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Anotace bakalářské práce 
 

Zadáním této bakalářské je vypracování projektu pro realizaci novostavby rodinného 

domu s návrhem vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. V rámci vnitřního vodovodu je řešen 

ohřev teplé vody pomocí plynového bojleru. Projekt se zabývá přečištěním splaškových 

odpadním vod se vsakováním a hospodařením dešťových odpadních vod. Rodinný dům je 

navrhován pro čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a částečně 

podsklepený suterén. 

Cílem bakalářské práce je výpočet návrh těchto zařízení a jejich optimálních využití pro 

potřebu obyvatel domu. Dokumentace obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou 

zprávu, technickou zprávu kanalizace a vodovodu a přílohy s výpočty. 

Klíčová slova: objekt, čistírna odpadních vod, stavba, kanalizace 

 

 

Annotation of bachelor’s thesis 

Topic of this bachelor thesis is a project for realization of family house construction 

and design of inside water conduit and plumbing. Water heating of inside water conduit is 

carried by gas boiler. The project deals with recleaning of waste waters seepage and managing 

rain and waste waters. Family house is designed for four members family. The family house 

has two floors and a partial basement. 

Result of this bachelor thesis is design of such devices and optimal usage for occupiers 

of a family house. Documentation involves accompanying report, general technical report of 

plumbing and water conduit, and annexes with calculations. 

Key words: object, sewage treatment plant, building, sewerage 

 

 

 

 

 



Obsah 

Seznam použitého značení 

1. Úvod .................................................................................................................................... 1 

2. Průvodní zpráva .................................................................................................................. 2 

2.1. Identifikační údaje ....................................................................................................... 2 

2.1.1. Údaje o stavbě ...................................................................................................... 2 

2.1.2. Údaje o žadateli .................................................................................................... 2 

2.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace....................................................................... 2 

2.2. Seznam vstupních podkladů ........................................................................................ 2 

2.3. Údaje o území .............................................................................................................. 3 

2.3.1. Rozsah řešeného území: ....................................................................................... 3 

2.3.2. Dosavadní využití území ...................................................................................... 3 

2.3.3. Informace o stavebním pozemku ......................................................................... 3 

2.3.4. Údaje o odtokových poměrech ............................................................................. 3 

2.4. Údaje o stavbě ............................................................................................................. 3 

2.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ................................. 5 

3. Souhrnná technická zpráva ................................................................................................. 6 

3.1. Popis území stavby ...................................................................................................... 6 

3.2. Celkový popis stavby ................................................................................................... 7 

3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek ................................ 7 

3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení ..................................................... 7 

3.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby ............................................... 8 

3.2.4. Bezbariérové užívaní stavby ................................................................................ 8 

3.2.5. Bezpečnost při užívaní stavby .............................................................................. 8 

3.2.6. Základní technický popis staveb .......................................................................... 8 

3.2.7. Technická a technologická zařízení ..................................................................... 9 

3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení ................................................................................. 9 



3.2.9. Zásady hospodaření s energiemi ........................................................................ 10 

3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  ................................ 

 komunální prostředí ............................................................................................ 10 

3.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................. 11 

3.3. Připojení na technickou infrastrukturu ...................................................................... 12 

3.4. Dopravní řešení .......................................................................................................... 12 

3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ....................................................... 12 

3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ............................................. 12 

3.7. Ochrana obyvatelstva ................................................................................................ 13 

3.8. Zásady organizace výstavby ...................................................................................... 13 

4. Technická zpráva stavební části ........................................................................................ 14 

4.1. Účel objektu ............................................................................................................... 14 

4.2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení ..................................... 14 

4.3. Technické a konstrukční řešení objektu .................................................................... 14 

4.3.1. Práce HSV .......................................................................................................... 14 

4.3.2. Práce PSV ........................................................................................................... 17 

4.4. Osvětlení a akustická opatření ................................................................................... 19 

4.5. Větrání ....................................................................................................................... 19 

4.6. Technická zařízení budov .......................................................................................... 19 

4.6.1. Kanalizace .......................................................................................................... 19 

4.6.2. Vodovod ............................................................................................................. 19 

4.6.3. Plynovod ............................................................................................................. 19 

4.6.4. Elektroinstalace .................................................................................................. 20 

4.6.5. Vytápění a ohřev TV .......................................................................................... 20 

4.7. Vliv objektů a jeho užívání na životní prostředí ........................................................ 21 

4.8. Dopravní řešení .......................................................................................................... 21 

4.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí ....................................... 21 



4.10. Dodržení požadavků na výstavbu ................................................................................ 21 

5. Technická zpráva kanalizace ............................................................................................ 22 

5.1. Úvod .......................................................................................................................... 22 

5.2. Kanalizační přípojka .................................................................................................. 22 

5.3. Vnitřní kanalizace ...................................................................................................... 23 

5.4. Výpis zařizovacích předmětů .................................................................................... 24 

5.5. Dimenze splaškové kanalizace .................................................................................. 26 

5.6. Dimenze dešťové kanalizace ..................................................................................... 26 

5.7. Zkouška kanalizace .................................................................................................... 26 

5.8. Závěr .......................................................................................................................... 27 

6. Technická zpráva vodovodu ............................................................................................. 28 

6.1. Úvod .......................................................................................................................... 28 

6.2. Vodovodní přípojka ................................................................................................... 28 

6.3. Vnitřní vodovod ......................................................................................................... 29 

6.4. Zařizovací předměty .................................................................................................. 30 

6.5. Ohřev teplé vody ....................................................................................................... 30 

6.6. Zkouška vodovodu .................................................................................................... 30 

6.7. Závěr .......................................................................................................................... 31 

7. Závěr ................................................................................................................................. 32 

8. Seznam použitých zdrojů .................................................................................................. 33 

9. Seznam obrázků ................................................................................................................ 36 

10. Seznam příloh ................................................................................................................ 37 

11. Seznam výkresů ............................................................................................................. 38 

 

 

 

 



Seznam použitého značení 

A  Účinná plocha střechy    [m2] 

Amin  Minimální plocha otvoru    [m2] 

AE  Plocha příčného profile žlabu   [mm2] 

Ared  Redukovaný půdorysný průmět plochy  [m2] 

Avsak  Zasakovací plocha     [m2] 

BR  Půdorysný průmět střechy od střešního žlabu [m] 

C  Součinitel odtoku dešťových vod   [-] 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

D  Průměr potrubí nebo tloušťky jednotlivých vrstev [mm] 

DU  Výpočtový odtok     [l/s] 

FL  Součinitel odtoku     [-] 

K  Součinitel odtoku     [-] 

KV  Konstrukční výška     [mm] 

LR  Délka okapu      [m] 

NP  Nadzemní podlaží 

PP  Podzemní podlaží 

Q  Odtok dešťových vod     [l/s] 

Q1P  Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV  [kWh] 

Q2t  Teoretické teplo odebrané z ohřívače  [kWh] 

Q2z  Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV  [kWh] 

QA  Jmenovitý výtok     [l/s] 

QD  Výpočtový průtok     [l/s] 

Qdm  Maximální denní potřeba vody   [l/den] 

Qdp  Průměrná denní potřeba vody   [l/den] 

Qh  Výsledná potřeba tepla na vytápění   [kWh/a] 

Qh,max  Maximální hodinová potřeba vody   [l/h] 

Qi  Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla [kWh/a] 

Qk,max Maximální denní průtok splaškových vod  [m3/den] 

QL  Maximální dešťový odtok    [l/s] 

Qmax   Maximální průtok odpadních vod   [l/s] 

QN  Návrhový odtok dešťových vod   [l/s] 



QO  Regulovaný odtok do kanalizace   [m3/s] 

Qr  Výpočtový průtok dešťových vod   [l/s] 

Qr,B  Specifická potřeba vody za rok   [m3/rok] 

QRWP  Hydraulická kapacita dešťového potrubí  [l/s] 

Qs  Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření  [kWh/a] 

Qt  Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem [kWh/a] 

Qv  Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním [kWh/a] 

Qvsak  Vsakovaný odtok     [m3/s] 

Qww  Průtok odpadních vod     [l/s] 

Qztr  Tepelná ztráta izolovaného potrubí   [W] 

R  Délková tlaková ztráta    [kPa] 

RHe  Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%] 

RHi  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%] 

Rse  Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru  [m2K/W] 

Rsi  Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru  [m2K/W] 

Tai  Návrhová teplota vnitřního vzduchu   [°C] 

Te  Návrhová teplota Te     [°C] 

TI  Tepelná izolace 

Tpr  Doba vyprázdnění vsakovacího zařízení  [s] 

TV  Teplá voda 

U3  Objemový průtok TV     [m3/h] 

V2p  Celková potřeba TV v dané period   [m3] 

Vd  Objem dávky      [m3] 

Vj  Potřeba TV pro mytí nádobí v dané period  [m3] 

Vo  Potřeba TV pro mytí osob v dané period  [m3] 

Vu  Potřeba TV pro úklid a pro mytí podlaha   [m3] 

Vvz  Retenční objem vsakovacího zařízení  [m3] 

Vz  Velikost zásobníku TV    [m3] 

W  Návrhová hloubka vody ve žlabu   [mm] 

b  Šířka schodišťového stupně    [mm]  



c  Měrná tepelná kapacita vody    [kWh/(m3.K)] 

d  Délka schodišťového ramene    [mm]  

f  Součinitel bezpečnosti vsaku    [-] 

g  Tíhové zrychlení      [m/s2] 

i  Intenzita deště      [l/(s.m2)] 

h  Výška schodišťového stupně    [mm] 

h1  Podchodná výška     [mm] 

h2  Průchodná výška     [mm] 

kd  Koeficient denní nerovnoměrnosti   [-] 

kh  Koeficient hodinnové nerovnoměrnosti  [-] 

kv  Součinitel vsaku     [m/s] 

l  Délka potrubí      [m] 

n  Počet spotřebních jednotek    [-] 

nd  Počet dávek      [-] 

ni  Počet uživatelů     [-] 

nj  Počet jídel      [-] 

nu  Počet výměr ploch     [-] 

pd  Součinitel prodloužení dávky    [-] 

pdis  Dispoziční přetlak na začátku potrubí  [kPa] 

qp  Specifická potřeba vody    [l/os.den] 

rh  Relativní vlhkost vzduchu    [-] 

t  Doba činnosti      [h] 

tc  Doba trvání srážky     [min] 

td  Doba dávky      [h] 

tin  Teplota media uvnitř potrubí    [°C] 

tout  Teplota okolního vzduchu    [°C] 

tw  Teplota rosného bodu     [°C] 

v  Průtočná rychlost     [m/s] 

z  Průměrná doba odběru vody během dne  [h] 

zt  Poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci vody [-] 



∆pf  Tlaková ztráta vlivem místních odporů  [kPa] 

∆Q1  Teplo dodané ohřívačem do TV   [kW] 

θ1  Teplota studené vody     [°C] 

θ2  Teplota teplé vody za ohřívačem   [°C] 

Φ1n  Jmenovitý tepelný výkon ohřevu   [kW] 

α  Sklon schodiště     [°] 

ρ  Hustota vody      [kg/m3] 

π  Ludolfovo číslo 
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1. Úvod 
 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu 

pro provedení stavby. Řešená dokumentace je zaměřena na návrh vodovodu, splaškové 

kanalizace a hospodaření s dešťovou vodou. 

Rodinný dům bude vybudován v obytné zóně na okraji města Ostravy. Jedná se o 

dvoupodlažní podsklepený objekt, který je navržen z cihelných tvárnic a bude pokryt 

sedlovou střechou. 

Na vytápění objektu byl navržen plynový kotel, k ohřevu teplé vody plynový bojler. 

Splašková kanalizace bude svedena do přečerpávací nádrže, z té budou odpadní vody 

čerpadlem v pravidelných intervalech přečerpány do domácí čistírny odpadních vod a 

následně vsáknuty na pozemku. Dešťová voda bude svedena nádrže. V té se bude nacházet 

čerpadlo pro zavlažovací systém. V případě velkých srážek budou dešťové odpadní vody 

pokračovat do vsakovacího zařízení, popřípadě do dešťové kanalizace. 

Přílohy obsahují detailní výpočty jednotlivých instalací a jiných důležitých 

komponentů. Bylo také provedeno tepelně technické vyhodnocení. Grafická část obsahuje 

výkresy stavebního objektu v rozsahu potřeby pro TZB a výkresy instalací TZB. 
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2. Průvodní zpráva 

2.1. Identifikační údaje 

2.1.1. Údaje o stavbě 

- Název stavby: Rodinný dům 

- Místo stavby: Ostrava, Komenského 3, katastrální území Ostrava, č. pozemku 

687/24 

- Předmět dokumentace: Novostavba rodinného domu 

2.1.2. Údaje o žadateli 

- Jméno: Petr Klemens 

- Adresa: Květinová 6, Dolní Benešov 747 22 

- Tel. +420 584 585 219 

- Email: klemenspetr@seznam.cz 

2.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

- Jméno: Marek Jařáb 

- Adresa: Budovatelská 156, Dolní Benešov – Zábřeh 

- Tel. +420 845 987 264 

- Email: marek.jarab@seznam.cz 

- Identifikační číslo: VŠB – TU, FAST 

2.2.  Seznam vstupních podkladů 

- Stavební povolení vydáno v Ostravě dne 5. 1. 2014 

- Projektová dokumentace pro povolení stavby 

- Byly také zohledněny požadavky investora 

- Katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližší okolí 
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2.3.  Údaje o území 

2.3.1. Rozsah řešeného území:  

Jedná se o nezastavěné území. 

2.3.2. Dosavadní využití území 

Na daném pozemku se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, 

na níž má stát nový rodinný dům, slouží jako louka. Při návrhu byly 

respektovány podmínky stanovené územním plánem města Ostravy. 

Stavební pozemek par. č. 687/24 se nachází v k. ú. Ostrava, je určen pro 

výstavbu rodinného domu. Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severní 

komunikace. Na ostatních světových stranách se nacházejí sousední parcely. 

Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu a nenachází se 

v památkové chráněném území. 

2.3.3. Informace o stavebním pozemku 

- Číslo parcely: 687/24 

- Výměra: 820 m2 

- Katastrální území: Ostrava 

- Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

- Způsob ochrany nemovitostí: zemědělský půdní fond 

- Omezení vlastnického práva: Nejsou evidovaná žádná omezení 

2.3.4. Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je rovinný, obsahuje množství travnatých ploch, které umožňují 

vsakování dešťových vod. 

2.4.  Údaje o stavbě 

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

         Novostavba 
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    b) Účel užívání stavby 

         Stavba bude využívána jako budova pro bydlení. 

 

    c) Trvalá nebo dočasná stavba 

         Stavba je trvalého charakteru. 

 

    d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

       památka apod.) 

         Žádné památky se zde nenacházejí. 

 

    e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  

     požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

         Na stavbu nebyly požadavky na bezbariérové užívání staveb, z tohoto důvodu  

           se není tato stavba navržena jako bezbariérová. 

 

    f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z  

     jiných právních předpisů 

         Splňuje veškeré vyplývající požadavky dotčených orgánů. 

 

 h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  

                   plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /  

     pracovníků apod.) 

  Zastavěná plocha:   112 m2 

  Obestavěný prostor:  1053 m3 

  Plánovaný počet uživatelů:  4 osoby 

  Počet funkčních jednotek:  1   

 

    i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s     

       dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí  

     apod.) 

Předpokládaná roční spotřeba užitkové vody je 36 m3/osoba/rok. [1] 

Splašková kanalizace je svedena přes přečerpávající nádrž a domácí čistírnu 

odpadních vod do vsakovacího systému na pozemku. Hospodaření s dešťovou 
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vodou je navrženo na zavlažování trávní porostu na pozemku. V případě trvalých 

dešťů je na pozemku navrženo za akumulační jímkou vsakovací zařízení 

s přepadem do dešťové kanalizace.  

  Další odpadní produkty objektu 

   Plasty 

   Papír 

   Komunální odpad 

   Sklo  

 

   j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci  

    stavby, členění na etapy) 

         Zahájení stavby se předpokládá v září roku 2014 a termín dokončení je   

            orientačně odhadnut na listopad roku 2015. 

 

    k) Orientační náklady stavby 

         Předpokládané náklady na výstavbu rodinného domu se předpokládají                                      

                       5,5 mil. Kč. 

2.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

         Stavba obsahuje technologická zařízení: Kotelnu, ve které se nachází plynový 

         bojler a plynový kotel. 
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3. Souhrnná technická zpráva 

3.1.  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází na okraji města Ostrava, cca 5 km od centra města. 

Lokalita navazuje na výstavbu předchozích rodinných domů. Svrchní část 

pozemků tvoří orná půda, trávní porost a porost stromů. Pozemek je rovinný. 

V těsné blízkosti vedle pozemku vede komunikace, ze které je možné zřídit 

přístupovou cestu na pozemek. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. Geologickým 

průzkumem bylo zjištěno, že se na pozemku nachází pod ornicí ulehlý hlinití 

písek se součinitelem vsaku kv = 1,5·10-6 m/s. Hydrogeologický průzkum 

prokázal, že hladina podzemní vody se nachází 5 m pod terénem, z tohoto 

důvodů není nutné navrhovat odvodnění základové spáry či jiných objektů. 

Správce kanalizačního řádu vydal prohlášení, že hladina podzemní vody se 

nachází 5 m pod úrovni terénu a proto v místě objektu nehrozí vzdutá voda, 

tudíž není nutné navrhnout na kanalizační přípojku armaturu proti vzduté vodě.  

Dále bylo provedeno radonové a geodetické měření s vytýčením 

specializovanou firmou. Při této příležitosti byla pořízena fotodokumentace 

stavebního pozemku. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vysokého napětí a ani jiných 

dálkových vedení.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území nebo poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry 

Objekt rodinného domu s ČOV a zasakovacími systémy nebude mít vliv 

na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry území budou stavbou změněny. 
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f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

Na pozemku není v současné době vybudován žádný objekt, tudíž je 

předpokládáno, že zde nebudou před výstavbou probíhat žádné demolice. 

Z důvodů rostlých smrků na západní straně pozemku bude probíhat kácení 

dřevin. Celková cena kácení se předpokládá 15 tis. Kč. Vykácené porosty 

zůstanou na pozemku investora pro jeho využití.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

Stavba se bude provádět na pozemku, který je v těsné blízkosti přístupové 

komunikace, a proto není potřeba jiných záborů. 

h) Územně technické podmínky 

K objektu vede místní komunikaci. Technická infrastruktura je zajištěna 

těmito inženýrskými sítěmi: elektro vedení NN (ČEZ Distribuce, a.s.), dešťová 

kanalizace a vodovod (SmVaK), NTL plynovod (RWE) 

i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné 

investice. 

3.2.  Celkový popis stavby 

3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu rodinného domu v Ostravě. Do objektu se vstupuje 

ze severní strany, kde se nachází hlavní a jediný vstup do objektu. Rodinný 

dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.  Nadzemní podlaží slouží 

k bydlení osob, v suterénu se nachází sklady a kotelna. 

3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Na parcele č. 687/24 bude postaven rodinný dům s dvěma nadzemními a 

jedním podzemním podlažím. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Terén 

pozemku je hodnocen jako rovinný. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Stavba bude svým tvarem a barevným řešením zapadat do místní 

lokality. Hlavním materiálem stavby budou cihelné tvárnice fy. YTONG. 

Nadzemní podlaží budou zatepleny fasádním expandovaným polystyrénem a 

suterén bude zateplen extrudovaným polystyrénem. Zastřešení objektu bude 

střešní taškou Česká šablona fy. CEMBRIT. Komínové těleso je tvořeno 

komplexním systémem SCHIEDEL.  

3.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Po vstupu do vchodových dveří se nacházíme v zádveří, odkud se 

dostaneme do haly nebo do koupelny v prvním nadzemním podlaží. V hale se 

nachází schodiště, které vede do suterénu a podkroví. V hale v přízemí 

projdeme také do obývacího pokoje, který je spojen s kuchyní. Na jižní straně 

v přízemí objektu se ještě nachází pokoj. 

Po výstupu do podkroví se dostaneme na chodbu, odkud vedou dveře do 

koupelny, wc, ložnice, dvou pokojů a technické místnosti, ve které se nachází 

střešní výlez komínu. 

V suterénu rodinného domu bude umístěna kotelna s ventilačním 

průduchem, technická místnost a kotelna.  

3.2.4. Bezbariérové užívaní stavby 

Stavba není navržená na bezbariérové užívání staveb. 

3.2.5. Bezpečnost při užívaní stavby 

Pro bezpečné užívaní staveb se vztahují tyto platné předpisy a normy. 

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví [2] 

3.2.6. Základní technický popis staveb 

Viz technická zpráva stavební části (kap. 4). 
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3.2.7. Technická a technologická zařízení 

Stavba bude napojena na stávající přípojky inženýrských sítí – 

vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, plynovodní přípojka a elektro 

přípojka. 

Přípojka dešťové kanalizace začíná od napojení na kanalizační řád až po 

revizní šachtu na pozemku. Délka přípojky je 4 m a je vedena v potrubí Wavin 

Osma KG DN160, SN. Od této šachty dále pokračuje vnitřní dešťová 

kanalizace vedena přes vsakovací nádrž, jímací nádrž až po odpadní dešťové 

svody. 

Splašková kanalizace je vedena od vsakovací nádrže přes domácí čistírnu 

odpadní vod, přečerpávací nádrž až po podlahovou vpusť v kotelně. 

Materiálem splaškové kanalizace je potrubí KG fy. Wavin Osma, dimenze viz 

příloha č. VII . 

Vodovodní přípojka začíná napojením pomocí navrtávky na veřejný 

vodovod až po hlavní uzávěr vody, který je součástí vodoměrné sestavy. 

Materiálem přípojky je PE-HD a je dlouhá 8 m. Vodoměrná sestava bude 

umístěna v suterénu ve skladu. Vnitřní vodovod začíná hlavním uzávěrem vody 

a je vedena v měděném potrubí. 

Plynovodní přípojka bude přivedena z nízkotlakého plynovodního řádu 

ocelovým potrubím až do skřínky s hlavním uzávěrem plynu na hranici 

pozemku. Délka přípojky je 2 m. Vnitřní rozvody budou také provedeny 

ocelovým potrubí. 

Elektrická energie bude do kabelové skříně přivedená pomocí přípojky 

CYKY 5Jx10. Odtud dále pokračuje vnitřní rozvod do pojistkové skříně a dále 

ke spotřebičům. 

3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 
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3.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

     a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

  - obestavěný objem Vb =      670.00 m3 

  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.6 C 

  - vnější teplota Te =         -15.0 C 

  - násobnost výměny n =     0,5 1/h 

  - prům. výkon int. zdrojů tepla =   4 W/m2 

  - propustnost oken g =     0,5 

  - energie slun. záření =     200 kWh/m2,a 

  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        8788 kWh/a 

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        7261 kWh/a 

 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:               1553 kWh/a 

 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:               2242 kWh/a 

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:             12444 kWh/a 

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =  18.57 kWh/m3,rok 

 

     b) Posouzení využití alternativních zdrojů 

  V objektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. 

 

 

3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

   Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod. ) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.) 

Větrání – Veškeré místnosti jsou přirozené větrané. V místnosti kde je umístěn 

plynový kotel a plynový bojler je navíc ventilační otvor pro trvalý přívod vzduchu. 

Výpočet viz příloha č. XI.  

Osvětlení – Veškeré místnosti jsou přirozeně osvětlené, v kombinaci s umělým 

osvětlením. Intenzita umělého osvětlení splňuje hygienické požadavky na 

intenzitu umělého osvětlení místností rodinného domu. 
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Vytápění – vytápění je navrženo z měděného potrubí se spodním rozvodem. 

Zdrojem tepla bude plynový kotel v kotelně. Výkon plynového kotle bude 12 kW. 

Ohřev TV – bude probíhat pomocí plynového bojleru umístěného v kotelně. 

Výkon plynového bojleru bude 10,2 kW. 

Zásobování vodou – bude probíhat pomocí vodovodní přípojky. 

Likvidace odpadních vod – splaškové odpadní vody budou svedeny přes 

přečerpávací nádrž do domácí čistírny odpadních vod. Po přečištění bude odpadní 

voda svedena do vsakovacího zařízení umístěného na pozemku. Dešťové odpadní 

vody budou využívány na jejich hospodaření. Nejdřív budou svedeny potrubím 

do nádrže. V případě větších a trvalejších dešťů budou odpadní vody dále 

pokračovat přes vsakovací zařízení do dešťové kanalizace. 

 

3.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

  a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

    Pomocí průzkumů bylo zjištěno, že v místě stavby nehrozí výskyt 

radonu. 

  b) Ochrana před bludnými proudy 

   Stavba se nenachází v prostoru výskytu bludných proudů. 

  c) Ochrana před technickou seizmicitou 

   Stavba se nenachází v prostoru s výskytem seizmicity. 

  d) Ochrana před hlukem 

 V projektu byly dodrženy požadavky na zvukovou izolaci mezi 

místnostmi v rodinných domech, neprůzvučnosti oken a obvodových 

plášťů.  

  e) Protipovodňová opatření 

   Rodinný dům se nachází mimo prostor povodňového pásma. 

  f) Ostatní účinky 

   Nebyly nalezeny žádné jiné účinky. 
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3.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

  a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

    K objektu budou připojeny vodovodní, plynové, kanalizační 

dešťové a elektro přípojky 

 

     b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

   Vodovodní přípojka 8 m 

   Plynová přípojka 2 m 

   Kanalizační dešťová přípojka 4m 

 

3.4.  Dopravní řešení 

   a) Popis dopravního řešení 

  Příjezd na pozemek bude pomocí stávající pozemní komunikace.   

        Přístup na pozemek bude řešen po chodníku. 

   b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  Napojení na komunikace bude probíhat v severní straně   

        pozemku.  

   c) Doprava v klidu 

  Parkování dopravních prostředků bude probíhat na komunikace  

      před objektem. 

3.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Z důvodu výstavby stavby dojde kácení dřevin a odstranění trávního 

porostu. Po dokončení výstavby bude vyseto na celém pozemku trávní semeno.  

3.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Tento stavební objekt nevyžaduje zpracování dokumentace E.I.A. Celá 

stavba nebude ničím zasahovat do životního prostředí a nezpůsobí změnu 

hydrogeologických podmínek území. Objekt bude postaven z přírodního 

materiálu či jiných materiálů, které nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí. Při výstavbě budou dodrženy tyto podmínky – všechny práce budou 

v souladu s projektovou dokumentací, materiály budou skladovány tak aby se 
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vyloučila kontaminace půdy, odpady budou likvidovány v souladu s platnými 

předpisy. Zhotovitel povede evidenci o odpadech z důvodů možné kontroly 

z odboru životního prostředí. 

3.7.  Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude ohrožovat zdraví občanů ani zdravotního prostředí.  

3.8.  Zásady organizace výstavby 

   a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

   infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na komunikaci ze severní strany 

pozemku. 

   b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

 Ochrana staveniště bude probíhat dle platných přepisů. 

   c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

V místě objektu budou trvalé zábory půdy. Kolem objektu budou 

dočasné zábory z důvodů pracovního pásma. 

   d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Orná půda bude odvezena na mezideponii do rohu v jihovýchodní části 

pozemku a poté po dokončení výstavby použita na terénní úpravy. Ostatní 

zemina bude odvezena na skládku. 
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4. Technická zpráva stavební části 

4.1.  Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu pro 4 osoby. 

Dům má jedno pozemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. 

4.2.  Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 

Objekt zapadá svým vzhledem do místní zástavby. Celkový vzhled RD 

byl důkladně prokonzultován s investorem. Fasáda bude zelené barvy s okny 

v barvě zlatého dubu. Okna v suterénu a vstupní dveře budou bílé barvy. Na 

sokl bude použit marmolit v mramorovém odstínu. Objekt rodinného domu má 

pravidelný půdorys o celkových rozměrech 11,8 x 9,5 m. Je navržen jako 

třípodlažní, kde jedno podlaží tvoří suterén a dvě další podlaží slouží pro 

bydlení. Zastřešení domu je navrženo sedlovou střechou černé barvy.  

Vstup do domu je ze severní strany. V 1.NP se nachází tyto místnosti: zádveří, 

koupelna, hala, pracovna, obývací pokoj, kuchyně a spíž. Ve 2.NP se nachází: 

chodba, koupelna, WC, ložnice, 2 pokoje a technická místnost. Suterén tvoří 

tyto místnosti: chodba, technická místnost, sklad, kotelna. Veškerá 

komunikace mezi podlažími je tvořena železobetonovým monolitickým 

schodištěm. 

4.3.  Technické a konstrukční řešení objektu 

4.3.1. Práce HSV 
Zemní práce 

Před započetím výkopových prací bude pod objektem RD provedena 

skrývka ornice v tl. 300 mm. Ornice bude odvezena na mezidepónii v rohu 

tohoto pozemku na jihovýchodní straně pro zpětné terénní úpravy. Po sejmutí 

ornice bude vykopána dolní část stavby a následně základové spáry. Výkopy 

spodní části stavby budou zvětšeny o pracovní pásmo 1200 mm. Stěny výkopů 

budou vykopány pod úhlem 45°. Veškeré výkopové práce budou prováděny 

strojně a dočištěny ručně, tak aby jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu 

projektovou dokumentací základových konstrukcí. Pro případ velkých dešťů 
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je výkopy nutno chránit pomocí šachty v nejnižším místě a následně vodu 

odčerpávat kalovým čerpadlem. Zemina spodní části stavby bude z poloviny 

vyvezena na skládku, zbytek bude sloužit na dosypání zpět kolem suterénních 

zdí a do prostoru nepodsklepené části.  

Základy 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že se spodní voda 

nachází 5 m pod úrovní terénu, tudíž se nemusí řešit trvalé odvodnění 

základové spáry. Pro základy byl navržen beton C 20/25 XC2. Navržené jsou 

plošné základové konstrukce z betonových pásů. Stupňovité základy 

v nepodsklepené části budovy budou zabedněny bedněním. V místech 

prostupu kanalizace budou provedeny hlubší základy, ve kterých budou 

prostupy dle projektové dokumentace. Před samotnou betonáži je potřeba do 

základové spáry uložit zemní vodič s napojením na svody. Podkladní beton tl. 

150 mm bude vyztužen kari sítí 100x100x8 mm, která bude uložena přibližně 

20 mm nad spodním okrajem desky. 

Svislé konstrukce 

Nosnou obvodovou konstrukci a vnitřní nosné stěny celého objektu tvoří 

zdi tl. 300 mm z tvárnic YTONG P2-400 kladené na tenkovrstvé lepidlo 

YTONG, které mají R=5,94 m2K/W. Spodní stavba až pod strop 1.PP bude 

zateplen extrudovaným polystyrénem tl. 100 mm. Obvodové zdi 1. a 2. 

nadzemního podlaží budou zatepleny expandovaným polystyrénem tl. 150 

mm. Vnitřní nenosné příčky tl. 100 a 150 mm jsou z tvárnic YTONG P2-500 

kladené na tenkovrstvé lepidlo YTONG. Součinitel prostupu tepla obvodovým 

pláštěm U=0,15 W/(m2K).     Překlady nad otvory 

v nosných stěnách jsou pórobetonové armované prvky armované betonářskou 

betonářskou výztuží. Na překlady v nenosných stěnách jsou použity taktéž 

armované prvky, ale v menších rozměrech.   Po obvodu bude 

vytvořen železobetonový věnec výšky 250 mm, doplněn věncovou tvárnicí tl. 

75 mm P4-500 a minerální tepelnou izolací tl. 50 mm.  
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Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce (stropy nad oběma podlažími) budou provedeny 

ze systému YTONG – strop klasik, který se zhotovuje na stavbě 

z prefabrikovaných železobetonových nosníků (od výrobce Xella), stropních 

vložek Ytong z pórobetonu P4-500, monolitické zálivky a přebetonování 

z betonu C20/25. Osová vzdálenost nosníků je 680 mm.  

Komunikace 

Schodiště je železobetonové monolitické deskové, dvouramenné, 

přímočaré s mezipodestou. Před betonáži se musí podbednit schodiště a 

schodišťové stupně. Nosná část je tvořena železobetonovou monolitickou 

deskou tloušťky 150 mm z betonu C 20/25 XC0. Mezipodestu tvoří stropní 

nosníky a vložky Ytong. Pod prvním stupněm v 1.PP bude provedena hrubší 

podkladní deska, viz projektová dokumentace. Povrchovou úpravu schodišť a 

mezipodest bude tvořit linoleum upevněné na lepidlo. Zábradlí bude tvořit 

dřevěné madlo ve výšce 1000 mm.     

 V místnosti 2.07 bude umístěno žebříkové skládací schodiště, které je 

sklopné a vede do půdního prostoru. Materiálem stupňů a schodnic je dřevo.

 Předsazené schodiště s podestou před vstupem do RD je navrženo jako 

železobetonové monolitické z betonu C 20/25 XC2. Povrchovou úpravu tvoři 

protiskluzová keramická dlažba na cementové lepidlo. 

Komín 

Pro odvod spalin z plynového bojleru a kotle byl navržen komín Schiedel 

UNI ADVANCED s rozměry tvárnice 320 x 320 mm a vnitřním průměrem 

140 mm. Komín bude přesahovat 650 mm nad hřebenem střechy a bude 

obložen lícovými cihlami KLINKER. Vybírací otvor bude zřízen v prostorách 

suterénu v místnosti S1.01. 

Krovy 

Nejsou součástí zadání bakalářské práce. 
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Střešní konstrukce 

Střechu domu pokrývá sedlový střešní plášť se sklonem 30°. Krytinu 

tvoří česká šablona firmy CEMBRIT. Střešní taška je připevněna na kontralatě 

pod kterou je umístěna difúzní fólie. Střecha bude řešena jako dvouplášťová 

odvětraná s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi. U=0,17 W/(m2K). 

4.3.2. Práce PSV 

Podlahy 

V objektu jsou navržené nášlapné vrstvy podlah dřevěné a keramické. 

Podlahy jsou zatepleny deskami z pěnového polystyrénu tl. 60 m, na kterých 

je betonová mazanina s KARI sítí. Styk podlah se svislými konstrukcemi bude 

pružně oddělen okrajovými pásky z minerální plsti. Jednotlivé skladby viz 

projektová dokumentace. 

Povrchové úpravy 

Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové. Pod těmito omítkami 

bude nataženo lepidlo s výztužnou sítí z důvodu přenesení tahových sil a 

vysychání štukové omítky. Rohy a ostění budou provedeny z žárově 

pozinkovaných lišt. V koupelnách, na WC a v kuchyni budou použity 

keramické obklady dle výběru investora. Výška obkladu na WC je 1800 mm, 

v koupelnách až po strop a v kuchyni jde o výšku obkladu 700 mm ve výšce 

800 mm nad podlahou.      

 Vnější omítka bude provedena ze silikátové točené omítky, pod kterou 

bude nanesen penetrační nátěr doporučený výrobcem. Rohy a ostění budou 

provedeny z žárově pozinkovaných lišt.     

 Na sokl bude nanesen marmolit, pod kterým bude nanesen penetrační 

nátěr doporučený výrobcem.      

 V 1. NP bude v místnosti 1.02 na strop zavěšen sádrokartonový podhled. 

Ve 2. NP bude sádrokarton tvořit šikmý a stropní podhled. 
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Izolace proti vodě a vlhkosti 

Podlaha suterénu, anglické dvorky a suterén přiléhající k terénu je 

izolován proti zemní vlhkosti. Hydroizolace bude provedena z jednoho 

asfaltového pásu BITALBIT S. Zdivo bude před izolováním opatřeno 

penetračním nátěrem.       

 V koupelnách 1. a 2. NP bude na stěnu nanesena hydroizolační stěrka 

ISOCELL AIRSTOP V ve dvou vrstvách. Pod touto stěrkou bude na zdivo 

nanesena lepící stěrka s výztužnou vrstvou. Veškeré prostupy instalací budou 

utěsněny tak aby nedošlo ke snížení účinnosti izolace.   

 V konstrukci střechy bude použita pod střešní krytinou difúzní fólie 

ALFATOP 135 VDM. Z vnitřní strany pod sádrokartónem bude použita 

parozábrana JUTAFOL N 110. 

Izolace tepelné 

Suterén bude izolován extrudovaným polystyrenem BACHL XPS 300 – 

SF tl. 100 mm. Všechny podlahy budou izolovány expandovaným 

polystyrenem EPS 100 Z tl. 100 mm. Střecha bude mezi krokvemi izolována 

minerální izolací ISOVER ORSIK tl. 200 mm. Mezi krokvemi a zavěšeným 

sádrokartonem bude přidaná minerální izolace ISOVER ORSIK tl. 120 mm. 

Nad rovným podhledem podkroví bude minerální izolace ISOVER ORSIK tl. 

300 mm.  

Výplně otvorů 

Okenní a dveřní výplně ve styku s vnějším prostředím jsou navrženy jako 

jednoduché konstrukce z plastových profilů s izolačním dvojsklem. 

U=1,2W/(m2K). Ve střešním plášti jsou navržena střešní okna a střešní výlez 

DACHSTAR. U=1,1W/(m2K).  

Klempířské práce, truhlářské práce a zámečnické práce 

Není součástí zadání bakalářské práce. 
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4.4.  Osvětlení a akustická opatření 

Budova splňuje požadavky na denní osvětlení a proslunění. Rodinný dům 

výrazně nezastiňuje okolní pozemky a budovy. Konstrukční řešení budovy a 

její umístění nevyžaduje žádná zvláštní akustická opatření. 

4.5.  Větrání 

K větrání objektu slouží okna. Místnosti bez oken, jako jsou chodby, 

budou odvětrány pomocí sousedních místností. Kanalizační potrubí jsou 

odvětrány 600 mm nad střechu a ukončeny ventilační hlavicí. Trvalý přísun 

vzduchu do kotelny je zajištěn ventilačním průduchem s krycí mřížkou 150 

x150 mm. Odvětrání spíže je zajištěno pomocí dvou ventilačním průduchů 

v různých výškách místnosti. Rozměry průduchů jsou 150x150 mm. Ochrana 

proti hmyzu je zajištěna krycí mřížkou. 

4.6.  Technická zařízení budov 

4.6.1. Kanalizace 

Viz technická zpráva kanalizace, kap. 5. 

4.6.2. Vodovod 

Viz technická zpráva vodovodu, kap. 6. 

4.6.3. Plynovod 

Plynovod je navržen pro rodinný dům sloužící k bydlení. Objekt leží 

v zastavěné oblasti. Z veřejné nízkotlakého řádu je plyn veden do objektu 

pomocí plynovodní přípojky, která je uložena 800 mm pod terénem do pískové 

lože a je spádována 1% směrem k hlavnímu řádu. Materiál přípojky je ocel DN 

32, která vede na hranici pozemku, na kterém je umístěn hlavní uzávěr plynu 

v plynoměrné skříni i s plynoměrem celého objektu 600 mm nad terénem. 

Odtud je dále veden vnější domovní rozvod plynu. Délka plynovodní přípojky 

je 2 m. Při prostupu obvodovým zdivem je potrubí uloženo v ocelové chráničce 

DN 50. Při prostupu svislou konstrukcí je vedeno v ocelové chráničce a při 

prostupu vodorovnou konstrukcí v chráničce HT. Plynovodní potrubní je 

opatřeno žlutým nátěrem, který zároveň slouží i jako ochrana proti korozi. 
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Ocelové plynovodní potrubní je uchyceno ke stěnám pomocí ocelových 

objímek po vzdálenostech max. 2 m. Potrubí je vedeno pod stropem. 

4.6.4. Elektroinstalace 

Do objektu je vedena přípojka z přilehlé elektroměrné skříně, která je 

umístěna na hranici pozemku. Objekt bude připojen silovým kabelem CYKY 

5Jx10, který je uložen v zemi. Výkop je proveden do hloubky 800 mm, v němž 

je vedení uloženo v hloubce 700mm. Kabel je zasypán pískem a chráněn cihlou 

cca 200 mm, nad kabelem je umístěna výstražná fólie červené barvy. Pokud 

jde o vedení pod komunikaci je proveden výkop hloubky 900mm. Kabel je 

vložen do betonových trub Ø 1000mm, které budou obetonovány. Situace 

napojení na elektrickou síť je uvedena na výkrese číslo 6. Délka vedení 

napojení je cca 18 m. Při křížení a souběhu je nutno dodržet minimální 

vzdálenosti předepsané ČSN 736005. Osvětlení objektu je zajištěno z 

rozvaděče, který je umístěn v zádveří. Výška dna rozváděče je ve výšce 1200 

mm. Ve všech místnostech jsou provedeny obvody jednofázové. Výška 

umístění vypínačů je výšce 1,2m nad podlahou. Vodiče světelných obvodů jsou 

vedeny ve vysekaných drážkách ve zdivu. Krabice jsou zapuštěny ve 

vysekaných drážkách ve zdivu. Krabice jsou zapuštěny ve zdivu a lícují s 

vnitřní omítkou. Zásuvkové rozvody jsou ve všech místnostech kromě 

venkovní zásuvky provedeny jednofázově, v exteriéru pak třífázově. 

Zásuvková skříň je napojena na třífázový obvod. Přívody k zásuvkám jsou 

vedeny v drážkách ve stěnách. Zásuvky jsou umístěny ve výšce 300 mm nad 

podlahou, výjimku tvoří pouze zásuvky v koupelnách, kde je výška osazení 

1500 mm nad podlahou. 

4.6.5. Vytápění a ohřev TV 

Zdrojem tepla v objektu bude závěsný plynový kotel JUNKERS 12-2 DH 

KE CERACLASS s max. výkonem 12 kW, jehož rozměry 700x400x298 mm. 

Ohřev TV bude probíhat v závěsném plynovém zásobníkovém ohřívači 

QUANTUM Q7 40-NORS s objemem 144 l a výkonem 10,2 kW. Oba tyto 

plynové spotřebiče budou odváděny komínovým průduchem o průměru 140 

mm. Jedná se o spotřebiče typu B. Technická místnost, v níž se tyto dva 

spotřebiče nacházejí, má objem 31,9 m3, což splňuje podmínku pro minimální 
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objem vzduchu v místnosti, která činí 16,4 m3. Dům bude vytápěn deskovými 

radiátory. Návrh otopné soustavy není zadáním bakalářské práce.  

4.7.  Vliv objektů a jeho užívání na životní prostředí 

Vzhledem k charakteru zástavby pro bydlení nebude mít lokalita s RD 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Možnost vsakování dešťových vod 

ze střechy objektu a zpevněných ploch je prokázána hydrogeologickým 

posudkem. Nakládání s domovním odpadem bude probíhat vyhlášky 

statutárního města Ostravy a v rámci lokality bude situováno místo pro nádoby 

na tříděný odpad.  

4.8.  Dopravní řešení 

Napojení na městskou komunikaci bude řešeno pomocí zpevněné plochy 

zámkovou dlažbou, viz výkres koordinační situace 

4.9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavební parcely pro výstavbu ED nejsou součástí záplavového území 

ani území se zvýšenou seizmicitou. Na pozemku bylo provedeno měření 

půdního radonu a závěrem měření je nízký radonový index. Z tohoto důvodů 

není nutno dělat opatření proti radonu.      

 Hlavní dopravní tah je od pozemku vzdálen v dostatečné vzdálenosti, 

proto není možno uvažovat žádné hlukové zatížení z dopravy, které by bylo 

nutno ve vztahu k dané lokalitě samostatně posuzovat. Není znám ani žádný 

jiný zdroj venkovního hluku v dané lokalitě. 

4.10. Dodržení požadavků na výstavbu 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. [3]. Odstupy RD u fasád s otvory do 

obytných místností domů jsou minimálně 11m. Výstavba RD je koncepčně 

uvažována jako jeden realizační a situační celek. Řešení staveb se severními 

fasádami bez otvorů umístěnými až na severní hranici parcel RD se v kontextu 

budovaní zástavby jako celku nepříčí s požadavky na využívání území. 

Sousedící parcely nejsou v žádném případě dotčeny požárně nebezpečným 

prostorem. 



22 

 

5. Technická zpráva kanalizace 

5.1.  Úvod 

Projekt vnitřní kanalizace řeší odvod splaškových odpadních vod RD do 

domácí ČOV a následně jeho vsakování, a dešťových odpadních vod do 

zasakovací jímky s regulovaným odtokem do kanalizační stokové sítě. 

Všechny splaškové odpadní vody jsou svedeny do hlavní větve před 

přečerpávací nádrž, ve které se nachází dvě kalová čerpadla. Dešťové odpadní 

vody do revizní šachty, poté do zasakovacího systému a následně přes přípojku 

a hlavní šachtu do kanalizace. Hlavní šachta je umístěna, na hranici vnitřní 

kanalizace a přípojky, před objektem. 

5.2.  Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka byla navržena z plastového potrubí KG firmy 

Wavin-Osma DN160. Přípojka začíná 1,8 m za vsakovací jímkou dešťového 

potrubí a je dlouhá 4 m po hranu stokové sítě. Napojení na hlavní stokovou síť 

bude provedeno odbočko 45° v hloubce 2,9 m pod terénem. Přípojka vedena 

přes pozemek patřící k domu má sklon 13,2% ke kanalizační síti. Na konci a 

zároveň začátku vnitřní kanalizace je umístěna revizní šachta TEGRA 425 

(obr. 1) o průměru 425 mm, nástavcem z korugované roury a litinovým 

poklopem s únosností do 1,5 t.  

 

 

 

 

 

               obr.1 Revizní šachta TEGRA 425 [27] 

Je zabezpečeno minimální krytí 1 m. Potrubí je uloženo do neupěchované 

pískové lože o tloušťce 100 mm. Zásyp k překrytí potrubí je minimálně 300 

mm nad horní hranou potrubí a tvoří jej písek. Po úspěšném provedení zkoušky 

se postupně zasypává a hutní kanalizační spára – max. po 300 mm.  
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5.3.  Vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizační rozvody – připojovací, odpadní a větrací potrubí jsou 

navrženy z PP firmy WAVIN-OSMA, systému HT DN 50, 75, 110. Svodné 

potrubní uložené pod ŽB deskou, v zemině či v základech je navrženo KG. Obě 

tyto potrubí jsou od Wavin-Osma. Svodné potrubí vedené od ČOV AS-

VARIOCOMP K5 (obr. 2) musí při prostupu konstrukcí procházet kolmým a 

přímým prostupem. Po uložení potrubí musí být zajištěna dilatace potrubí 

z důvodů sedání objektu. Základy jsou v místech vedení potrubí prohloubeny, 

viz výkres základů. Odpadní potrubí č. 1 je hlavní větev, na které je na konci 

osazena podlahová vpusť. Odpadní potrubí č. 2 a 3 vedou k zařizovacím 

předmětům přes suterén do 1.NP a 2.NP. V suterénu jsou ve výšce 1000 mm 

nad podlahou osazeny čistící kusy. Ve 2.NP dále pokračují nad střechu, kde 

jsou 600 mm od průchodu střechou ukončeny ventilačními hlavicemi OSMA.

 Odpadní potrubí je kotveno pevnými body, které tvoří objímky, ve 

vzdálenost 1,5 m od sebe. Při prostupu stropní, zděnou či jinou stavební 

konstrukcí se musí dilatace potrubí zajistit plstěnými pásy. Do prostupů se 

nesmí osazovat hrdla. Překrytí prostupů potrubí střešní konstrukcí, se řeší 

oplechováním. Všechny odpadní splaškové vody jsou svedeny přes 

domácí čistírnu odpadních do vsakovacího systému Wavin Azura (obr. 3), 

který je umístěn na pozemku vedle objektu. 

  

 

 

 

        obr.2 ČOV AS-VARIOCOMP K5 [26]                     obr.3 Akumulační box Wavin Azura [25]  

Připojovací potrubí tvoří odvod splaškových vod od zařizovacích 

předmětů do odpadního potrubí. Odtok od zařizovacího předmětu je osazen 

příslušnou zápachovou uzávěrkou. Připojení na zápachovou uzávěrku se 

používají připojovací kolena, tvarovky, odbočky, redukce z HT. Připojovací 

potrubí je uloženo do předstěn. Sklon připojovacího potrubí je minimálně 3%.
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Dešťová kanalizace je nejdřív odváděna ze střechy měděnými 

okapovými svody, poté přechází přes lapač střešních splavenin Alcaplas AGV1 

do svodného potrubí KG. Dále dešťová voda pokračuje do akumulační nádrže 

GARANTIA CRISTALL o objemu 1600 l (obr. 4). V případe trvalých dešťů 

pokračují odpadní vody do zasakovacího zařízení Wavin Azura, které je 

umístěno na pozemko. V případě přeplnění nádrže je voda dále odvedena přes 

kanalizační přípojku do dešťové kanalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

        obr. 4 Schéma zapojení akumulační nádrže 

5.4.  Výpis zařizovacích předmětů 

              1. NP 

•  DJ   -  nerezový dřez s odkapem Novaservis DR49/77, baterie stojánková 

dřezová DN1, povrchová úprava chromová, připojeno přes tlakovou 

(pancéřovou) hadici (součást balení s baterií) DN15, zápachová uzávěrka 

trubková Alcaplast A81  s připojením myčky nádobí, DN75, rozměr 

dřezu 770x490x170 mm potrubí pro připojení bude ve výšce 600 mm nad 

podlahou 

•  WC  -  závěsné WC s nádržkovým splachovačem, Gröhe Uniset, s podmítkovým 

závěsným modulem, připojení přes tlakovou hadici DN15 a rohový 

ventil, které jsou uvnitř zásobníkového modulu, připojovací armatura 

bude nachystána ve výšce 1000 mm nad podlahou, připojení HT DN110 

na připojovací potrubí  
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•  U   -   umyvadlo keramické, Rosa Comfort Plus, 780x550 mm, bílé baterie 

stojánková páková chromovaná, napojení z rohového ventilu přes 

tlakovou hadici DN15 potrubí pro připojení bude ve výšce 600 mm nad 

podlahou, zápachová uzávěrkový sifon Alcaplast A43, DN 50 

•  S   -  sprchový kout, dveře rohové s čirým sklem, Rafal Blix BLRV2, rozměry 

90x90x2000, baterie termostatická Rafal TE 032.00/150, baterie osazena 

1200 mm nad podlahou vaničkový sifon Rafal Standart 90, DN50 + 

přechod na DN75   

•  MN  -  myčka nádobí Whirlpool ADP 8797 A + PC 6S IX, šedá, rozměry 850 x 

597 x 590 mm, myčka je napojená hadicově na trubkovou zápachovou 

uzávěrku k dřezu DN 50 

              2. NP 

•  U   -   umyvadlo keramické, Rosa Comfort Plus, 780x550 mm, bílé, baterie 

stojánková páková chromovaná, napojení z rohového ventilu přes 

tlakovou hadici DN15 potrubí pro připojení bude ve výšce 600 mm nad 

podlahou, zápachová uzávěrkový sifon Alcaplast A43, DN 50 

•  S   -    sprchový kout, dveře rohové s čirým sklem, Rafal Blix BLRV2, baterie 

termostatická Rafal TE 032.00/150, baterie osazena 1200 mm nad 

podlahou vaničkový sifon Rafal Standart 90, DN50 + přechod na DN75   

•  AP  -   automatická pračka, Whirlpool AWOE 7914, bílá, připojení přes 

tlakovou hadici DN15 a rohový ventil potrubí pro připojení bude ve 

výšce 600 mm nad podlahou, hadice DN 50 je napojena na pračkový 

sifon podmítkový bílý Alcaplast APS4 

•  VA -   vana akrylátová, bílá, Ravak Sonata, 1800x800 mm, baterie 

termostatická Rafal TE 032.00/150, Vanový odtokový komplet Alcaplast 

s přepadem – chrom, baterie osazena 700 mm nad podlahou 

•  WC  -  závěsné WC s nádržkovým splachovačem, Gröhe Uniset, s podmítkovým 

závěsným modulem, připojení přes tlakovou hadici DN15 a rohový 

ventil, které jsou uvnitř zásobníkového modulu, připojovací armatura 



26 

 

bude nachystána ve výšce 1000 mm nad podlahou, připojení HT DN110 

na připojovací potrubí  

              1. PP 

•  V  -    výlevka, AZP Brno VL 03, nerezová, baterie stojánková páková 

chromovaná, potrubí pro připojení bude ve výšce 800 mm nad podlahou, 

uchycení pomocí konzol, rozměry 540x440x400 zápachová uzávěrka 

pomocí sifonu odvod pomocí hadice DN110 

•  VP   -  podlahová vpusť Alcaplast APV13, 150x150/110, nerezová mřížka, 

límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra    

 

5.5.  Dimenze splaškové kanalizace 

Viz příloha č. VII 

5.6.  Dimenze dešťové kanalizace 

Viz příloha č. IX 

5.7.  Zkouška kanalizace 

Před zkouškami vodotěsnosti se nejprve provede vizuální prohlídka. 

Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, 

nezasypané, nezazděné a to tak, aby spoje byly dostupné. Bude provedena po 

jednotlivých smontovaných částech, o výsledku technické prohlídky vnitřní 

kanalizace se provede záznam. Dále se provede zkouška vodotěsnosti 

svodného potrubí. Provádí se vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené 

části je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Mezi naplněním potrubí 

a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a 

vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby veškerý 

vzduch měl možnost uniknout. Tento čas je stanoven pro potrubí z plastů na 

0,5 hodiny. Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, 

zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost 

svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3kPa, 
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nejvýše 50 kPa. Zkušební přetlak se určí z místních poměrů objektu, a sice: 

Výškou nejníže napojeného připojovacího potrubí. 

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje 

úroveň hladiny vody a případné dolévaní se měří. Vodotěsnost svodného 

potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 100 

m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při negativním výsledku zkoušky 

je nutné po odstranění závad zkoušku netěsnosti opakovat. O výsledku zkoušky 

vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam. 

Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem po dočasném utěsnění 

odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí ponechat ke 

zkoušce přístupné a očištěné. Natlakovaní odpadního potrubí se provádí přes 

napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, které je opatřeno 

tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa. Zkouška plynotěsnosti je 

vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakovaní 

nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 kPa. Při negativním výsledku zkoušky 

je třeba zjistit místa netěsnosti, závady odstranit a zkoušku plynotěsnosti 

opakovat. O výsledku zkoušky plynotěsnosti se opět provede záznam. [8] 

5.8.  Závěr 

Při montáži je nutné dodržovat montážní předpisy výrobců jednotlivých 

komponentů. Zařízení může být uvedeno do provozu po provedení normou 

stanovených zkoušek. Výsledky zkoušek budou zapsány do protokolu. 
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6. Technická zpráva vodovodu 

6.1.  Úvod 

Objekt rodinného domu se nachází v nezastavěném území města Ostravy. 

Napojení vodovodu bude přes vodovodní přípojku do veřejného vodovodního 

řádu. Předpokládaný počet obyvatel v objektu je roven 4. 

Projekt vnitřního vodovodu řeší návrh zásobování rodinného domu 

pitnou vodou, vnitřní rozvody studené i teplé vody, vodovodní přípojku a 

přípravu teplé vody. 

6.2.  Vodovodní přípojka 

Objekt bude napojen na plastový vodovodní řád PE-HD 125x7,1. 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod navrtávkou a to 

navrtávacím pásem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem firmy Hawle 

navrtávací kus HAKU s dimenzí 125-2‘‘. 

 

 

 

 

             obr. 5 HAKU navrtávací pás [31] 

Vodovodní přípojka je navržena PE-HD 40x3,7. Délka vodovodní 

přípojky je 8 m a je kolmá k objektu. Potrubí je vedeno v hloubce 1,3 m pod 

úrovní terénu a ve spádu 3‰ směrem veřejnému vodovodu. Vodoměrná 

sestava bude umístěna v suterénu rodinného domu v místnosti S1.03 Sklad. 

Vodoměrná sestava se skládá z přechodového prvku PE-HD/Měď, kulového 

ventilu z filtru, kulového ventilu, redukcí, vodoměru, montážního kusu dl. 250 

mm, kulového ventilu s odvodněním, zpětného ventilu a vypouštěcího 

kohoutu. Pro těsnění spojů bude použita teflonová páska. Potrubí bude uloženo 

do pískového lože tl. 150 mm a dalšími 400 mm písku bude obsypáno. Materiál 

podsypu a obsypu bude z písku s jednotlivými zrny maximální velikosti 4 mm. 

Obsyp bude řádně upěchován po vrstvách, aby nedocházelo ke změně nivelety 



29 

 

potrubí, na vrch potrubí bude přichycen vyhledávací měděný izolovaný vodič 

Cu 6 mm, který se vyvede smyčkou pod poklop zákopové soupravy, šoupátka, 

nad potrubí a obsyp bude umístěna výstražná folie PVC Šířky 200 - 300 mm, 

bílé nebo modré barvy (viz výkres 24 - Řez vodovodní přípojkou). Před 

obsypem se provede zkouška těsnosti a desinfekce potrubí.  

6.3.  Vnitřní vodovod 

Potrubí je přivedeno do objektu přes obvodovou zeď a je po celé šířce 

prostupu zeminou i konstrukci chráněn chráničkou z PVC a obmazáno 

pružným vodovzdorným tmelem. V suterénu je přívod vody do objektu cca 800 

mm na úrovní podlahy. Rozvod vody je v objektu navržen z měděného potrubí 

firmy K.T.O.International  a mirelonové tepelné izolace pro studenou vodu a 

PAROC – Section aluCoat T tepelné izolace pro teplou vodu. Dle tloušťky 

potrubí je izolována příslušnou tloušťkou TI (viz příloha 6). Za přívodem vody 

do objektu je přechod materiálu z PE-HD na měděné potrubí na kterém je 

osazena vodoměrná sestava s hlavním vodoměrem ELSTER M120 ARTIST 

MTR s připojením 1‘‘ jehož maximální průtok je 6 m3/hod (obr. 6) 

 

 

 

 

         obr. 6 ELSTER M120 ARTIST MTR [32] 

Vnitřní vodovod je navržen jako větevný. Stoupačky jsou vedeny 

předstěnách, kde je na každé umístěn vypouštěcí uzavírací ventil. Rozvody 

vody jsou vedeny v předstěrách, na zdi, nebo pod stropem. Dále se v suterénu 

nachází plynový bojler na ohřev teplé vody QUANTUM Q7-40-NORS  o 

objemu 144 l s odvodem spalin do komína. Pevné body jsou osazeny ve 

vzdálenosti max. 8 m od sebe. Kluzné body jsou ve vzdálenosti max. 1,1 m. 

Kompenzátor dle výpočtu nebyl navržen. 
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6.4.  Zařizovací předměty 

    Viz kapitola 5.4. 

6.5.  Ohřev teplé vody 

Ohřev teplé vody bude probíhat v plynovém zásobníkovém ohřívači 

vody s odtahem spalin do komína QUANTUM Q7 40-NORS s objemem 144 l, 

a výkonem 10,2 kW (výpočet viz příloha IV) 

6.6.  Zkouška vodovodu 

Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod nejprve 

prohlédnout a poté tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí 

ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým je tlaková 

zkouška potrubí, při které se zkouší trubní rozvody. Prohlídka i tlaková 

zkouška se provádí při nezakrytých drážkách, podhledech, bez pokládky 

podlah a bez TI potrubí. Před osazením vnitřního vodovodu se provádí konečná 

tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů. 

Prohlídkou potrubí se zjišťuje, zda je kontrolovaná část vodovodu 

provedena podle projektové dokumentace, smlouvy a v souladu s technickými 

normami a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení. Prohlídka 

potrubí se může provádět po částech stanovených ve smlouvě. Závady zjištěné 

při prohlídce se musí odstranit před začátkem tlakové zkoušky potrubí. 

Tlaková zkouška potrubí se provádí buď vodou, nebo suchým vzduchem, 

případně inertním plynem podle podmínek smluvního vztahu. Pokud se bude 

provádět tlaková zkouška vodou, musí se před provedením zkoušky provést 

propláchnutí potrubí přes odkalovací uzávěry, které by měly být ve vnitřním 

vodovodu navrženy. Zkoušená část potrubí musí být opatřena kulovými 

kohouty, které zůstanou na potrubí osazeny, i když se s nimi po uvedení do 

provozu nebude manipulovat a zůstanou v otevřené poloze. 

Konečná tlakové zkouška se provádí zásadně vodou. Před zahájením 

takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. 

Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných 

armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou 
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z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při 

tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubní vzduch. 

Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. 

Tlakové zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku 

zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr a odečte 

se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení 

zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit 

příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. 

6.7.  Závěr 

Vodovod může být uveden do provozu až po úspěšném vykonání všech 

zkoušek týkajících se vodovodu. O výsledku zkoušek se vypíše protokol. 
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7. Závěr 

Výsledkem bakalářské práce je vypracovaná projektová dokumentace pro 

provedení novostavby rodinného domu. Obytné místnosti RD jsou situovány na 

teplejší jižní stranu.  

 V rámci odborné TZB části jsem navrhl na odpadní splaškové vody domácí 

čistírnu odpadních vod, které jsou po přečištění vypouštěny do zasakovací systému 

na pozemku objektu. Před čistírnou se nachází přečerpávací nádrž, ve které jsou 

umístěny dvě kalová čerpadla. Hospodaření s dešťovou vodou bude probíhat tak, že 

dešťová voda bude svedena do nádrže, ve které bude čerpadlo na zavlažování 

trávního porostu. V případě přeplnění nádrže bude voda svedena přes zasakovací 

nádrž a přípojku do dešťové kanalizace. 

 Návrh vnitřního vodovodu byl proveden v detailní podobě. Součástí návrhu 

vnitřního vodovodu je i návrh TV.  

Projekt byl proveden podle platných zákonů a norem. 
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16 KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ 2-2‘    1:50 

17 KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ 3-3‘    1:50 

18 KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ 1:50 

19 SCHÉMA NAPOJENÍ ČOV DO ZÁSAKU    1:25 

 

20 VODOVOD 1. NP       1:50 

21  VODOVOD 2. NP       1:50 

22 VODOVOD 1. PP       1:50 

23 VODOVOD AXONOMETRIE     1:50 

24 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA – ŘEZ     1:15 
   



Příloha č. I – Výpočet schodiště 
Návrh schodiště 1. PP -> 1. NP 

Konstrukční výška: 3000 mm 

Počet ramen: 2 

Výpočet počtu schodišťových stupňů: 

KV / optimální výška stupně 

3000 / 170 = 17,6 stupňů => návrh 18 stupňů 

Výpočet výšky h schodišťového stupně 

h = KV / počet stupňů 

h = 3000 / 18 = 166 mm 

Výpočet šířky b schodišťového stupně: 

2 x h + b = 630 

b = 630 – 2 x h 

b = 630 – 2 x 166 = 290 mm 

Výpočet délky d schodišťového ramene:  

d = b x počet šířek 

d = 290 x 8 = 2320 mm 

Výpočet sklonu schodiště: 

tg α = h / b 

tg α = 166 / 290 = 0,57 => α = 29,89° 

Výpočet min. podchodné výšky h1: 

h1 = 1500 + 750 / cos α 

h1 = 1500 + 750 / cos 29,89° = 2365 mm > min. = 2100 mm => VYHOVUJE 

Výpočet min průchodné výšky h2:  

h2 = 750 + 1500 x cos α 

h2 = 750 + 1500 x cos 32° = 2050 mm > 1900 mm => VYHOVUJE 

 

 

 

 



 

Parametry schodiště:  

Výška stupně h = 166 mm 

Šířka stupně b = 290 mm 

Počet schodišťových stupňů: 18 

Sklon schodiště α = 29,89°  

Průchozí šířka 1000 mm 

Výška zábradlí 1000 mm 

Šířka vřetenové zdi 300 mm 

 

 

 

 

  

 

                                                     Půdorys schodiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Řez schodištěm A-A‘ 



Návrh schodiště 1. NP -> 2. NP 

Konstrukční výška: 3250 mm 

Počet ramen: 2 

Výpočet počtu schodišťových stupňů: 

KV / optimální výška stupně 

3250 / 170 = 19,1 stupňů => návrh 18 stupňů 

Výpočet výšky h schodišťového stupně 

h = KV / počet stupňů 

h = 3250 / 18 = 180 mm 

Výpočet šířky b schodišťového stupně: 

2 x h + b = 630 

b = 630 – 2 x h 

b = 630 – 2 x 180 = 270 mm 

Výpočet délky d schodišťového ramene:  

d = b x počet šířek 

d = 270 x 8 = 2160 mm 

Výpočet sklonu schodiště: 

tg α = h / b 

tg α = 180 / 270 = 0,67 => α = 33,77° 

Výpočet min. podchodné výšky h1: 

h1 = 1500 + 750 / cos α 

h1 = 1500 + 750 / cos 33,77° = 2402 mm > min. = 2100 mm => VYHOVUJE 

Výpočet min průchodné výšky h2:  

h2 = 750 + 1500 x cos α 

h2 = 750 + 1500 x cos 33,77° = 1996 mm > 1900 mm => VYHOVUJE 

 

 

 

 

 



Parametry schodiště:  

Výška stupně h = 180 mm 

Šířka stupně b = 270 mm 

Počet schodišťových stupňů: 18 

Sklon schodiště α = 33,77°  

Průchozí šířka 1000 mm 

Výška zábradlí 1000 mm 

Šířka vřetenové zdi 300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                                                                                                                               
Půdorys schodiště 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                       Řez schodištěm A-A‘ 

 

 



Příloha č. II – Tepelně technické vyhodnocení 
 
 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 :  Marek Jařáb 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  26.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0040  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Isocell Airsto  0,0002  0,3500  1500,0  920,0  600000,0   0.0000 
  4  Baumit lep. st  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  5  Ytong P2-400  0,3000  0,1010  1000,0  400,0  7,0   0.0000 
  6  Rigips EPS 50  0,1500  0,0420  1270,0  12,0  20,0   0.0000 
  7  Výztužná vrstv  0,0020  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  8  Baumit omítkov  0,0020  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  9  Baumit silikát  0,0030  0,7000  920,0  1800,0  40,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Isocell Airstop Vap   --- 
  4  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  5  Ytong P2-400   --- 
  6  Rigips EPS 50 Z (1)   --- 
  7  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  8  Baumit omítková stěrka   --- 
  9  Baumit silikátová omítka (SilikatPutz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 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 :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.6   44.4  1372.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   46.4  1434.4    -0.6   80.7   468.9 



    3        31    24.6   46.8  1446.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   47.6  1471.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   50.4  1558.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   52.8  1632.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   54.1  1672.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   53.6  1656.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   50.6  1564.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   47.9  1480.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   46.8  1446.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   46.6  1440.5    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 :         6.57 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.148 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 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 :    6.7E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        715.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.16 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 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    15.1   0.647    11.7   0.520    23.6   0.964    47.1 
    2    15.8   0.650    12.3   0.514    23.7   0.964    49.0 
    3    15.9   0.593    12.5   0.431    23.8   0.964    49.0 
    4    16.2   0.487    12.7   0.277    24.0   0.964    49.3 
    5    17.1   0.335    13.6   0.028    24.2   0.964    51.7 
    6    17.8   0.174    14.3  ------    24.3   0.964    53.8 
    7    18.2   0.061    14.7  ------    24.4   0.964    54.9 
    8    18.1   0.105    14.6  ------    24.3   0.964    54.5 
    9    17.2   0.323    13.7   0.007    24.2   0.964    51.8 
   10    16.3   0.467    12.8   0.246    24.0   0.964    49.6 
   11    15.9   0.583    12.5   0.417    23.8   0.964    49.0 
   12    15.9   0.650    12.4   0.513    23.7   0.964    49.2 
           
 

 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    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   23.2   23.1   23.1   23.1   23.1    5.9  -14.7  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   2318   2298   2294    232    231    195    143    141    140    138 
 p,sat [Pa]:   2834   2829   2824   2823   2821    930    169    169    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 



 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.437E-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:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,004       0,800  50,0 
   3  Isocell Airstop Vap  0,0002       0,350  600000,0 
   4  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,002       0,800  50,0 
   5  Ytong P2-400  0,300       0,101  7,0 
   6  Rigips EPS 50 Z (1)  0,150       0,042  20,0 
   7  Výztužná vrstva ETICS  0,002       0,750  50,0 
   8  Baumit omítková stěrka  0,002       0,470  25,0 
   9  Baumit silikátová omítka (Sili  0,003       0,700  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

  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 =   0,15 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% 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 :  Strop do suterénu 
 Zpracovatel :  Marek Jařáb 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  26.2.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 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  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep. st  0,0080  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Isocell Airsto  0,0002  0,3500  1500,0  920,0  600000,0   0.0000 
  4  Beton hutný 3  0,0500  1,3600  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,0800  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Strop Ytong  0,2500  0,1370  800,0  500,0  7,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  3  Isocell Airstop Vap   --- 
  4  Beton hutný 3   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  6  Strop Ytong   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 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 :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.6   44.4  1372.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   46.4  1434.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   46.8  1446.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   47.6  1471.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   50.4  1558.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   52.8  1632.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   54.1  1672.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   53.6  1656.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   50.6  1564.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   47.9  1480.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   46.8  1446.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   46.6  1440.5    -0.4   80.5   475.5 
           



 

 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 :         4.04 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.228 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 :    6.8E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        289.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 
 
 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    15.1   0.647    11.7   0.520    23.0   0.942    48.7 
    2    15.8   0.650    12.3   0.514    23.1   0.942    50.6 
    3    15.9   0.593    12.5   0.431    23.4   0.942    50.4 
    4    16.2   0.487    12.7   0.277    23.7   0.942    50.4 
    5    17.1   0.335    13.6   0.028    23.9   0.942    52.4 
    6    17.8   0.174    14.3  ------    24.1   0.942    54.3 
    7    18.2   0.061    14.7  ------    24.2   0.942    55.4 
    8    18.1   0.105    14.6  ------    24.2   0.942    55.0 
    9    17.2   0.323    13.7   0.007    24.0   0.942    52.6 
   10    16.3   0.467    12.8   0.246    23.7   0.942    50.6 
   11    15.9   0.583    12.5   0.417    23.4   0.942    50.3 
   12    15.9   0.650    12.4   0.513    23.2   0.942    50.8 
           
 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   22.3   22.2   22.2   22.1   21.8    2.0  -14.6 
 p [Pa]:   2318   2291   2284    229    209    168    138 
 p,sat [Pa]:   2694   2682   2667   2666   2612    708    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.425E-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 do suterénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,008       0,800  50,0 
   3  Isocell Airstop Vap  0,0002       0,350  600000,0 
   4  Beton hutný 3  0,050       1,360  23,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
   6  Strop Ytong  0,250       0,137  7,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  

  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 =   0,23 W/m2K 
  

  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  

  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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% 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 :  Střešní kce do ext. 
 Zpracovatel :  Marek Jařáb 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3.4.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 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  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  22727,0^   0.0000 
  3  Isover Orsik +  0,0270  0,0510*  837,3  85,5  1,0   0.0000 
  4  Isover Orsik +  0,0930  0,0650*  838,8  53,9  1,0   0.0000 
  5  Isover Orsik +  0,2000  0,0560*  1008,7  67,4  1,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 110 Special   --- 
  3  Isover Orsik + CD profily  vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
  4  Isover Orsik + závěs  vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
  5  Isover Orsik + krokve 200 mm  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 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 :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.6   44.4  1372.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   46.4  1434.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   46.8  1446.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   47.6  1471.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   50.4  1558.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   52.8  1632.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   54.1  1672.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   53.6  1656.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   50.6  1564.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   47.9  1480.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   46.8  1446.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   46.6  1440.5    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 :         5.59 m2K/W 



 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.173 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 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+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         80.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.92 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 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    15.1   0.647    11.7   0.520    23.5   0.957    47.6 
    2    15.8   0.650    12.3   0.514    23.5   0.957    49.5 
    3    15.9   0.593    12.5   0.431    23.7   0.957    49.4 
    4    16.2   0.487    12.7   0.277    23.9   0.957    49.6 
    5    17.1   0.335    13.6   0.028    24.1   0.957    51.9 
    6    17.8   0.174    14.3  ------    24.3   0.957    53.9 
    7    18.2   0.061    14.7  ------    24.3   0.957    55.0 
    8    18.1   0.105    14.6  ------    24.3   0.957    54.6 
    9    17.2   0.323    13.7   0.007    24.1   0.957    52.0 
   10    16.3   0.467    12.8   0.246    23.9   0.957    49.8 
   11    15.9   0.583    12.5   0.417    23.7   0.957    49.3 
   12    15.9   0.650    12.4   0.513    23.5   0.957    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     e 
         

 tepl.[C]:   22.9   22.5   22.5   19.0    9.3  -14.7 
 p [Pa]:   2318   2273    267    256    219    138 
 p,sat [Pa]:   2794   2730   2729   2191   1173    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.026E-0008 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:   Střešní kce do ext. 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  22727,0 
   3  Isover Orsik + CD profily  0,027       0,051  1,0 
   4  Isover Orsik + závěs  0,093       0,065  1,0 
   5  Isover Orsik + krokve 200 mm  0,200       0,056  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  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  =   0,19 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% 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 :  Střešní kce do střešního meziprostoru 
 Zpracovatel :  Marek Jařáb 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3.4.2014 
 
 
 
 



 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 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  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  22727,0^   0.0000 
  3  Isover Orsik +  0,0270  0,0510*  837,3  85,5  1,0   0.0000 
  4  Isover Orsik +  0,2730  0,0450  840,0  30,0  1,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 110 Special   --- 
  3  Isover Orsik + CD profily  vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
  4  Isover Orsik + závěsy   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -10.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.6   44.4  1372.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.6   46.4  1434.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.6   46.8  1446.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.6   47.6  1471.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.6   50.4  1558.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   52.8  1632.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.6   54.1  1672.4    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   53.6  1656.9    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.6   50.6  1564.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.6   47.9  1480.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.6   46.8  1446.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.6   46.6  1440.5    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 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 :         6.65 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.146 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 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+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         74.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.9 h 
 



 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 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    15.1   0.647    11.7   0.520    23.6   0.964    47.1 
    2    15.8   0.650    12.3   0.514    23.7   0.964    49.0 
    3    15.9   0.593    12.5   0.431    23.8   0.964    49.0 
    4    16.2   0.487    12.7   0.277    24.0   0.964    49.3 
    5    17.1   0.335    13.6   0.028    24.2   0.964    51.6 
    6    17.8   0.174    14.3  ------    24.3   0.964    53.7 
    7    18.2   0.061    14.7  ------    24.4   0.964    54.9 
    8    18.1   0.105    14.6  ------    24.3   0.964    54.4 
    9    17.2   0.323    13.7   0.007    24.2   0.964    51.8 
   10    16.3   0.467    12.8   0.246    24.0   0.964    49.5 
   11    15.9   0.583    12.5   0.417    23.9   0.964    48.9 
   12    15.9   0.650    12.4   0.513    23.7   0.964    49.2 
           
 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   23.4   23.1   23.1   20.4   -9.8 
 p [Pa]:   2318   2275    334    324    218 
 p,sat [Pa]:   2869   2820   2819   2400    264 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.762E-0008 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:   Střešní kce do střešního meziprostoru 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -10,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 



   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  22727,0 
   3  Isover Orsik + CD profily  0,027       0,051  1,0 
   4  Isover Orsik + závěsy  0,273       0,045  1,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,901 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

  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  =   0,19 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  Energetický štítek 
 Zpracovatel :  marek Jařáb 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  3.4.2014 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.6 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       112.1 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        42.6 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       670.0 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   1   1             20.6     112.1    536.0       7054  100.0%  198.16 
           
  

 Součet:      112.1     536.0      7054  100.0%    198.16 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     7.054 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.811 kW   54.0 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     3.244 kW   46.0 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Stěna                1.086 kW    15.4 %     203.4 m2        5.3 W/m2 
 Okna                 1.216 kW    17.2 %      24.8 m2       49.1 W/m2 
 Dveře                0.172 kW     2.4 %       3.5 m2       49.1 W/m2 
 Střecha šikmá        0.340 kW     4.8 %      56.2 m2        6.1 W/m2 
 Sřešní okna          0.126 kW     1.8 %       2.8 m2       45.0 W/m2 
 Střecha rovná        0.315 kW     4.5 %      59.0 m2        5.3 W/m2 
 Suterén              0.279 kW     4.0 %      42.6 m2        6.6 W/m2 
 Tepelné vazby      0.276 kW     3.9 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.30 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    21.74 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      670.00 m3 



  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.6 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        8788 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         7261 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1553 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          2242 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         12444 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   18.57 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    101.4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    392.2 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.58 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.26 W/m2K 
 
 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Energetický štítek 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  670,0 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  392,2 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,50 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,26 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,5 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha č. III – Stanovení potřeby vody 
Průměrná denní potřeba vody (pro 4 osoby) 

 

                                   n..…počet spotřebních jednotek 

                                   qp…..specifická potřeba vody (l/os.den) 

 

                                   Qr,B…. specifická potřeba vody za rok (vyhláška č.120/2011) (m3/rok) 

Maximální denní potřeba vody 

 

                                   kd…..koeficient denní nerovnoměrnosti dle počtu obyvatel města 

                                                  do 1 000        → 1,5 

              1 000 – 5 000      →  1,4 

                                              5 000 – 20 000        → 1,35 

                                            20 000 – 100 000     → 1,25 

                nad 100 000  → 1,15   

Maximální hodinová potřeba vody 

 

                                   kh…..koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

                                             roztroušená zástavba ….1,8 

                                             soustředná zástavba...…2,1 

                                   z..….průměrná doba odběru vody během dne 

                                             obytné domy………….....24 hod 

                                             administrativní budovy...…8 hod 

                                             soc. zařízení v závodech….2 hod 



3298,00746,04 mVnV diO =⋅=Σ⋅=

3
3 0746,0012,00506,0012,0)( mptUnV dddd =++=⋅⋅⋅Σ=Σ

3008,0002,04 mVnV djj =⋅=⋅=

304,002,02 mVnV duu =⋅=⋅=

3
2 346,004,0008,0298,0 mVVVV ujOp =++=++=

Příloha č. IV – Příprava teplé vody 
počet osob: 4 

  - mytí osob       

                             

   2 x umyvadlo   -> Vd = 2 · (3 · 0,14 · 0,014 · 1) = 0,012 m3             

   2 x sprchový kout -> Vd = 2 · (1 · 0,23 · 0,11 · 1) = 0,0506 m3 

   1 x vana  -> Vd = 1 · (0,3 · 0,47 · 0,085 · 1) = 0,012 m3  

  - mytí nádobí      

  - mytí podlah + úklid                                                         

Celková potřeba TV 

 

 

                                         VO…….potřeba TV pro mytí osob v dané periodě (m3) 

                    Vd…….objem dávky (m3) 

                    Vj……..potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě (m3) 

                    Vu…….potřeba TV pro úklid a pro mytí podlah v dané periodě (m3) 

         V2p…..celková potřeba TV v dané periodě (m3) 

          ni……..počet uživatelů 

          nj……..počet jídel 

           nd…….počet dávek 

          nu…….počet výměr ploch (jednotka 100 m2) 

                                           td….....doba dávky (h) 

          U3….…objemový průtok TV o teplotě θ3 do výtoku (m3.h-1) 

          pd……..součinitel prodloužení doby dávky 



kWhVcQ Pt 1,18)1055(346,0163,1)( 1222 =−⋅⋅=−⋅⋅= θθ

kWhzQQ ttz 06,95,01,1822 =⋅=⋅=

kWhQQQQ ztPP 16,2706,91,182221 =+=+==

Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody 

                                       

                                             

                                                 c……….měrná tepelná kapacita vody (kWh.m-3.K-1)                    

                                                 V2P…….celková potřeba TV (m3) 

                                                 θ2………teplota teplé vody za ohřívačem (°C) 

                                                 θ1………teplota studené vody (°C)   

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody 

                                       

                                      

                                         Q2t……..teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody (kWh) 

                                          zt………poměrná ztráta tepla při ohřevu a distribuci vody (-) 

Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během jedné periody 

                                     

 

                                    Q2t…… teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody (kWh) 

                                    Q2z……teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody (kWh) 

Odběr vody  

    - od 5 do 17 hodin 35 %, to představuje potřebu tepla kWhQ t 34,61,1835,02 =⋅=  

    - od 17 do 20 hodin 50 %, to představuje potřebu tepla kWhQ t 05,91,185,02 =⋅=  

                                      to je od počátku ohřevu 6,3+9,05 = 15,35 kWh 

    - od 20 do 24 hodin 15 %, to představuje potřebu tepla kWhQ t 71,21,1815,02 =⋅=  

                                      to je od počátku ohřevu 6,34+9,05+2,71 = 18,1 kWh 
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Velikost zásobníku 

 

 

∆Qmax………největší možný rozdíl mezi Q1 a Q2 (kWh)                                           

 c……...…….měrná tepelná kapacita vody (kWh.m-3.K-1) 

                                           θ2………..…teplota teplé vody za ohřívačem (°C) 

                                           θ1………..…teplota studené vody (°C)   

Jmenovitý tepelný výkon ohřevu 

                                       

                                               

                                                       ∆Q1……..teplo dodané ohřívačem do TV v čase t od                   

                                                                        počátku periody (kWh) 

                                                         t………..čas, doba činnosti (h) 

Navrhuji stacionární plynový zásobníkový ohřívač vody s odtahem spalin do komína 

QUANTUM Q7 40-NORS, objem 144 l, výkon 10,2 kW 

 



Příloha č. V – Dimenze vodovodního potrubí 

Materiál: Měděné potrubí 

Vnitřní vodovod je rozdělen na dva okruhy: Teplá voda a studená voda 

 

Jmenovité výtoky zařizovacích předmětů QA (l/s) 

 

 

 

PODLAŽÍ 
ZNAČKA 

ZAŘIZOVACÍHO 
PŘEDMĚTU 

POPIS ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU A ARMATURY 
QA               

l/s 

2
. N

P
 

AP 
Automatická pračka připojená přes tlakovou hadici 
DN 15 do rohového ventilu DN 15 

0,2 

U 
Umyvadlo se směšovací stojánkovou baterií 
připojenou přes pancéřovou hadici DN 15 do 
rohového ventilu DN 15 

0,2 

S 
Sprchový kout se směšovací nástěnnou vodovodní 
baterií DN 15 

0,2 

WC 
Závěsné WC s podomítkovým splachovačem 
připojen přes pancéřovou hadici DN 15 do rohového 
ventilu DN 15 

0,15 

VA 
Vana se směšovací nástěnnou vodovodní baterií DN 
15 

0,3 

1
. N

P
 

U 
Umyvadlo se směšovací stojánkovou baterií 
připojenou přes pancéřovou hadici DN 15 do 
rohového ventilu DN 15 

0,2 

S 
Sprchový kout se směšovací nástěnnou vodovodní 
baterií DN 15 

0,2 

WC 
Závěsné WC s podomítkovým splachovačem 
připojen přes pancéřovou hadici DN 15 do rohového 
ventilu DN 15 

0,15 

DJ 
Kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií 
připojený přes pancéřovou hadici DN 15 do 
rohového ventilu DN 15 

0,2 

MN 
Myčka nádobí napojena přes tlakovou hadici DN 15 
do rohového ventilu DN 15 

0,15 

1
. P

P
 

VV 
Výtokový ventil pro napouštění otopné soustavy DN 
15 

0,2 

ZV Zahradní ventil DN 20 0,4 

PB Plynový bojler, připojení armaturami DN 20 - 

V Výlevka s nástěnnou vodovodní baterií DN 15 0,2 



Qd da x s v l R l*R ∑ξ ∆pf R*l+∆pf 

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

S1 S2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 0,46 0,957 0,44022 1,5 0,749775 1,189995

S2 S3 0 0 1 2 0 0 0 0 0,282843 18x1 1,4 2 1,751 3,502 3 2,939118 6,441118

S3 S4 0 0 1 3 0 0 0 0 0,34641 22x1 1,15 0,7 0,902 0,6314 3 1,983155 2,614555

S4 S5 1 1 0 3 1 1 0 0 0,482183 22x1 1,54 3,25 1,565 5,08625 0,5 0,592722 5,678972

S5 S6 1 2 1 4 0 1 0 0 0,543139 22x1 1,72 0,52 1,865 0,9698 15 22,18134 23,15114

S6 S7 0 2 1 5 0 1 0 0 0,578792 28x1,5 1,16 0,63 0,752 0,47376 0,5 0,336299 0,810059

S7 S8 0 2 0 5 0 1 1 1 0,703562 28x1,5 1,4 3,7 1,042 3,8554 2,5 2,449265 6,304665

S8 S9 0 2 1 6 0 1 0 1 0,731437 28x1,5 1,46 4,03 1,13 4,5539 2,5 2,663701 7,217601

S9 S10 0 2 7 13 1 2 0 1 0,951315 35x1,5 1,15 1,88 0,549 1,03212 1,5 0,991577 2,023697

S10 S11 1 3 1 14 0 2 0 1 0,983616 35x1,5 1,18 1,6 0,579 0,9264 32 22,27172 23,19812

S11 S12 0 3 0 14 0 2 0 1 0,983616 40x3,7 1,18 7,5 0,533 3,9975 7 4,871938 8,869438

∑ 86,30937 kpa

0,3

Tlaková ztráta potrubím se studenou vodou - hlavní větev

úsek

dood

0,15
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Jmenovitý výtok

QA

0,2

                        



Qd da x s v l R l*R ∑ξ ∆pf R*l+∆pf 

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

T1 T2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 2,07 0,797 1,64979 3,5 1,749475 3,399265

T2 T3 0 0 1 2 0 0 0 0 0,282843 22x1 0,92 0,69 0,503 0,34707 3,5 1,480756 1,827826

T3 T4 0 0 0 2 1 1 0 0 0,412311 22x1 1,33 3,25 0,989 3,21425 0,5 0,442092 3,656342

T4 T5 0 0 1 3 0 1 0 0 0,458258 22x1 1,15 0,52 1,293 0,67236 13 8,593671 9,266031

T5 T6 0 0 1 4 0 1 0 0 0,5 22x1 1,6 4,55 1,417 6,44735 2,5 3,19904 9,64639

T6 T7 0 0 1 5 0 1 0 0 0,538516 22x1 1,7 4,39 1,599 7,01961 1,5 2,16685 9,18646

T7 PB 0 0 1 6 0 1 0 0 0,574456 22x1 1,84 1,12 1,405 1,5736 8,5 14,38448 15,95808

PB S9' 0 0 1 6 0 1 0 0 0,574456 22x1 1,84 5,28 1,795 9,4776 30 50,76876 60,24636

S9' S9 0 0 1 7 0 1 0 0 0,608276 28x1,5 1,22 4,09 0,817 3,34153 2 1,487953 4,829483

S9 S10 2 2 6 13 1 2 1 1 0,951315 35x1,5 1,15 1,88 0,549 1,03212 1,5 0,991577 2,023697

S10 S11 1 3 1 14 0 2 0 1 0,983616 35x1,5 1,18 1,6 0,579 0,9264 32 22,27172 23,19812

S11 S12 0 3 0 14 0 2 0 1 0,983616 40x3,7 1,18 7,5 0,533 3,9975 7 4,871938 8,869438

∑ 152,1075

Tlaková ztráta potrubím s teplou vodou - hlavní větev
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Qd da x s v l R l*R ∑ξ ∆pf R*l+∆pf 

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

a S3 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 1,2 0,957 1,1484 2 0,9997 2,1481

b b' 1 1 0 0 0 0 0 0 0,15 18x1 0,75 5,2 0,575 2,99 3,5 0,98408 3,97408

b' S4 0 1 0 0 1 1 0 0 0,33541 22x1 1,1 1,07 0,854 0,91378 1,5 0,907228 1,821008

c b' 0 0 0 0 1 1 0 0 0,3 22x1 1 1,04 0,674 0,70096 3,5 1,749475 2,450435

d e 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 1,55 0,957 1,48335 1 0,49985 1,9832

e S5 1 1 0 1 0 0 0 0 0,25 18x1 1,25 0,38 1,462 0,55556 2 1,562031 2,117591

e e' 1 1 0 0 0 0 0 0 0,15 18x1 1,15 1,2 0,567 0,6804 1,5 0,991577 1,671977

f S6 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 2,75 0,957 2,63175 6 2,9991 5,63085

g S7 0 0 0 0 0 0 1 1 0,4 22x1 1,3 0,6 1,124 0,6744 1,5 1,26712 1,94152

h S8 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 1,65 0,957 1,57905 12,5 6,248125 7,827175

i S9' 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 3,9 0,957 3,7323 26 12,9961 16,7284

j k 1 1 0 0 0 0 0 0 0,15 18x1 1,15 0,6 0,567 0,3402 3 1,983155 2,323355

k S10 0 1 1 1 0 0 0 0 0,25 18x1 1,25 1,02 1,462 1,49124 13 10,1532 11,64444

Qd da x s v l R l*R ∑ξ ∆pf R*l+∆pf 

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

a T2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 1,2 0,957 1,1484 2 0,9997 2,1481

c T3 0 0 0 0 1 1 0 0 0,3 22x1 1 2,37 0,561 1,32957 4,5 2,249325 3,578895

d T4 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 2,15 0,797 1,71355 3,5 1,749475 3,463025

f T5 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 2,95 0,767 2,26265 6 2,9991 5,26175

h T6 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 1,65 0,797 1,31505 12,5 6,248125 7,563175

k T7 0 0 1 1 0 0 0 0 0,2 18x1 1 2,6 0,797 2,0722 14,5 7,247825 9,320025

Tlaková ztráta potrubím se studenou vodou - ostatní větve

Tlaková ztráta potrubím s teplou vodou - ostatní větve
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Hydraulické posouzení přívodního potrubí 
 

  

 

 

 

pdis…….dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí [kPa], obvykle   

v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad pro veřejnou  

potřebu nebo na výstupu z automatické tlakové čerpací stanice; 

pminFl….minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou  

  armaturou na konci posuzovaného potrubí [kPa], obvykle 100 kPa,  

  u některých výtokových armatur i méně, u speciálních výtokových  

  armatur často více; 

∆pe……snížení tlaku způsobené výškovým rozdílem mezi geodetickými  

              úrovněmi začátku a konce posuzovaného úseku potrubí [kPa], 1 m  

              výšky odpovídá cca 10 kPa; 

∆pWM….tlakové ztráty vodoměrů [kPa], podle dokumentace výrobce; 

∆pAp…...tlakové ztráty napojených zařízení [kPa], např. průtokových ohřívačů  

               vody, podle dokumentace výrobce 

∆pRF…...tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí [kPa], viz  

   tabulka dimenzování 

 

  

 

  

h……..je svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce  

posuzovaného potrubí (m) 

ρ……..hustota vody, v kg/m3 

g……..tíhové zrychlení, v m/s2 

 

 



Příloha č. VI – Návrh tepelné izolace vodovodního potrubí 

a) pro studenou vodu 

 Materiál TI: Mirelon – izolační hadice  

 Materiál potrubí: Měď 

 Teplota vody: 10°C 

Při výpočtu minimální tloušťky izolace pro zamezení kondenzace vodních par na 

povrchu potrubí hledáme takovou tloušťku izolace, při které je teplota povrchu izolace rovna 

teplotě rosného bodu. 

Pro výpočet teploty rosného bodu podle ČSN 730540-3 platí: 

                    pd ≥ 610.75 Pa                                                          0 °C ≤ tout ≤ 30 °C 

                                                                      

tout - teplota okolního vzduchu [°C] 

rh - relativní vlhkost vzduchu [-] 

p''d - částečné tlaky nasycené vodní páry [Pa] 

pd - částečný tlak vodní páry [Pa] 

tw - teplota rosného bodu [°C] 

Teplota na povrchu potrubí závisí i na tepelné ztrátě izolovaného potrubí a ta zase závisí na 

tloušťce izolace. Proto je nutné výpočet vnějšího průměru izolovaného potrubí D provést 

iteračně. 

 

 

 



 

tin - teplota média uvnitř potrubí [°C] 

tiz,D - teplota na povrchu izolovaného potrubí [°C] 

D - hledaný průměr potrubí, pro který platí tiz,D = tw [m] 

Qztr - tepelná ztráta izolovaného potrubí [W] 

αe - součinitel přestupu tepla mezi povrchem potrubí a okolním vzduchem [W / m2 K] 

l - délka potrubí [m] 

tw - teplota rosného bodu [°C] 

λiz - součinitel tepelné vodivosi materiálu izolace - je vypočítán podle teplotní závislosti 

uvažovaného materiálu a ze součinitele tepelné vodivosti λ0 při teplotě 0 °C. 

Pokud není stanoveno jinak, uvažujeme teplotní závislost součinitele tepelné vodivosti 

jako 

λ(t) = λ0 (1 + 0.0025 . t). 

Teplota, při které je součinitel tepelné vodivosti uvažován, je aritmetickým průměrem 

teploty média a teploty na povrchu izolace.  

 

 

Minimální tloušťky TI: Ø 18x1 → 1,2 mm 

                                       Ø 22x1 →  1,2 mm 

                                       Ø 28x1,5 →  1,2 mm 

       Ø 35x1,5 →  1,2 mm 

 

 

 

 

 



b) pro teplou vodu 

 Materiál TI: PAROC – Section aluCoat T  

 Materiál potrubí: Měď 

 Teplota vody: 55°C 

Výpočet tepelné ztráty potrubí 

 

 

                                           Uo……součinitel prostupu tepla válcovou stěnou  

                                            l…..... délka potrubí  

                                            tin, tout…..rozdíl teploty média uvnitř potrubí a teploty v jeho okolí  

 

 

 

              st ….vnější průměr trubky d nebo vnitřní průměr trubky a tloušťku stěny [m] 

              D …průměr potrubí nebo tloušťky jednotlivých vrstev potrubí [m] 

              λ ….součinitel tepelné vodivosti pro jednotlivé vrstvy potrubí (trubka λt a izolace λiz)  

                     [W / m K]  

              αi ….součinitel přestupu tepla mezi médiem a vnitřním povrchem trubky [W / m2 K]  

              αe …součinitel přestupu tepla mezi povrchem potrubí a okolního vzduchu [W / m2 K]  

    Vzhledem k tomu, že se jedná o komplikovaný výpočet, můžeme pro přibližné výpočty   

     tepelné ztráty potrubí uvažovat hodnotu cca 10 W / m2 K. 

     Minimální tloušťky TI: Ø 18x1 → 30 mm 

                                            Ø 22x1  → 30 mm 

 

 



Příloha č. VII – Dimenze splaškové kanalizace 

Vnitřní kanalizace bude odvedena do domácí ČOV a poté do vsakovacího 

zařízení na pozemku 

Průtok odpadních vod  

        DUKQww Σ⋅=  

                   K - součinitel odtoku [-] (budovy s nepravidelným používáním 0,5) 

   DU – výpočtový odtok [l/s]  

VIII. 1 Výpis zařizovacích předmětů 

ZNAČKA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT 
VÝPOČTOVÝ 

ODTOK DU [l/s] 

DJ Dřez jednoduchý 
0,8 

MN Myčka nádobí 

U Umyvadlo 0,5 

S Sprchový kout 0,8 

WC 
Závěsná záchodová mísa (V = 
6l) 

2,0 

AP Automatická pračka 0,8 

VA Vana 0,8 

V Výlevka 2,5 

VP Podlahová vpusť 2,0 
 

VIII. 2 Dimenze připojovacího potrubí od zařizovacích předmětů 

Systém navržen z potrubí HT-Systém Plus 

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚT 

DU [l/s] Qw [l/s] DN 
SPÁD 

[%] 

DJ 0,8 0,45 50 3 

MN 
Hadicové 
připojení 

32 - 

U 0,5 0,35 50 3 

S 0,8 0,45 50 3 

WC 2,0 0,71 110 3 

AP 
Hadicové 
připojení 

32 - 

  0,8 0,45 50 3 



VA 0,8 0,45 50 3 

V 2,5 0,79 110 3 

VP 2,0 0,71 110 3 

 
VIII. 3 Dimenzování připojovacího potrubí k odpadnímu potrubí 

 

Systém navržen z potrubí HT-Systém Plus 

Potrubí navrženo jako nevětrané 

 

 

VIII. 4 Dimenze odpadního potrubí 

Systém navržen z potrubí HT-Systém Plus 

Odpadní potrubí č. 2 

slQww /95,08,08,025,0 =++⋅=         => DN 110 

 
Odpadní potrubí č. 3 

slQww /36,125,028,08,05,08,05,0 =++++++⋅=            => DN 110 

 
Obě odpadní potrubí budou nad střechou odvětrány pomocí větrací hlavni 
OSMA DN 110 
 
 

  
POSCHODÍ ÚSEK ZP 

ƩDU    
[l/s] 

Qww   
[l/s] 

Qmax   
[l/s] 

DN 
SPÁD 

[%] 

O
D

P
A

D
N

Í 
P

O
T

R
U

B
Í 

Č
. 2

 2. NP 
WC - 

2 
WC 2,0 0,71 2,5 110 3 

1. NP DJ - 2 MN + DJ 0,8 0,45 0,5 50 3 

1. NP S - 2 S 0,8 0,45 0,5 50 3 

O
D

P
A

D
N

Í 
   

   
   

   
   

   
P

O
T

R
U

B
Í 

   
   

   
   

   
   

 
Č

. 3
 

2. NP 
AP - 

U 
AP 0,8 0,45 0,5 50 3 

2. NP U - S AP + U 1,3 0,57 0,8 50 36 

2. NP S - 3 
AP + U + 

S 
2,1 0,72 0,8 75 3 

2. NP VA - 3 VA 0,8 0,45 0,5 50 3 

1. NP 
U - 
WC 

U 0,5 0,71 0,35 50 36 

1. NP 
WC - 

3 
U + WC 2,5 0,79 2,5 110 3 

1. PP V - 3 V 2,0 0,71 2,5 110 3 



VIII. 5 Dimenze svodného potrubí 

Systém navržen z potrubí KG-Systém (PVC) 

Splašková kanalizace 

Úsek 1 – 2‘ 

 slQww /71,025,0 =⋅=    =>DN 125  

 Pro DN 125 platí: při sklonu 2% je Qmax = 9,6 l/s a v = 1,2 m/s 

Úsek 2 – 2‘ 

 slQww /94,08,08,025,0 =++⋅=            => DN 125 

 Pro DN 125 platí: při sklonu 2% je Qmax = 9,6 l/s a v = 1,2 m/s 

 

Úsek 2‘ – 3‘ 

 slQww /18,18,08,0225,0 =+++⋅=            => DN 125 

 Pro DN 125 platí: při sklonu 2% je Qmax = 9,6 l/s a v = 1,2 m/s 

 

Úsek 3 – 3‘ 

 slQww /33,1225,05,08,05,08,05,0 =++++++⋅=          => DN 

125 

 Pro DN 125 platí: při sklonu 2% je Qmax = 9,6 l/s a v = 1,2 m/s 

 

Úsek 3‘ – 1‘ 

 
125=>/8,1

225,08,08,05,08,08,08,0225,0

DNslQ

Q

ww

ww

=

=++++++++++⋅=
 

 Pro DN 125 platí: při sklonu 2% je Qmax = 9,6 l/s a v = 1,2 m/s 
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Příloha č. VIII – Návrh ČOV a vsakovací jímky                    
splaškového potrubí 

Celkový průtok za rok 

 

                                   n…počet spotřebních jednotek 

                            qp..specifická potřeba vody (m3/os. rok) vyhláška č.120/2011  

 

Maximální denní průtok splaškových vod 

 

 

                                   =>  Navrhuji domácí ČOV Asio   AS-VARIOCOMP 20 PB 

 

Výpočet zasakovací plochy 

       

 

                                Qvsak…….....vsakovaný odtok (m3/s) 

                                f…………...součinitel bezpečnosti vsaku (-) 

                                kv………….součinitel vsaku (m/s) – ulehlý hlinitý písek 

 

                                =>  Navrhuji akumulační box pro zasakování Wavin Azura 6x2,5x0,4 m 

 

 

 

 

 

 



slQr /26,2133,7503,0
5

=⋅⋅=

slQr /26,2133,7503,0
4

=⋅⋅=

CAiQr ⋅⋅=

233,7575,51,13 mBLA RR =⋅=⋅=

Příloha č. IX – Dimenze dešťové kanalizace 
Dešťová voda bude odvedena pomocí kanalizační přípojky do veřejné 
kanalizace 

Systém navržen z potrubí KG-Systém (PVC) 

Odtok dešťových vod ze střechy 
 

                            i – intenzita deště Ostrava = 0,03 l/s.m2 

                           A – účinná plocha odvodňované střechy [m2] 

                           C – součinitel odtoku dešťových vod [-] 

Výpočet účinné plochy střechy 

                              

                            A – účinná plocha střechy [m2] 

                            LR – délka okapu [m] 

                            BR – půdorysný průmět střechy od střešního žlabu po hřeben střechy [m] 

                                      

 

 

            Stanovení přípustného dešťového odtoku 

Okapový žlab má půlkruhový příčný profil s vnitřní naválkou. Sklon 
žlabu 0,5 %. 

  Návrhová hloubka vody ve žlabu W = 77 mm                           

           Plocha příčného profilu žlabu: 

   2
22

9313
2

77

2
mm

W
AE =

⋅
=

⋅
=

ππ
 

           Návrhový odtok dešťových vod 

   slAQ EN /54,293131078,21078,2 25,1525,15 =⋅⋅=⋅⋅= −−  

           Odtokové množství žlabu 

   slQQ NL /28,254,29,09,0 =⋅=⋅=  

   slQF LL /6,228,214,1 =⋅=⋅  

FL – součinitel odtoku 

 



           Posouzení žlabu 

   Odtok dešťových vod Q = 2,26 l/s 

   Maximální dešťový odtok QL = 2,6 l/s 

   2,26 < 2,6 => ŽLAB VYHOVÍ 

 

           Odpadní dešťové potrubí 

   Q = 2,26 l/s => DN 100 -> QRWP = 3,0 l/s  

 

Odvod dešťových vod z anglických dvorků 

   slCAiQr /033,011,103,0
3,2,1

=⋅⋅=⋅⋅=  

  Odpadní potrubí na odvodnění anglických dvorku navrženo DN 110 

 

             Návrh svodného dešťového potrubí 

Systém navržen z potrubí KG-Systém (PVC) 

 

 

 

 

 

 

 

Navržená dimenze přípojky je DN 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSEK 
ƩQr     
[l/s] 

Qmax    
[l/s] 

DN 
SPÁD 

[%] 
D1 - D2' 0,033 5,9 110 2 
D2' - D3' 0,066 5,9 110 2 
D3' - D4' 0,099 5,9 110 2 
D4 - D5' 2,26 5,9 125 2 
D5' - D4' 4,52 5,9 125 2 
D4' - RŠ 5,51 5,9 125 2 
RŠ - D1' 5,51 18,2 160 2 
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Příloha č. X – Návrh vsakovací jímky dešťového potrubí 

Vsakovací zařízení s regulovaným odtokem 

Odhad vsakovací plochy 

 

 

  Avsak……………vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m2) 

  Ared……………..redukovaný půdorysný průmět odvodňované         

     plochy (m2) 

 

Stanovení retenčního objemu vsakovacího zařízení 

   

 

 

   hd…..návrhový úhrn srážek podle přílohy A nebo  

          přesnějších místě platných hydrologických údajů  

               s odpovídající dobou trvání tc a stanovenou  

          periodicitou (mm) 

   Ared…redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

   f…….součinitel bezpečnosti vsaku 

   kv……koeficient vsaku (m/s) 

   Avsak…vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m2) 

   tc……..doba trvání srážky (min) 

   Qo……regulovaný odtok do kanalizace (m3/s) 

Výpočet retenčního obejmu vsakovacího zařízení je uveden v tabulce. Podle výpočtu 

se navrhuje největší retenční objem vsakovacího zařízení Vvz = 4,05 m3. 

 

Vsakovaný odtok 

       

 

                                                Qvsak…..vsakovaný odtok (m3/s) 

                                                f……….součinitel bezpečnosti vsaku (-) 

                                    kv……..součinitel vsaku (m/s) – ulehlý hlinitý písek 



  

Doba vyprázdnění vsakovacího zařízení Tpr  

 hods
QQ

V
T

Ovsak

vz

pr 1038836
0001,01013,1

05,4
5

==
+⋅

=
+

=
−

 

   

   Tpr…….doba vyprázdnění vsakovacího zařízení (s) 

   Qvsak…..vsakovaný odtok (m3/s) 

   Qo……regulovaný odtok do kanalizace (m3/s) 

   Vvz…...největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení  

            (m3) 

                                   =>  Navrhuji akumulační box pro zasakování Wavin Azura 3x5x0,8 m 

Tabulka – Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení 

Doba trvání 

srážky 
Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení Vvz 

Retenční 

objem 

vsakovacího 

zařízení 

to                 
(min) 

Vvz               
(m3) 

5 Vvz=10,8/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 5 · 60 =  1,63 

10 Vvz=15,2/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 10 · 60 =  2,27 

15 Vvz=17,8/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 15 · 60 =  2,64 

20 Vvz=15,2/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 10 · 60 =  2,88 

30 Vvz=22,1/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 30 · 60 =  3,20 

40 Vvz=23,8/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 40 · 60 =  3,40 

60 Vvz=26,3/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 60 · 60 =  3,65 

120 Vvz=30,5/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 120 · 60 =  3,89 

240 (4 h) Vvz=36,7/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 240 · 60 =  4,05 

360 (6 h) Vvz=40,7/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 360 · 60 =  3,86 

480 (8 h) Vvz=41,9/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 480 · 60 =  3,25 

600 (10 h) Vvz=43,1/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 600 · 60 =  2,63 

720 (12 h) Vvz=44,3/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 720 · 60 =  2,01 

1 080 (18 h) Vvz=47,9/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 1 080 · 60 =  0,17 

1 440 (24 h) Vvz=50,1/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 1 440 · 60 =  -1,90 

2 880 (48 h) Vvz=68,7/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 2 880 · 60 =  -8,65 

4 320 (72 h) Vvz=78,9/1 000 · 153,96 - (1/2 · 1,5 · 10-6 · 15 + 0,0001) · 4 320 · 60 =  -16,69 

 



Příloha č. XII – Návrh komínového průduchu a kotelny 

Jmenovitý výkon plynového bojleru: 10,2 kW 

Jmenovitý výkon plynového kotle: 12 kW 

Celkem: 22,2 kW 

Účinná výška komína: 9 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle grafu vyšel nejmenší průduch komínu 120 mm. Dle jistoty a budoucnosti navrhuji 
komínové těleso SCHIEDEL ADVANCED se světlým průřezem 140 mm. 

 

 



Posouzení kotelny 

               S1.04 – Kotelna– objem vzduchu 31,85 m3  

                         •    PK   -  plynový závěsný kotel s odtahem spalin do komínu,  

                                           JUNKERS 12-2 DH KE CERACLASS 

                                           maximální jmenovitý výkon 12 kW                                              

           plynový spotřebič typu B => 1 kW výkonu = min. 1 m3 vzduchu v  

                                           místnosti 

                         •     PB   -  plynový bojler s odtahem spalin do komínu,  

                                           QUANTUM Q7 40-NORS 

                                           maximální výkon 10,2 kW 

                                           plynový spotřebič typu B => 1 kW výkonu = min. 1 m3 vzduchu v  

                                           místnosti 

                     - podmínka potřeby vzduchu pro místnost S1.04 -> 31,85 > 22,5 => vyhovuje  

   Místnost bude větrána z venkovních prostor pomocí ventilačních otvorů. 

   Součet příkonů plynových spotřebičů 12+10,2=22,2 kW 

   Na 1 kW min. 0,001 m2 plochy otvoru => Amin = 0,0222 m2 plochy otvoru 

   Navrhuji: 1 ventilační otvor 150 x 150 mm  => Askut = 0,0225 m2 

                                                Amin = 0,0222 m2  < Askut = 0,0225 m2 

                                                                                            vyhovuje 

 

 

 

 

 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Rodinný dům 

Ostrava, Komenského 3, 703 00 

Ostrava, č.kat. 687/24 

Petr Klemens 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Petr Klemens 

Květinová 6, Dolní Benešov, 747 22 

+420 584 585 219 / klememspetr@seznam.cz 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 

670,0 m3 

Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 

392,2 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,59 m2/m3 

Typ budovy nová obytná 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Stěna 203,4 0,15 0,30 (0,25) 1,00 30,5 

Okna 24,8 1,20 1,50 (1,20) 1,00 29,8 

Dveře 3,5 1,20 1,70  (1,20) 1,00 4,2 

Střecha šikmá 56,2 0,17 0,24  (0,16) 1,00 9,6 

Sřešní okna 2,8 1,10 1,40  (1,10) 1,00 3,1 

Střecha rovná 59,0 0,15 0,24  (0,16) 1,00 8,9 

Suterén 42,6 0,23 0,60  (0,40) 0,80 7,8 

Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       7,7 

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokračování) 
 



(pokračování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 392,3    101,6 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 

  



Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 101,6 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,26 

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle 
čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C 

W/(m2·K) 0,58 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,38 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,50 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,25 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,38 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,50 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,75 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 1,00 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,25 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  květen 2014 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Marek Jařáb 

IČ:         

Zpracoval: Marek Jařáb 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 

 
 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní označení) 
 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 112,1 m2 stávající doporučení 

  Cl 

 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 

 
 
 

      
 
 

    0,52 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

KLASIFIKACE 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,26 0,19 

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 

0,50 0,50 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,25 0,38 0,50 0,75 1,00 1,25 

Platnost štítku do: 05 2024 Datum vystavení štítku: 5.5. 2014 

Štítek vypracoval(a): Marek Jařáb 
 

Bakalářská práce 
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B 

C 

D 

E 

F 

G 


