zóna.  
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4.3 Statistické údaje 

Počet podlaží: 2 NP 

Počet uživatelů: 4 osoby 

Plocha parcely: 660,5 m
2 

Zastavěná plocha:  89,04 m
2 

Podlahová plocha: 134,45 m
2 

Plocha zpevněných ploch: 28,08 m
2
 

Obestavěný prostor: 531 m
2
 

Orientační náklady stavby: 3,1 mil. Kč 

4.4 Technické řešení stavby 

Zemní práce 

Před zahájením výstavby je třeba z místa založení objektu sejmout ornici v tloušťce 500 mm  

a uložit ji v zadní části daného pozemku. Poté se vykopou základové rýhy pro pasy a patky. 

Výkopy a vedení pro inženýrské sítě se provede pomocí strojů, dočištění se provede ručně. 

Vytěžená zemina ze stavební jámy se odveze na skládku. Po ukončení výstavby se pomocí 

sejmuté ornice vyrovná terén kolem stavby. 

Základy 

Z inženýrsko-geologického průzkumu vyplývá, že se v hloubce založení objektu nenachází 

spodní voda a stavba není ohrožena radonem. Stavba je založena v nezámrzné hloubce. 

Základové pasy a patky jsou navrženy z betonu C20/25. Pasy jsou šířky 420 mm a na vnějším 

okraji je bude zeď přesahovat o 100 mm, na vnitřním okraji budou pasy přesahovat zeď  

o 80 mm. Hloubka je různá, některé pasy byly sníženy kvůli vedení inženýrských sítí. 

V základech budou provedeny prostupy 200x200 mm pro vedení vodovodu a 250x250 mm 

pro vedení kanalizace.  V celém obvodu pasů bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4 mm. 

Pasy se kolem vnějšího obvodu opatří tepelnou izolací Isover Styrodur tloušťky 80 mm v celé 

své výšce. Jednoduchý základový pas tloušťky 280 mm a délky 900 mm bude proveden  

pod prvním schodem schodiště. Patka o rozměrech 460x300 mm se provede pod komínem. 

Pod deskou bude položena kari síť 5/100/100 mm. Poté se vybetonuje základová deska 

tloušťky 150 mm a opatří se hydroizolací Protan BE 150.   
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Svislé konstrukce 

Obvodové stěny jsou navrženy z tvárnic firmy Porotherm typ 44 Profi na zdící maltu 

Porotherm Profi. První řada tvárnic obvodových stěn bude z cihel Porotherm 30 P+D na zdící 

maltu Porotherm Profi AM. Vnitřní nosné stěny se zhotoví z tvárnic Porotherm 30 Profi  

na zdící maltu Porotherm Profi.  

Vnitřní nenosné zdivo bude z tvárnic Porotherm 11,5 Profi, v případech oddělení 

odpočinkové místnosti od technicko-hygienické místnosti bude zdivo z Porotherm 11,5 Aku 

se speciálními akustickými vlastnostmi. Oba typy tvárnic budou na zdící maltu Porotherm 

Profi. 

Stropní konstrukce 

K vytvoření stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím budou použity stropní 

nosníky POT a keramické vložky Miako firmy Porotherm. Nosníky budou ve vzdálenostech 

625 mm a 500 mm a keramické vložky budou tloušťky 150 mm nebo 80 mm. Celá stropní 

konstrukce se zalije anhydritovou směsí tloušťky 50 mm nebo 55 mm. Po celém obvodu bude 

vytvořen železobetonový věnec a doplněn věncovkami VT8/19,5 firmy Porotherm zateplený 

tepelnou izolací Isover EPS tloušťky 80 mm. 

V druhém nadzemním podlaží bude proveden podhled ze sádrokartonových desek tloušťky 

12,5 mm nesených ocelovou konstrukcí. Nad deskami bude vložena tepelná izolace Isover 

Orsik. Nad kleštinami bude izolace tloušťky 50 mm a mezi kleštinami tloušťky 160 mm. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné levotočivé. V každém rameni je 9 stupňů. Šířka 

stupně byla navržena 280 mm a výška 175 mm. Šířka schodišťového ramene je 900 mm. 

Výpočet výztuže provede statik. Schodiště je navrženo z betonu C20/25. Ocelové zábradlí 

výšky 900 mm je umístěno na jedné straně schodiště. Výpočet schodiště je uveden  

v kapitole 9.12. 

Střešní konstrukce 

Krov je navržen hambálkový. Sedlová střecha se sklonem 30° bude pokryta tradičními 

pálenými taškami firmy Bramac typ Opál, barva antracitová. Střecha byla navržena jako 

odvětrávaná dvouplášťová. Tepelná izolace Isover Orsik tloušťky 50 mm bude umístěna  

pod krokvemi, tloušťky 160 mm mezi krokvemi.   
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Komín 

Odvod spalin plynového kondenzačního kotle bude zajištěn komínovým tělesem Uni Plus 

firmy Schiedel. Rozměry tvárnic jsou 320x320 mm. Průměr průduchu je 150 mm. Komín 

bude ukončen ve výšce 1000 mm nad úrovní hřebene střechy kónickým vyústěním. Bude 

opatřen komínovým pláštěm z vláknitého betonu oranžové barvy s texturou cihel, který dodá 

firma Schiedel. 

Překlady 

Nad dveřními i okenními otvory budou osazeny překlady firmy Porotherm. Překlady  

nad okny a dveřmi v obvodovém plášti budou typ Porotherm 7 s tepelnou izolací Isover EPS 

tloušťky 80 mm. Překlady nad vnitřními dveřními otvory v nenosných stěnách budou typu 

Porotherm 11,5. Nad vnitřními dveřními otvory v nosných stěnách budou překlady typu 

Porotherm 14,5. 

Podlahy 

Typy podlah byly navrženy podle provozu v jednotlivých místnostech. Nášlapné vrstvy jsou 

dle požadavku investora vlysy nebo keramická dlažba. Roznášecí vrstva tloušťky 45–55 mm 

je z anhydritové směsi. Keramická dlažba bude dlážděna na lepidlo Bond T8 nebo Ceram-203 

firmy Sika. Vlysy budou kladeny na mirelon. Podlahy jsou při styku se zdí opatřeny 

dřevěnými či plastovými lištami o rozměrech 35x20 mm. 

Hydroizolace a parozábrany 

Hydroizolace spodní stavby je typu Protan BE 150. Na pozemku byl měřen radonový index. 

Nebyl zde zjištěn výskyt radonu. Stavbu není třeba chránit proti pronikání radonu  

do interiéru. Veškeré prostupy základovou deskou budou utěsněny. Hydroizolace se vytáhne 

do výšky 300 mm nad úroveň terénu. Podlaha v koupelnách a technické místnosti bude 

dlážděna na lepidlo s hydroizolačními vlastnostmi Bond T8 firmy Sika. Separační vrstvu 

v podlahách bude tvořit PE folie tloušťky 0,1 mm. Pod střešní krytinu bude umístěna pojistná 

hydroizolace Jutafol D 110. 

 V podhledu v druhém nadzemním podlaží a také ve střeše bude vložena parozábrana N 110 

firmy Jutafol. 
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Tepelná a kročejová izolace 

Základové pasy budou po vnějším obvodu opatřeny tepelnou izolací Isover Styrodur 3035 CS 

tloušťky 80 mm. Podlaha na terénu bude tepelně izolována pomocí Isover EPS 150S tloušťky 

100 mm. Střecha se zateplí tepelnou izolací Isover Orsik tloušťky 50 mm pod krokvemi  

a tloušťky 160 mm vloženou mezi krokve. Nad překlady oken a venkovních dveří bude 

vložena tepelná izolace Isover EPS 150S tloušťky 80 mm. Tímto typem tepelné izolace bude 

izolován i železobetonový věnec doplněný věncovkou VT8/19,5 firmy Porotherm. 

Podlahy v prvním i druhém nadzemním podlaží budou pružně odděleny v ploše stropní  

nebo základové konstrukce. Pružné oddělení bude i po obvodu roznášecí desky a u všech 

prostupů roznášecí deskou. Oddělení se provede pomocí izolačního pásku Isover N/PP 

tloušťky 15 mm. Pásek bude vždy vytažen přes celou výšku roznášecí a nášlapné vrstvy, musí 

být chráněn separační vrstvou. Podlaha druhého nadzemního podlaží se opatří kročejovou 

izolací Isover T-N tloušťky 30 mm. 

Omítky 

Veškeré vnitřní omítky budou provedeny jako jednovrstvé vápenocementové Porotherm 

Universal tloušťky 10 mm. Fasáda bude omítnuta perlitovou omítkou Porotherm TO tloušťky 

20 mm a uzavřena hydrofobizovanou vrstvou omítky Porotherm Universal tloušťky 10 mm. 

Poté bude proveden nátěr fasádní barvou Baumit Silikoncolor v odstínu oranžové. 

Výplně otvorů 

Byla navržena plastová okna s dvojsklem firmy Rehau. Budou použita dřevěná střešní okna 

firmy Velux, zasklená izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla je u všech oken  

1,0 W/m
2

K.  

Byly zvoleny plastové neprosklené vchodové dveře firmy Rehau se součinitelem prostupu 

tepla 0,75 W/m
2

K. Dále byly navrženy vnitřní dřevěné dveře firmy Ador, prosklení a barva 

dle výběru investora. 

Truhlářské výrobky 

Není předmětem této bakalářské práce. 

Klempířské a zámečnické výrobky 

Není předmětem této bakalářské práce.  
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Malby a nátěry 

Nátěr fasády bude proveden fasádní barvou Baumit Silikoncolor v odstínu oranžové. Vnitřní 

stěny budou opatřeny nátěrem firmy Baumit v odstínu dle požadavků investora. 

Větrání místností 

V objektu bude v obytných místnostech zajištěno přirozené větrání okny. Umělé odvětrání 

bude pouze v kuchyni pomocí digestoře. Prostory bez oken, jako například chodby, budou 

větrány pomocí okolních místností s okny. 

Venkovní úpravy 

Pro terénní úpravy bude použita sejmutá ornice uložená na pozemku. Kolem celého objektu 

bude proveden okapový chodník šířky 300 mm z kačírku frakce 8-16 mm. Ohraničen bude 

obrubníkem Best Parkan o rozměrech 50x200x1000 mm. Kolem okapového chodníku bude 

proveden chodník šířky 1000 mm z betonové dlažy Best Korzo tloušťky 40 mm. Zpevněné 

plochy z betonové dlažby budou provedeny dle výkresu č. 01. V zadní části pozemku budou 

vysazeny čtyři ovocné stromy dle výběru investora. Nezpevněné plochy budou srovnány  

a zatravněny. 

4.5 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti podlahy nad terénem, obvodové konstrukce, střešní konstrukce  

a výplně otvorů splňují požadavky dle [7]. Výpočet a tepelně technické vyhodnocení bylo 

provedeno pomocí [19] a je uvedeno v příloze č. 1. 

4.6 Vliv stavby na životní prostředí 

Výstavbou ani provozem stavby nebude docházet k ohrožení životního prostředí, nevzniknou 

žádné škodlivé odpady či nebezpečné látky. Za veškerý odpad vyprodukovaný během 

výstavby je zodpovědný dodavatel. Odpady budou roztřízeny a odvezeny na skládku.  

Při stavbě nebude docházet k nadměrnému hluku či vibracím. Stavební práce budou 

prováděny tak, aby byl dopad na okolí co nejmenší. Přilehlé silniční komunikace budou 

pravidelně čištěny. 
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4.7 Dopravní řešení 

Chodník i příjezdová cesta k rodinnému domu bude napojena na stávající komunikaci šířky 

9,5 m. Napojení bude provedeno z betonové dlažby Best Korzo tloušťky 40 mm. Chodník 

bude široký 1000 mm, příjezdová cesta 3200 mm. Podélný sklon bude 1%. Realizací stavby 

nebude žádným způsobem změněna průjezdnost na ulici K Sedlištím. 

4.8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Byl proveden geologický vrt. V hloubce založení objektu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. Podzemní voda se nachází až v hloubce 4 m pod úrovní terénu. Zemina byla určena 

jako dostatečně únosná. Podmínky pro zakládání byly stanoveny jako jednoduché. 

Byl měřen radonový index. Na pozemku nebyl zjištěn výskyt radonu. Z toho vyplývá,  

že stavbu není třeba zvláštně chránit proti pronikání radonu do interiéru. 

Ochrana před bleskem je řešena pomocí jímacích tyčí z FeZn délky 1500 mm a vodícího 

drátu průměru 8 mm. Jímací tyče budou připevněny na hřebenu střechy a na komíně. Budou 

svedeny čtyřmi svody FeZn průměru 8 mm, které budou uchyceny na podpěrách vedení.  

Na svislém svodu bude umístěna zkušební svorka. Všechny svody budou spojeny se 

základovým zemnícím páskem FeZn o rozměrech 30x4 mm umístěným v základových 

pasech. 

Pozemek bude oplocen drátěným plotem. Na straně k příjezdové komunikaci budou umístěny 

dva betonové sloupky pro elektroměr a plynoměr. Vstup na pozemek bude možný brankou 

šířky 800 mm nebo vjezdovou bránou šířky 2000 mm.  

4.9 Obecné požadavky na výstavbu 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu je dodrženo podle [14], [15] a [17]. 
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5. Technická zpráva vodovodu 

5.1 Úvod 

Zdrojem pitné vody bude veřejný vodovodní řád z litiny DN 150 vedoucí podél silnice v ulici 

K Sedlištím. Pro splachování WC, praní prádla, úklid a zalévání zahrady bude využívána 

dešťová voda akumulovaná v podzemní nádrži. V případě nedostatku dešťové vody bude 

k zařizovacím předmětům dodávána pitná voda. 

5.2 Vodovodní přípojka 

Přípojka je navržena z PE-HD/PN16 firmy Glynwed ve sklonu 0,3% směrem k vodovodnímu 

řádu. Vodovodní přípojka bude napojena kolmo na stávající řád v hloubce 1500 mm  

pod úrovní terénu. Napojení se provede pomocí navrtávacího pasu s uzávěrem firmy Hawle.  

Na přípojce bude osazena vodoměrná sestava firmy Hawle s vodoměrem firmy Enbra. 

Sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě o rozměrech 500x400x1600 mm firmy Hutira  

na pozemku investora. Šachta není průlezná. Všechny armatury jsou umístěny v horní části 

šachty, a proto se odečty, instalace nebo výměny provádí shora. Ochrana proti mrazu je 

zajištěna tepelnou izolací víka šachty. Přípojka bude uložena dle [9]. Při průchodu potrubí 

základy bude potrubí opatřeno chráničkou. Při křížení a souběhu vodovodní přípojky 

s ostatními sítěmi budou dodrženy požadavky na minimální vzdálenosti podle [4]. 

5.3 Vnitřní rozvody nepitné vody 

Rozvody jsou navrženy z materiálu PPR/PN16 firmy Wavin Osma. V celém objektu bude 

potrubí vedeno v předstěnách tloušťky 150 mm ze sádrokartonu, který je namontován  

na nosné ocelové konstrukci. Výjimku tvoří připojení čerpací jednotky Essential umístěné 

v technické místnosti. Potrubí bude vedeno podél zdi. Nepitná voda bude přiváděna pouze  

k WC, výlevce, automatické pračce a venkovnímu nezámrznému ventilu.  

V období sucha bude k  daným zařizovacím předmětům zajištěno čerpání pitné vody 

z vodovodního řádu čerpací jednotkou Essential firmy Glynwed. Takto čerpaná voda není 

v žádném případě pitná. Potrubí vedoucí dešťovou vodu a všechna odběrná místa budou 

označena symbolem pro nepitnou vodu.  
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5.4 Vnitřní rozvody pitné vody 

Není předmětem této bakalářské práce. Pitná voda je vedena pouze k čerpací jednotce 

Essential. Navržen materiál PPR/PN16 firmy Wavin Osma. 

5.5 Připojení akumulační nádrže  

Rozvod je navržen z materiálu PE-HD/PN16 firmy Glynwed. Sací potrubí bude vedeno  

ve spádu 1% směrem k akumulační nádrži v hloubce 1660 mm pod úrovní terénu. 

5.6 Příprava teplé vody 

Není předmětem této bakalářské práce. 

5.7 Zařizovací předměty napojené na nepitnou vodu 

Ozn.  Popis Příslušenství 
Počet 

1 NP 2 NP Σ 

AP 
AUTOMATICKÁ PRAČKA  3F-111 Rohový ventil Twister 1/2'', IVAR   

1 0 1 
FAGOR 

   

Zpětný ventil HONEYWELL RV277   

ČJ 
ČERPACÍ JEDNOTKA ESSENTIAL Trojcestný ventil a čerpadlo je součástí 

1 0 0 
GLYNWED       Jemný filtr Depura 550 1‘‘, IVAR     

VL 

ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA MIRA 851049 Rohový ventil Twister 1/2'', IVAR   

1 0 1 
JIKA    Těsnící kroužek DN 110 Wavin Osma   

425x500x450mm 
  Geberit kombifix ECO Plus 110.302.00.5 

        Baterie nástěnná páková LYRA plus 351282 

WC 

ZÁVĚSNÝ KLOZET OLYMP 820611 Rohový ventil Twister 1/2'', IVAR   

1 1 2 JIKA    Těsnící kroužek DN 110 Wavin Osma   

360x530x400mm 
  Geberit kombifix ECO Plus 110.302.00.5 

VV 
VENKOVNÍ VENTIL Polar 039970399 

  
1 0 1 

SCHELL  

Tab. č. 1 Zařizovací předměty napojené na nepitnou vodu 
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5.8 Izolace potrubí 

Potrubí studené vody vedené v objektu bude izolováno izolací NMC Climaflex tloušťky  

5 mm, aby na potrubí nedocházelo ke kondenzaci vodních par. Výpočet dané tloušťky izolace 

je uveden v kapitole 9.5. 

5.9 Bilance potřeby vody 

Výpočet bilance potřeby vody je uveden v kapitole 9.7. 

5.10 Zkoušení vodovodu 

Zkouška bude provedena dle [8]. První částí zkoušky je technická prohlídka, při které  

se kontrolují trasy potrubí, jmenovité světlosti a spoje. Další částí je tlaková zkouška. 

Poslední částí je konečná tlaková zkouška. O provedení zkoušek a technické prohlídce  

se vyplní příslušné protokoly.  
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6. Technická zpráva kanalizace 

6.1 Úvod 

Dešťová voda svedená ze střechy objektu bude akumulována v podzemní nádrži  

pro splachování WC, úklid, praní prádla a zalévání zahrady. Nádrž bude vybavena pojistným 

přepadem pro případ přeplnění. Dešťová i splašková kanalizace se připojí na jednotnou 

veřejnou kanalizaci. 

6.2 Kanalizační přípojka 

Přípojka je navržena z potrubí PVC firmy Wavin Osma DN 160, KG-Systém. Krytí potrubí 

přípojky bude minimálně 2000 mm pod úrovní terénu. Sklon bude v celé délce 2% směrem 

k veřejné kanalizaci z kameniny DN 400. Začátek kanalizační přípojky se pro možnost čištění 

osadí revizní šachtou d = 400 mm firmy Wavin Osma. Tato šachta není průlezná, čištění se 

v případě potřeby zajistí z povrchu terénu. Potrubí o celkové délce 5000 mm bude vedeno 

kolmo k veřejné kanalizaci. Napojení bude zajištěno kolenem o úhlu 45° v hloubce 2200 mm 

pod úrovní terénu a přechodkou PVC/kamenina. Přípojka bude uložena podle [10].  

Při křížení kanalizační přípojky s vodovodní přípojkou a při souběhu s ostatními sítěmi budou 

dodrženy požadavky na minimální vzdálenosti dle [4]. 

6.3 Splašková kanalizace 

Připojovací potrubí 

Rozvod kanalizace je navržen z potrubí a tvarovek HT-Systém (PP) firmy Wavin Osma. 

V celém objektu bude připojovací potrubí vedeno v předstěnách tloušťky 150 mm  

ze sádrokartonu, který je namontován na nosné ocelové konstrukci. Výjimku tvoří připojení 

kuchyňského dřezu, myčky a čerpací jednotky Essential. Potrubí ke dřezu a myčce bude 

vedeno za kuchyňskou linkou, k čerpací jednotce bude vedenou podél zdí. Připojovací potrubí 

bude vždy ve sklonu 5% napojeno na odpadní potrubí pomocí odbočky s úhlem 87°. Odbočky 

použité na připojovacím potrubí budou s úhlem 45°. K připojení zařizovacích předmětů 

budou použita připojovací kolena nebo kusy s gumovým těsnícím kroužkem. Myčka nádobí 

bude napojena hadicí na sifon kuchyňského dřezu. Pračka bude připojena hadicí  

na podomítkovou zápachovou uzávěrku.   
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Odpadní potrubí 

Rozvod svislého potrubí je také navržen z HT-Systém (PP) firmy Wavin Osma. Odpadní 

potrubí povede v sádrokartonových předstěnách stejně jako připojovací potrubí. V objektu 

budou dva svislé rozvody DN 110. Na ty budou připojena všechna připojovací potrubí.  

Na odpadní potrubí bude přímo napojena pouze podlahová vpusť. Jeden ze svislých rozvodů 

bude procházet stropem a střechou, nad kterou bude ve výšce 800 mm ukončen větrací hlavicí  

DN 110 firmy Wavin Osma. Druhý rozvod bude ukončen 1500 mm nad podlahou 

přivzdušňovacím ventilem DN 50 firmy Durgo. Na obou rozvodech se ve výšce 1100 mm  

nad podlahou 1 NP osadí čistící tvarovka. Přístup pro čištění zajistí uzavíratelné dvířka 

v předstěnách. Odpadní potrubí bude přecházet na svodné potrubí pomocí přechodky 

Skolan/HT/KG a dvou kolen s úhlem 45°. Mezi koleny bude osazena trubka délky 250 mm. 

Pro zpevnění přechodu bude tato část kanalizace zalita betonem. 

Svodné potrubí 

Svodné potrubí je navrženo z potrubí a tvarovek KG-Systém (PVC) s kruhovou tuhostí S4 

firmy Wavin Osma. Krytí potrubí bude minimálně 1000 mm pod úrovní terénu. Sklon bude  

3% nebo 11% směrem k revizní šachtě. Na svodné potrubí se napojí dva svislé rozvody  

a podlahová vpusť, která se nachází v technické místnosti. Jednotlivá svodná potrubí budou 

spojena koleny s úhlem 45°. Všechny rozvody budou DN 110 nebo DN 125, při průchody 

základy se opatří chráničkami DN 200.  
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6.4 Zařizovací předměty 

Ozn.  Popis Příslušenství 
Počet 

1 NP 2 NP Σ 

U1 
UMYVADLO JIKA CUBITO 810422 Zápachová uzávěrka    

1 1 2 
550x420x185mm       JIKA CUBITO 374730, chrom  

U2 
UMÝVÁTKO JIKA CUBITO 811422 Zápachová uzávěrka   

0 1 1 
450x340x145mm       JIKA CUBITO 374730, chrom  

  

KD 
DŘEZ JIKA DORIS 851029, keramický  Zápachová uzávěrka HL 100     

1 0 1 
590x450x265mm        s přípojkou pro myčku   

WC 
ZÁVĚSNÝ KLOZET JIKA OLYMP 820611 Těsnící kroužek DN 110 Wavin Osma 

 
1 1 2 

360x530x400mm       Geberit kombifix ECO Plus 110.302.00.5 

VL 
ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA JIKA MIRA 851049 Těsnící kroužek DN 110 Wavin Osma      

1 0 1 
425x500x450mm       Geberit kombifix ECO Plus 110.302.00.5 

KV 
KOUPACÍ VANA JIKA CUBITO 222420 Vanová odpadní souprava s přepadem  

0 1 1 
850x1035x1850mm       HL 555N 

  

SK 
SPRCHOVACÍ KOUT JIKA OLYMP 211822  Zápachová uzávěrka ke sprchovým 

1 0 1 
900x900x80mm        mísám HL 514     

AP AUTOMATICKÁ PRAČKA FAGOR 3F-111 Zápachová uzávěrka pro pračky HL 400 1 0 1 

MN MYČKA NÁDOBÍ FAGOR 1LF-011 S       1 0 1 

PV PODLAHOVÁ VPUSŤ HL 310NPr  Vodní i mechanická uzávěrka PRIMUS     1 0 1 

Tab. č. 2 Zařizovací předměty napojené na kanalizaci 

6.5 Dešťová kanalizace 

Podokapní žlaby 

Žlaby s příslušenstvím jsou navrženy ze systému Rainline firmy Lindab, materiál pozink. 

Výpočtem uvedeným v kapitole 9.11 byly stanoveny žlaby půlkruhového tvaru šířky 150 mm. 

Sklon k odpadnímu potrubí bude 0,5%.  Přechod žlabů na dešťové svody bude zajištěn 

žlabovými kotlíky kónického tvaru. 

Odpadní potrubí 

Svislé potrubí je také navrženo ze systému Rainline firmy Lindab. Na objektu se nachází čtyři 

svody. Dle výpočtu v kapitole 9.11 byly navrženy DN 100. K obvodovému zdivu budou 

uchyceny objímkami ve vzdálenosti 1500 mm. Potrubí se ukončí lapačem střešních splavenin 

firmy HL. Přechod na svodné dešťové potrubí se zajistí dvěma koleny s úhlem 45°. Mezi nimi 

bude trubka délky 250mm. Pro zpevnění přechodu bude tato část kanalizace zalita betonem. 
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Svodné potrubí 

Svodné dešťové potrubí je řešeno z KG-Systém (PVC) s kruhovou tuhostí S4 firmy Wavin 

Osma. Krytí potrubí bude minimálně 900 mm pod úrovní terénu. Všechny rozvody budou  

DN 110, kromě potrubí pojistného přepadu akumulační nádrže, to bude před vstupní šachtou 

zvětšeno na DN 160. Sklon bude vždy 1% směrem k akumulační nádrži a filtrační, vstupní 

nebo revizní šachtě. Jednotlivá svodná potrubí budou spojena koleny s úhlem 45°, čistící 

šachtou d = 315 mm firmy Wavin Osma a filtrační šachtou d = 400 mm firmy Glynwed. 

Z filtrační šachty budou rozvody svedeny do akumulační nádrže. Před napojením na revizní 

šachtu bude osazena vstupní šachta d = 1000 mm s poklopem d = 600 mm firmy Wavin 

Osma, ve které bude umístěna zpětná uzavírací klapka firmy HL. Při křížení a souběhu 

dešťového svodného potrubí s ostatními sítěmi budou dodrženy požadavky na minimální 

vzdálenosti dle [4]. 

6.6 Akumulační nádrž 

Je navržena plastová podzemní akumulační nádrž Columbus firmy Glynwed. Velikost nádrže 

4500 l byla stanovena dle výpočtu v kapitole 8.4. Spodní hrana je v hloubce 3500 mm  

pod úrovní terénu. Horní hrana nádrže je v hloubce 1400 mm. Při této hloubce uložení je 

nutné položit nad nádrž vystýlku z polystyrenu dle pokynů výrobce. Nádrž je od objektu 

umístěna ve vzdálenosti 2450 mm.  

Přepad nádrže je napojen na jednotnou veřejnou kanalizaci, a proto bude opatřen sifonem 

proti zápachu. 

Pro zajištění systému proti vzniku podtlaku při čerpání vody a přetlaku při nátoku dešťové 

vody bude nádrž opatřena větracím potrubím. Toto potrubí je řešeno z KG-Systému (PVC) 

s kruhovou tuhostí S4 firmy Wavin Osma DN 110. Větrací potrubí bude nad terénem 

opatřeno větrací hlavicí DN 110 firmy Wavin Osma. 

Kompletní sestava obsahuje nádrž, šachtovou kopuli, PE poklop, usměrňovač nátoku, 

přepadový sifon, čerpací jednotku Essential, plovoucí sání včetně zpětné klapky a filtr. Je 

nutné se při instalaci systému řídit pokyny výrobce. Celý systém pro využívání dešťové vody 

je důležité kontrolovat každé tři měsíce z hlediska čistoty, těsnosti a stability. 
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6.7 Ochrana proti vzduté vodě 

Zařizovací předměty uvnitř objektu není třeba chránit, jelikož se nachází nad hladinou vzduté 

vody. To ale neplatí pro akumulační nádrž v hloubce 1400 mm pod úrovní terénu. Proto  

do vstupní šachty umístíme zpětnou uzavírací klapku firmy HL.  

6.8 Bilance splaškových vod 

Výpočtem uvedeným v kapitole 9.7 byla stanovena bilance splaškových vod. 

6.9 Bilance dešťových vod 

Výpočtem uvedeným v kapitole 9.10 byla stanovena bilance dešťových vod. 

6.10 Zkouška vnitřní kanalizace 

Zkouška bude provedena dle [3]. První částí zkoušky je technická prohlídka, při které se 

kontrolují trasy potrubí, sklony, jmenovité světlosti a spoje. Další částí je zkouška 

vodotěsnosti svodných potrubí. Poslední a také nepovinnou částí je zkouška plynotěsnosti 

připojovacích, odpadních a větracích potrubí. O provedení zkoušek a technické prohlídce se 

vyplní příslušné protokoly. 

 

 

  



32 

 

7. Dešťová voda 

7.1. Proč využít dešťovou vodu? 

Většinou je dešťová voda chápána pouze jako voda odpadní. A podle toho se s ní také  

nakládá - odvádí se do kanalizace. Přitom si neuvědomujeme, jaký má tato voda potenciál. Dá 

se využít na splachování WC, praní, úklid a zalévání. Nakládání s dešťovou vodou má 

ekologický a ekonomický dopad. 

Při použití na splachování WC je úspora pitné vody nejvyšší, protože se v rodinném domě na 

splachování spotřebuje nejvíce vody. Dešťová voda je měkká, lépe rozpouští prací prášky  

a neničí tolik automatickou pračku. Je také zcela nezávadná, bez nečistot a zápachu. Proto je 

možné dešťovou vodou umývat vnitřní i vnější povrchy. Pro zalévání je ideální, neobsahuje 

chlor ani soli. 

Z ekologického hlediska je důležité, aby se voda, která spadne na daný pozemek, zasakovala 

či jinak využila. Tím se snižuje riziko přeplnění veřejné kanalizace při vydatných deštích a je 

menší spotřeba pitné vody, která se musí složitými technologickými postupy upravovat  

a kontrolovat. 

Další výhodou využívání dešťové vody je finanční úspora. Cenu vody tvoří dvě významné 

položky, vodné a stočné. Vodné je poplatek za výrobu a distribuci pitné vody, stočné je 

naopak poplatek za vodu odváděnou kanalizací. 

7.2. Množství nahraditelné pitné vody 

 Jak je zřejmé z následujícího grafu, dešťovou vodou můžeme nahradit až 50% pitné vody. 

 

Graf č. 1 Rozdělení spotřeby pitné vody  
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8. Návrh systému pro hospodaření s dešťovou vodou 

8.1 Typ akumulační nádrže 

Nádrž je navržena jako podzemní, aby nedocházelo ke zhoršení kvality vody vlivem 

slunečního záření a vysokých teplot. Také může být využívána v zimním období. Ideálním 

materiálem je plast. Výhodou je nízká hmotnost, jednoduchá montáž, odolnost proti korozi  

a snadná údržba. Proto byla zvolena podzemní plastová nádrž firmy Glynwed. 

Velikost nádrže nesmí být předimenzována, aby občas došlo k přeplavení nádrže a odplavení 

nečistot na hladině. Při poddimenzování ale dochází k vyšší době návratnosti. Velikost nádrže 

se proto dimenzuje na 21 suchých dní.  

 

Obr. č. 1 Akumulační nádrž 
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8.2 Čistota vody  

Čistota dešťové vody bude zajištěna filtrací, sedimentací, biologickým procesem samočištění, 

odběrem vody 150 mm pod hladinou vody a zpětnou uzavírací klapkou. 

Nejhrubší nečistoty se zachytí na lapačích střešních splavenin umístěných na jednotlivých 

dešťových svodech. Další filtrací hrubších částí bude podzemní šachta osazená mezi 

dešťovým svodným potrubím a akumulační nádrží. Jemný filtr bude vložen do potrubí  

za čerpadlem, aby se nezanesly trysky automatické pračky.  

 

Obr. č. 2 Podzemní filtrační šachta 

Důležitou úrovní čištění je usazování na dně nádrže. Toho se docílí pomocí zklidněného 

nátoku. Ten zajistí také to, že nedochází k rozvíření nečistot z hladiny. 

Při dodržení základních podmínek dochází v nádrži k samočinnému čištění vody. Podmínkou 

pro biologický proces je zklidněný vtok do spodní části nádrže a dostatek kyslíku. Ten se 

zajistí větracím potrubím. 

Odběr vody 150 mm pod hladinou je zajištěn pomocí plovoucího sání. 

Zpětná uzavírací klapka bude umístěna do vstupní šachty dešťového potrubí. Při vydatných 

deštích zabrání vzduté vodě z jednotné veřejné kanalizace, aby se dostala do nádrže  

a znehodnotila čistotu akumulované vody.  
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8.3 Čerpání vody ke spotřebním místům 

V případě využití dešťové vody pro splachování WC a praní prádla je důležité, aby voda tekla 

i v období sucha. 

V technické místnosti proto bude umístěna čerpací jednotka Essential monitorující 

hladinovým senzorem nedostatek vody v akumulační nádrži. Podle potřeby dodá k daným 

spotřebičům vodu z vodovodní sítě. Pitná voda bude doplňována do nádržky, která je součástí 

čerpací jednotky Essential. Takto dodávaná voda k zařizovacím předmětům nebude pitná. 

Přepojení mezi akumulační nádrží dešťové vody a nádržkou vody z vodovodní sítě bude 

provedeno pomocí třícestného ventilu. Ten bude namontován na nasávání čerpadla. 

 

 

Obr. č. 3 Čerpací jednotka Essential  
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8.4 Návrh velikosti akumulační nádrže 

Průměrné srážky 

Pro stanovení potřebného objemu akumulační nádrže potřebujeme znát průměrné roční srážky 

na daném území. V tomto případě pro Moravskoslezský kraj. Následný graf zobrazuje průběh 

průměrných ročních srážek v minulých letech. Z toho vyplývá průměrná hodnota ročních 

srážek 868 mm. Data byly zjištěny z údajů Českého hydrometeorologického úřadu. 

 

Graf č. 2 Průměrné roční srážky v Moravskoslezském kraji 

Objem nádrže dle potřebného množství vody 

Je počítáno se spotřebou vody 100 l/osoba/den dle [13] . Z toho je podle grafu č. 1 50% 

nahraditelné dešťovou vodou. Nádrž se navrhuje na 21 suchých dní. 

Vv =  (1) 

kde: Vv je  množství potřebné vody na období sucha (m
3
) 

 n počet obyvatel (obyvatel) 

 Sd spotřeba vody (obyvatel/l/den) 

 z koeficient optimální velikosti (den) 

Vv = = 4,2 m
3 

 

návrh: nádrž Columbus firmy Glynwed o objemu 4,5 m
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Potřebné množství vody za rok 

Vv = = 73,00 m
3
/rok 

Množství získané vody za rok 

Q =   (2) 

kde: Q je  množství získané vody (m3
/rok) 

A  záchytná plocha střechy (m2
) 

e odtokový součinitel dle druhu střechy (-) 

j  výška srážek (mm) 

η  hydraulický stupeň účinnosti filtrů daný výrobcem (-) 

Q =  = 75,59 m
3
/rok 

Posouzení situace 

Vv ≤ Q 

73,00 m
3
/rok ≤ 75,59 m

3
/rok VYHOVÍ  

Množství získané dešťové vody je dostatečné, situace je optimální. 

8.5 Stanovení doby návratnosti investice 

Pořizovací náklady  

Položka Cena včetně DPH (Kč) 

Nádrž Columbus 4500 l, šachtová kopule 2x, PE poklop 40896,00 

Podzemní filtrační šachta do 500 m2 plochy   8900,00 

Klidný nátok sada 1779,00 

Přepadový sifon 2827,00 

ESSENTIAL čerpadlo pro dům i zahradu   20563,00 

Plovoucí sání vč. zpětné klapky, filtr, hadice 3 m 1892,00 

Tlaková nádoba 8 l 684,00 

Jemný filtr 10‘‘ za čerpadlo, max. průtok 100 l/min 898,00 

Výkopové práce bez odvozu zeminy 3000,00 

Doprava, montáž 3000,00 

Cena celkem 84440,00 

Tab. č. 3 Jednotlivé položky investice 
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Doba návratnosti 

Cena pitné vody pro rok 2012 ve Frýdku-Místku je včetně DPH 66,42 Kč/m3
 

Nc = Vc  66,42 (3) 

kde: Nc je  roční náklady na pitnou vodu (Kč) 

Vc   celková roční spotřeba vody (m3
) 

Nc = 144  66,42=9697,32 Kč/rok 

Nn =  66,42  (4) 

kde: Nn je  roční úspora (Kč) 

Vn   množství pitné vody nahrazené využíváním dešťové vody (m3
) 

  

Nn =72  66,42 = 4848,66 Kč/rok 

P =   (5) 

kde: P je doba návratnosti (rok) 

 U pořizovací náklady (Kč) 

P = = 17,4 let 

Vypočítaná doba návratnosti je pouze orientační. Do výpočtu nebyly zahrnuty náklady 

spojené s údržbou a provozem nádrže, jako například výměna filtrů a spotřeba elektrické 

energie čerpací jednotkou. Úsporu negativně ovlivní také období sucha. Nebylo započítáno 

zvyšování vodného a stočného (ročně přibližně o 4%) ani zvyšování DPH. 
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9. Výpočty 

9.1 Dimenzování vodovodu a vodovodní přípojky 

Výpočty jsou provedeny dle [5]. 

QD =  (6) 

kde: QD je výpočtový průtok (l/s) 

QAi jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zařízení (l/s) 

ni počet výtokových armatur stejného druhu (-) 

di = 35,7   (7) 

kde: di je  předběžný návrh světlosti navrhovaného potrubí (mm) 

 v průtočná rychlost (m/s) 

ΔpF =    ρi (8) 

 kde: ΔpF je tlaková ztráta vlivem místních odporů (kPa) 

 ξ součinitel místního odporu (-) 

ρ hustota vody (kg/m
3
) 

R =     ρ (9) 

R je délková ztráta třením (kPa) 

λ součinitel tření (-) 

ΔpRF =  (10) 

kde: ΔpRF je tlaková ztráta vlivem tření o stěny trubek (kPa) 

 l délka navrhovaného úseku (m) 

   



40 

 

Návrh dimenzí dešťového potrubí 

Hlavní úsek 

Výpočtový průtok 

di Dxt v l R R*l ξ PF PRF 

Studená voda nepitná 

∑
(Q

A
2
 

 n
) 

QD 
Jmenovitý výtok 

0,15 0,2 0,3 

Materiál 

PPR l/s mm mm m/s m kPa/m kPa  - kPa kPa 

D1-D2 1 0 0 0,02 0,15 9,78 16 x 2,2 0,39 4,00 2,65 10,60 15,60 1,19 11,79 

D2-D3 2 1 0 0,09 0,29 13,63 16 x 2,2 2,74 0,55 8,63 4,75 18,50 69,42 74,17 

D3-D4 2 2 0 0,13 0,35 15,01 20 x 2,8 2,15 0,67 4,24 2,84 17,00 39,28 42,12 

D4-D5 3 3 0 0,19 0,43 16,61 25 x 3,5  1,69 9,70 2,81 27,26 19,50 27,84 55,10 

                          Σ 183,17 

 

Průtok vodovodní přípojkou 

Hlavní úsek 

Výpočtový průtok 

Studená voda pitná 

∑
(Q

A
2

 n
) 

QD 
Jmenovitý výtok 

0,15 0,2 0,3 

Materiál 

PE-HD l s 

S1-S2 4 8 1 0,50 0,71 
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9.2 Hydraulické posouzení potrubí nepitné vody 

Δpe =   (11) 

kde: Δpe je tlaková ztráta výškovým rozdílem mezi začátkem a koncem úseku (kPa) 

h  svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce potrubí (m) 

 ρ hustota vody (kg/m
3
) 

 g  tíhové zrychlení (m/s2
) 

Δpe =  = 52,96 kPa 

pdis ≥ pminFl + Δpe + ΔpWM + ΔpAp + ΔpRF (12) 

kde:  pdis je dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí (kPa) 

 pminFl minimální hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou (kPa) 

 ΔpWM  tlakové ztráty vodoměru (kPa) 

 ΔpAp  tlakové ztráty napojených zařízení (kPa) 

400 ≥ 100 + 52,96 + 0 + 0 + 183,17 

400 kPa ≥ 336,13 kPa VYHOVÍ 

9.3 Návrh vodoměru 

návrh: vodoměr ENBRA IARF/25 

maximální průtok 0,97 l/s 

QV ≥ QD  1,15 (13) 

kde: QV je maximální průtok vodoměrem (l/s) 

0,97 ≥ 0,71  1,15 

0,97 l/s ≥ 0,817 l/s VYHOVÍ 
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9.4 Posouzení čerpadla 

Nasávací trubice byla navržena DN 25. Výška nasávání je 2,9 m. Délka přívodního potrubí je 

8 m. Z následujícího grafu vyplývá, že čerpadlo čerpací jednotky Essential bude výkonně 

pracovat. 

 

Obr. č. 4 Pracovní diagram čerpadla  

9.5 Tepelná izolace potrubí 

Potrubí studené pitné i nepitné vody v celém rodinném domě bude opatřeno tepelnou izolací  

NMC Climaflex. Tloušťka izolace byla stanovena dle výpočtové pomůcky  

na internetových stránkách [18]. 

 

Materiál 

Teplota 

vody 

(°C) 

Teplota 

okolí (°C) 

Relativní 

vlhkost 

vzduchu (%) 

Teplota 

rosného 

bodu (°C) 

Teplota 

povrchu 

(°C) 

Tloušťka 

izolace 

(mm) 

PPR 10 21 65 14,6 17,2 5 
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9.6 Výpočet minimální vzdálenosti potrubí od základů 

Potrubí přívodu dešťové vody z akumulační nádrže do objektu vede pod úrovní základové 

spáry v hloubce 1890 mm ve vzdálenosti od základů L = 400mm. Proto je třeba posoudit 

minimální vzdálenost od základů, ve které je možno potrubí na tuto hloubku svést.  

LN =  (14) 

kde: LN je nejmenší vzdálenost výkopu od základu (mm) 

 H hloubka dna výkopu (mm) 

 hz hloubka základové spáry (mm) 

LN =  = 390 mm 

LN ≤ L 

390 mm ≤ 400 mm VYHOVÍ 

Vodovodní přípojka vede v hloubce 1500 mm pod úrovní terénu ve vzdálenosti 1500 mm od 

základů, které jsou v hloubce 1000 mm. 

LN =  = 515 mm 

LN ≤ L 

515 mm ≤ 1500 mm VYHOVÍ 

Svislé dešťové potrubí vede ve vzdálenosti 225 mm od základů do hloubky 1045 mm pod 

úrovní terénu. Základová spára je v hloubce 1000 mm. 

LN =  = 100 mm 

LN ≤ L 

100 mm ≤ 225 mm VYHOVÍ 
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9.7 Bilance množství splaškových vod a potřeby pitné vody 

Množství splaškových vod vychází z průměrné potřeby studené vody stanovené dle [13]. 

Roční průměrná potřeba studené vody 

Na jednoho obyvatele rodinného domu s tekoucí teplou vodou za rok  35 m
3
 

Pro očistu okolí rodinného domu a osob při aktivitách na zahradě    1 m
3 

Celkem PPV          36 m
3 

Qr = PPV  ZO (15) 

kde: PPV je průměrná potřeba vody (m3
/obyvatel/rok) 

 ZO počet zásobovaných obyvatel (obyvatel) 

Qr = 36   4 = 144 m
3 

Průměrná denní potřeba vody 

Qp =  (16) 

Qp = = 0,396 m
3
/den 

Maximální denní potřeba vody 

Qd = Qp  kd 

kde: kd je koeficient denní nerovnoměrnosti dle počtu obyvatel (-) 

Qd = 0,396  1,25 = 0,495 m
3
/den 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = Qd  kh (17) 

kde: kh je koeficient hodinové nerovnoměrnosti dle charakteru zástavby (-) 

Qh = 0,495   2,0 = 0,99 m
3
/h  

9.8 Dimenzování splaškové kanalizace a kanalizační přípojky 

Výpočty jsou provedeny dle [1] a [3]. 

Qww = k  (18) 

kde: Qww je  průtok odpadních vod (l/s) 

 k  součinitel odtoku (-) 

   součet výpočtových odtoků (l/s) 
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Připojovací potrubí 

Jednotlivé zařizovací předměty 

Ozn. Zařizovací předmět DU (l/s) DN 

U1 Umyvadlo 0,5 50 

SK Sprchovací kout 0,8 50 

WC Záchodová mísa 2,0 110 

VL Výlevka 2,0 110 

Úsek 1 – 1‘ 

Ozn. Zařizovací předmět DU (l/s) DN 

U1 Umyvadlo 0,5 50 

U2 Umývátko 0,5 50 

KV Koupací vana 0,8 50 

ΣDU = 1,8 l/s 

Qww = 0,5   = 0,6708 l/s 

návrh: DN 75 

Úsek 2 – 2‘ 

Ozn. Zařizovací předmět DU (l/s) DN 

KD Kuchyňský dřez 0,8 50 

MN Myčka nádobí 0,8 50 

ΣDU = 1,6 l/s 

Qww = 0,5   = 0,6325 l/s 

návrh: DN 75 

Úsek 3 – 3‘ 

Ozn. Zařizovací předmět DU (l/s) DN 

ČJ Čerpací jednotka 0,5 50 

AP Automatická pračka 1,5 50 

ΣDU = 2,0 l/s 

Qww = 0,5   = 0,7071 l/s 

návrh: DN 75 
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Odpadní potrubí 

Odpadní potrubí č. 1 

Umístění Zařizovací předmět Množství DU (l/s) DN 

2 NP Umyvadlo 1 0,5 75 

2 NP Umývátko 1 0,5 75 

2 NP Koupací vana 1 0,8 75 

2 NP Záchodová mísa 1 2,0 110 

1 NP Výlevka 1 2,0 110 

1 NP Automatická pračka 1 1,5 110 

1 NP Kuchyňský dřez 1 0,8 50 

1 NP Myčka nádobí 1 0,8 50 

1 NP Čerpací jednotka 1 0,5 50 

ΣDU = 8,9 l/s 

Qww = 0,5   = 1,4916 l/s 

návrh: DN 110 

Odpadní potrubí č. 2 

Umístění Zařizovací předmět Množství DU (l/s) DN 

1 NP Podlahová vpusť 1 2,0 110 

ΣDU = 2,0 l/s 

Qww = 0,5   = 0,7071 l/s 

návrh: DN 110 

Odpadní potrubí č. 3 

Umístění Zařizovací předmět Množství DU (l/s) DN 

1 NP Záchodová mísa 1 2,0 110 

1 NP Sprchovací kout 1 0,8 50 

1 NP Umyvadlo 1 0,5 50 

ΣDU = 3,3 l/s 

Qww = 0,5   = 0,9083 l/s 

návrh: DN 110 
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Svodné potrubí 

Úsek 1 – 2‘ 

Odpadní potrubí č. 1 

Qww = 1,4916 l/s 

návrh: DN 110 

Úsek 2 – 2‘ 

Odpadní potrubí č. 2 

Qww = 0,7071 l/s 

návrh: DN 110 

Úsek 2‘ – 3‘ 

Odpadní potrubí č. 1 + odpadní potrubí č. 2 

Qww = 1,4916 + 0,7071 = 2,1987 l/s 

návrh: DN 110 

Úsek 3 – 3‘ 

Odpadní potrubí č. 3 

Qww = 0,9083 l/s 

návrh: DN 110 

Úsek 3‘ – 1‘ 

Odpadní potrubí č. 1 + odpadní potrubí č. 2 + odpadní potrubí č. 3 

Qww = 1,4916 + 0,7071 + 0,9083 = 3,1070 l/s 

návrh: DN 125 

 

Kanalizační přípojka 

Průtok odpadních vod úsekem 3‘ – 1‘ a 9 – 9‘ (viz příloha č. 3) 

Qww = 3,1070 + 1,3191 = 4,4261 l/s 

návrh: DN 160 
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9.9 Dimenzování přivzdušňovacího ventilu 

Výpočty jsou provedeny dle [1] a [3]. Ventil se nachází na odpadním potrubí č. 3. 

návrh: přivzdušňovací ventil DURGO DN 50  

  kapacitní množství vzduchu QAV =19 l/s 

Qtot = Qww + QC + Qp (19) 

kde: Qtot je  celkový průtok odpadních vod (l/s) 

 QC   trvalý průtok (l/s) 

 Qcp  čerpaný průtok (l/s) 

Qtot = 0,9083 + 0 + 0 = 0,9083 l/s 

QAN = 8  Qtot (20) 

kde: QAN je  nejmenší množství vzduchu (l/s) 

QAN = 8  0,9083 = 7,2664 l/s 

QAN ≤ QAV 

7,2664 l/s ≤ 19 l/s VYHOVÍ 

9.10 Bilance dešťových vod 

Výpočet je proveden dle [2]. 

Qv = A   r   C (21) 

kde: Qv je  odtok dešťových vod (l/s) 

 r intenzita dešťů (l/s m
2
) 

 C součinitel odtoku (-) 

Qv = 116,12 0,03  1,0 = 3,48 l/s 
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9.11 Dimenzování dešťové kanalizace  

Výpočty jsou provedeny dle [2] a [3]. 

Střešní žlaby 

návrh: sklon 0,5 % 

 4 okapové svody 

 okapový žlab šíře 150 mm, Lindab Rainline, půlkruhový tvar 

A = LR BR (22) 

kde: A je záchytná plocha střechy (m2
) 

 LR délka okapu (m) 

 BR půdorysný průmět střechy od střešního žlabu po hřeben střechy (m) 

A = 6,23 4,66 = 29,03 m
2 

Dle vzorce (21) je odtok dešťových vod pro jeden svod:  

Qv =  0,03  1,0 = 0,87 l/s  

AE =   (23) 

kde: AE je  celkový příčný profil střešního žlabu (mm2
) 

 W  hloubka žlabu (mm) 

AE =  = 8836 mm
2 

QN = 2,78 x 10
-5

 AE
1,25

 (24) 

kde: QN  je  návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu (l/s) 

QN =2,78 x 10
-5

  8836
1,25 

= 2,38  l/s 

 ≥ 50 => žlab není krátký (25) 

 = 83,07 

83,07 ≥ 50  VYHOVÍ 
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QL = 0,9  0,5  QN   FL   (26) 

kde: QL je návrhový odtok dešťových vod (l/s) 

0,9  součinitel bezpečnosti (-) 

 0,5 součinitel sítka či lapače střešních splavenin (-)  

 FL součinitel odtoku získaný poměrem LR a W (-) 

QL = 0,9   0,5  2,38  1,01 = 1,08 l/s 

QL ≥  Qv 

1,08 l/s ≥ 0,87 l/s VYHOVÍ 

Odpadní potrubí 

h ≤  => průtok přepadem 

h >  => průtok otvorem 

h = W  Fk (27) 

kde: D je účinný průměr výtoku střešního žlabu (mm) 

 hv tlaková výška na výtoku střešního žlabu (mm) 

Fk faktor tlakové výšky získaný poměrem šířky dna a poloměrem žlabu (-) 

h = 75  0,65 = 48,75 mm  

D = 150 mm 

48,75 mm ≤ 150 mm => průtok přepadem 

Q0 =  (28) 

kde: Q0 je celkový odtok dešťových vod přitékající k výtoku ze střešního žlabu (l/s) 

 k  součinitel odtoku (-) 

Q0 =  = 3,40 l/s 

návrh: dešťové svody DN 100 Lindab Rainline 
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Svodné potrubí 

Úsek D1 – D2‘, D3 – D4‘ 

Počet odtoků 1 

Dešťový odtok Qv (l/s) 0,87 

Σ Qv (l/s) 0,87 

 DN 110 

Úsek D2‘ – D1‘, D4‘ – D3‘ 

Počet odtoků 2 

Dešťový odtok Qv (l/s) 0,87 

Σ Qv (l/s) 1,74 

 DN 110 

Úsek D1‘ – D5, D6 – D6‘ 

Počet odtoků 4 

Dešťový odtok Qv (l/s) 0,87 

Σ Qv (l/s) 3,48 

 DN 110 

 

9.12 Výpočet schodiště 

Výpočty jsou provedeny dle [6] 

1. 

návrh: schodiště    dvojramenné 

 konstrukční výška    KV = 3150 mm 

výška schodišťového stupně   hs = 175 mm 

Počet stupňů      ns =     (29) 

ns =  = 18 stupňů 

Šířka stupně      2  hs + b = 630 => b = 630 – 2  hs  (30) 

b = 630 – 2  175 = 280 mm   

b ≥ 250 mm  VYHOVÍ 
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2. 

návrh: šířka ramene     bp = 900 mm 

 šířka mezipodesty    bp min = 900 mm 

Délka ramene      Lr = 8  š  (31) 

      Lr = 8  280 = 2240 mm 

Výška ramene     Hr =    hs  (32)    

Hr =    175 = 1575 mm 

3. 

návrh: tloušťka zrcadla    šz = 200mm 

 výška zábradlí    hb = 900mm 

Šířka schodišťového prostoru   š = 2   bp + šz (33) 

      š = 2   900 + 200 = 2000 mm 

Sklon schodišťového ramene   tgα =   (34) 

      α =  = 32°   

25° ≤ α ≥ 35° VYHOVÍ 

4. 

Minimální podchodná výška   H1 = 1500 +     (35) 

      H1 = 1500 + = 2384 mm  

H1 ≥ 2100 mm VYHOVÍ 

Minimální průchodná výška   H2 = 750 + 1500  cosα   (36) 

      H2 = 750 + 1500  cos32 = 2022 mm  

b ≥ 1900 mm VYHOVÍ 
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Obr. č. 5 Půdorys schodiště 

 

Obr. č. 6 Řez schodištěm  
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10. Závěr 

Výsledkem této práce je návrh menšího, za to efektivně prostorově uspořádaného rodinného 

domu s kompletně navrženou vnitřní kanalizací. Systém pro využití dešťové vody byl navržen 

dle množství potřebné vody pro 21 suchých dní. Dalším faktorem při návrhu systému byl 

průměrný srážkový úhrn pro danou oblast. Byly kompletně zpracovány rozvody dešťové vody 

k vybraným zařizovacím předmětům. 

Pomocí metody SBRA byla určena 18,87% pravděpodobnost nedostatku dešťové vody 

naakumulované v nádrži. Tato skutečnost má negativní dopad na dobu návratnosti. Pro 

navržený systém byla doba návratnosti vyčíslena na 17,4 let.  

Z toho vyplývá, že ekonomické hledisko není v tomto případě tak významné jako hledisko 

ekologické. Navzdory vysokým pořizovacím nákladům, vysoké době návratnosti  

a nezanedbatelné pravděpodobnosti nedostatku dešťové vody, je navržený systém šetrný 

k životnímu prostředí. 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Kamila Chromčáková 
 Zakázka :   
 Datum :  10.12.2012 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm TO  0,0200  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  3  porotherm prof  0,4400  0,1170  960,0  750,0  7,0   0.0000 
  4  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm TO   --- 
  3  porotherm profi   --- 
  4  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.13 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.0   45.4  1061.0    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.0   47.9  1119.4    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.0   50.5  1180.2     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.0   54.5  1273.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.0   60.7  1418.5    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.0   65.9  1540.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.0   68.3  1596.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.0   67.4  1575.1    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.0   61.4  1434.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.0   55.3  1292.3     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.0   50.9  1189.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   48.3  1128.7    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 



 

 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.67 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.261 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2185.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.81 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    11.2   0.607     7.8   0.460    19.2   0.966    47.6 
    2    12.0   0.614     8.6   0.454    19.3   0.966    50.0 
    3    12.8   0.570     9.4   0.370    19.4   0.966    52.3 
    4    13.9   0.491    10.6   0.206    19.6   0.966    55.9 
    5    15.6   0.374    12.2  ------    19.8   0.966    61.6 
    6    16.9   0.186    13.4  ------    19.9   0.966    66.4 
    7    17.5  ------    14.0  ------    19.9   0.966    68.6 
    8    17.3   0.055    13.8  ------    19.9   0.966    67.8 
    9    15.8   0.353    12.4  ------    19.8   0.966    62.2 
   10    14.2   0.475    10.8   0.169    19.6   0.966    56.6 
   11    12.9   0.562     9.5   0.354    19.5   0.966    52.7 
   12    12.1   0.615     8.8   0.452    19.3   0.966    50.4 
          

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
        

 tepl.[C]:   18.9   18.8   17.1  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1240   1188    184    138 
 p,sat [Pa]:   2183   2169   1951    172    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3353    0.4332   3.184E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.024 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       4.182 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 



 

 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm TO  0,020       0,100  8,0 
   3  porotherm profi  0,440       0,117  7,0 
   4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 16,500 kg/m2,rok 
  (materiál: porotherm profi). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0242 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,1824 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

  



 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha 1 NP- vlysy 
 Zpracovatel :  Kamila Chromčáková 
 Zakázka :   
 Datum :  10.12.2012 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Vlysy  0,0170  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  mirelon  0,0030  0,0380  1000,0  25,0  2500,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0400  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 150  0,1000  0,0350  2060,0  25,0  100,0   0.0000 
  6  Protan BE  0,0015  0,1500  1500,0  1200,0  13000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  mirelon   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS 150S   --- 
  6  Protan BE   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.07 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.308 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.76 C 



 

 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       519.01 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.53 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1 NP- vlysy 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,6 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vlysy  0,017       0,180  157,0 
   2  mirelon  0,003       0,038  2500,0 
   3  Anhydritová směs  0,040       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150S  0,100       0,035  100,0 
   6  Protan BE  0,0015       0,150  13000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,53 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 
  



 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha 1 NP- dlažba 
 Zpracovatel :  Kamila Chromčáková 
 Zakázka :   
 Datum :  10.12.2012 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0450  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 150  0,1000  0,0350  2060,0  25,0  100,0   0.0000 
  6  Protan BE  0,0015  0,1500  1500,0  1200,0  13000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS 150S   --- 
  6  Protan BE   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.94 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.322 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.68 C 



 

 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1089.50 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.08 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1 NP- dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,6 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Anhydritová směs  0,045       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 150S  0,100       0,035  100,0 
   6  Protan BE  0,0015       0,150  13000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,88 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

  



 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Strop 2 NP 
 Zpracovatel :  Kamila Chromčáková 
 Zakázka :   
 Datum :  10.12.2012 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.065 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0250  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  210154,0   0.0000 
  5  Isover Orsik  0,0500  0,0380  800,0  96,0  1,0   0.0000 
  6  Isover Orsik  0,1600  0,0380  800,0  96,0  1,0   0.0000 
  7  Jutafol D 110  0,0003  0,3900  1700,0  440,0  3868,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Sádrokarton   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  4  Jutafol N 110 Special   --- 
  5  Isover Orsik   --- 
  6  Isover Orsik   --- 
  7  Jutafol D 110 Special   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    -6.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   43.9  1064.6    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   46.3  1122.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.7  1423.6    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   63.6  1542.4    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   66.0  1600.6    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   65.1  1578.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   59.4  1440.5    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
           



 

 

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.10 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.233 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         78.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.977 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    11.2   0.594     7.9   0.450    20.1   0.977    45.4 
    2    12.0   0.599     8.7   0.443    20.1   0.977    47.7 
    3    12.9   0.555     9.5   0.361    20.2   0.977    50.1 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    20.3   0.977    53.7 
    5    15.7   0.351    12.2  ------    20.4   0.977    59.3 
    6    16.9   0.166    13.5  ------    20.5   0.977    64.0 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.977    66.3 
    8    17.3   0.056    13.8  ------    20.5   0.977    65.4 
    9    15.9   0.332    12.4  ------    20.4   0.977    60.0 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    20.3   0.977    54.4 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    20.2   0.977    50.4 
   12    12.2   0.601     8.8   0.443    20.1   0.977    48.2 
          

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
        

 tepl.[C]:   20.2   20.1   19.8   19.1   19.1   13.2   -5.6   -5.6 
 p [Pa]:   1334   1331   1328   1328    320    319    316    295 
 p,sat [Pa]:   2359   2351   2315   2208   2208   1519    383    383 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.360E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 



 

 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop 2 NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,6 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -6,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   4  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   5  Isover Orsik  0,050       0,038  1,0 
   6  Isover Orsik  0,160       0,038  1,0 
   7  Jutafol D 110 Special  0,0003       0,390  3868,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,661 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,977 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
  



 

 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Střecha- šikmá 
 Zpracovatel :  Kamila Chromčáková 
 Zakázka :   
 Datum :  10.12.2012 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.065 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0250  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  210154,0   0.0000 
  5  Isover Orsik  0,0500  0,0380  800,0  96,0  1,0   0.0000 
  6  Isover Orsik  0,1600  0,0380  800,0  96,0  1,0   0.0000 
  7  Jutafol D 110  0,0003  0,3900  1700,0  440,0  3868,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Sádrokarton   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  4  Jutafol N 110 Special   --- 
  5  Isover Orsik   --- 
  6  Isover Orsik   --- 
  7  Jutafol D 110 Special   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.0   45.4  1061.0    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.0   47.9  1119.4    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.0   50.5  1180.2     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.0   54.5  1273.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.0   60.7  1418.5    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.0   65.9  1540.1    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.0   68.3  1596.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.0   67.4  1575.1    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.0   61.4  1434.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.0   55.3  1292.3     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.0   50.9  1189.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   48.3  1128.7    -0.5   80.7   472.8 
           



 

 

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.10 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.233 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         78.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.19 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.977 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    11.2   0.607     7.8   0.460    19.5   0.977    46.9 
    2    12.0   0.614     8.6   0.454    19.5   0.977    49.4 
    3    12.8   0.570     9.4   0.370    19.6   0.977    51.7 
    4    13.9   0.491    10.6   0.206    19.7   0.977    55.4 
    5    15.6   0.374    12.2  ------    19.8   0.977    61.3 
    6    16.9   0.186    13.4  ------    19.9   0.977    66.3 
    7    17.5  ------    14.0  ------    19.9   0.977    68.5 
    8    17.3   0.055    13.8  ------    19.9   0.977    67.7 
    9    15.8   0.353    12.4  ------    19.8   0.977    62.0 
   10    14.2   0.475    10.8   0.169    19.7   0.977    56.2 
   11    12.9   0.562     9.5   0.354    19.6   0.977    52.1 
   12    12.1   0.615     8.8   0.452    19.5   0.977    49.7 
          

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
        

 tepl.[C]:   19.4   19.3   19.0   18.0   18.0   10.3  -14.4  -14.4 
 p [Pa]:   1285   1282   1279   1279    167    166    162    138 
 p,sat [Pa]:   2253   2243   2197   2064   2064   1251    174    174 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.812E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 



 

 

 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha- šikmá 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   4  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   5  Isover Orsik  0,050       0,038  1,0 
   6  Isover Orsik  0,160       0,038  1,0 
   7  Jutafol D 110 Special  0,0003       0,390  3868,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,977 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 



 

 

Příloha č. 2 

Posouzení efektivity systému pro využívání dešťové vody  

  



 

 

Úvod 

Nevýhodou využívání dešťové vody je nejistota jejího množství. V případě využití  

pro domácí potřeby je důležité, aby voda tekla i v období sucha. 

Cílem je zjištění pravděpodobnosti, že nebude dostatek dešťové vody  

pro splachování WC, úklid, praní prádla a zalévání zahrady. V tom případě se bude muset 

systém dopouštět z veřejného vodovodu pitnou vodou. To je jev nežádoucí, protože se snižuje 

finanční úspora a zvyšuje doba návratnosti investice. 

Funkce spolehlivosti: RF= R – S (37) 

Kde: S je  roční spotřeba vody uživateli (m3
) 

R   množství získané dešťové vody za rok (m3
/rok) 

Výpočet bude proveden simulační metodou SBRA (Simulation based reliability assessment) 

pomocí programů (20) a (21). 

Podklady pro výpočet 

V domě budou bydlet 4 osoby. Dle [13] je počítáno se spotřebou vody 100 l/osoba/den.  

Podle grafu č. 1 je 50% nahraditelné dešťovou vodou.  

Množství získané dešťové vody 

Dle vzorce (1). 

Množství potřebné vody 

Dle vzorce (2). 

Deterministické veličiny 

Označení Název Hodnota 

A Plocha střechy 116,12 

e Odtokový součinitel 0,75 

μ Hydraulický stupeň účinnosti filtrů 1,00 

d Průměrný počet dnů v roce 365,25 

Tab. č. 4 Deterministické veličiny 



 

 

Náhodné veličiny 

Označení Název Histogram Typ veličiny Intervaly 

j Výška srážek roční srážky.dis Neparametrická 128 

Vw Spotřeba vody na splachování WC WC spotřeba.dis Parametrická 50 

Vp Spotřeba vody na praní prádla pračka.dis Parametrická 50 

Vu Spotřeba vody na úklid umyvadlo.dis Parametrická 50 

Vz Spotřeba vody na zalévání zahrady zahradní ventil spotřeba.dis Parametrická 50 

Tab. č. 5 Náhodné veličiny 

Histogramy náhodných veličin 

Průměrné roční srážky pro Moravskoslezský kraj byly získány z údajů Českého 

hydrometeorologického úřadu. Do výpočtu byla zadána data z období let 2002- 2012. 

 

Obr. č. 7 Histogram měsíčních srážek 

  



 

 

Podle grafu č. 1 bylo pro splachování WC uvažováno se spotřebou vody 30 l/os/den.  

Ve výpočtu se uvažuje s rozptylem spotřeby 20%. 

 

Obr. č. 8 Histogram spotřeby vody pro splachování WC 

 

Dle grafu č. 1 bylo pro praní prádla uvažováno se spotřebou 12 l/os/den. Ve výpočtu se 

uvažuje s rozptylem spotřeby 20%. 

 

Obr. č. 9 Histogram spotřeby vody pro praní prádla 



 

 

Dle grafu č. 1 bylo pro úklid uvažováno se spotřebou vody 4 l/os/den. Ve výpočtu se uvažuje 

s rozptylem spotřeby 20%. 

 

Obr. č. 10 Histogram spotřeby vody pro úklid 

 

Dle grafu č. 1 bylo pro zalévání zahrady uvažováno se spotřebou vody 4 l/os/den.  

Ve výpočtu se uvažuje s rozptylem spotřeby 20%. 

 

Obr. č. 11 Histogram spotřeby vody pro zalévání zahrady 



 

 

Program AntHill 

Pro výpočet bylo zadáno 2000 simulací. 

 

Obr. č. 12 Pracovní plocha programu AntHill 

Výsledky 

Z obrázku č. 13 vyplývá pravděpodobnost Pf = 0,18870550.  

 

Obr. č. 13 Výsledný graf 1D 

Závěr 

Pravděpodobnost 18,87% značí, že množství dešťové vody vždy nepokryje potřebné množství 

vody pro 4 osoby. Do systému se bude muset občas dopouštět pitná voda.  


