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Anotace bakalá ské práce 

 

 Obsahem této bakalá ské práce je projekt rodinného domu ve stupni pro provád cí 

dokumentaci a tématem jsou zdravotechnické instalace rodinného domu. Do 

zdravotechnických instalací jsou zahrnuty návrhy rozvod  vnit ní kanalizace, rozvod  

vnit ního vodovodu, v etn  kanaliza ní a vodovodní p ípojky. Dále je sou ástí projektu návrh 

ešení hospoda ení s deš ovou vodou s p ihlédnutím na všestranné využití v etn  zásaku.

  

Cílem bakalá ské práce je návrh optimálního ešení zdravotechnických instalací pro 

zajišt ní správného ú elu funkce rodinného domu dle pot eb obyvatel. Projektová 

dokumentace obsahuje pr vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu 

stavební ásti, technickou zprávu vnit ního vodovodu a vnit ní kanalizace v etn  výkresové 

ásti a výpo t . 
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VŠB TUO FAST, 2014. Po et stran: 58 
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The content of this thesis is to design a house in the stage for detailed design and 
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distribution of the drainage system, distribution of water supply system including sewers and 

water connections. The other part of the project is a design of solutions to economical use of 

rain water with regards to versatility including infiltration.  

 

The objective of this work is to propose optimal solutions to sanitary installations for the 

purpose of ensuring the correct function of the family house according to the needs of the 

house dwellers. Project documentation includes accompanying report, synoptic technical 

report, technical report of construction, technical report of water supply and drainage system 

including the design part and calculations. 
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1. ÚVOD 

  

Cílem předkládané bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace rodinného 

domu ve stupni pro prováděcí projekt v rozsahu potřeb technického zařízení budov. 

Projektová dokumentace řeší stavební část a oborovou část. Oborová část zahrnuje 

zdravotechnické instalace, přesněji návrh a výpočet vnitřního vodovodu, stanovení potřeby 

teplé vody včetně návrhu zásobníku teplé vody. Součástí vnitřního vodovodu je i zpětné 

využití dešťové vody ke splachování toalet a pro zalévání zahrady. 

 

Oborová část zdravotechnické instalace se dále zabývá návrhem rozvodu vnitřní 

splaškové kanalizace, která bude následně napojena na veřejnou kanalizační síť a dále 

návrhem rozvodu kanalizace dešťové, která bude odváděna do retenční akumulační nádrže 

s využitím přepadu do vsakovacích tunelů. 

 

Stavební část se zabývá konstrukčním řešením novostavby rodinného domu v rozsahu 

potřeb TZB. Obsahem této části je řešení zejména u základu, u skladby obvodové zdi, u 

schodiště, stropu a střechy.  

  

Součástí oborové i stavební části jsou technické zprávy a výkresy, včetně příloh 

s detailními výpočty. Energetický štítek obálky budovy a tepelně technické posouzení 

stavební konstrukce tvoří rovněž přílohu, které dále obsahují návrhy jednotlivých zařízení a 

komponentů dle potřeb TZB.  
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1. Identifikace stavby 

 
Údaje o stavbě 

 

Název stavby:    Novostavba rodinného domu 

Místo stavby:    Arbesova, p.č. 496/5 k.ú. Uherský Brod, 688 01 

Katastrální území:   Uherský Brod 

Okres/Kraj    Uherské Hradiště/Zlínský 

 

Údaje o stavebníkovy 

 

Stavebník:    Václav Boráň, Uherský Brod, 688 01 

Uživatel:    Václav Boráň, Uherský Brod, 688 01 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Vypracoval:    Roman Blaha 

Adresa:    Maršovská 1573, Uherský Brod, 688 01 

Zodpovědný projektant:  Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 

 

 

2.2. Seznam vstupních podkladů 

 

Projektové zadání:   VŠB TUO FAST, katedra prostředí staveb a TZB 

  

Projekt ke stavebnímu povolení 

Autor:    Roman Blaha, Maršovská 1573, Uherský Brod 

 

Stavební průzkum 

Hydrogeologický průzkum  
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Geodetické zaměření dodané projektantem 

 

Opakované podrobné prohlídky stavby 

 

2.3. Údaje o území 

 

Rozsah řešeného území 

 

Nový objekt bude situován ve městě Uherský Brod, na stavební parcele č.496/5 

v katastrálním území Uherský Brod. Jedná se o novostavbu rodinného domu.  Pozemek je 

majetkem investora, tedy p. Václava Boráňa (Uherský Brod). Novostavba bude v souladu s 

územím plánem obce. Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na funkční ploše, 

odpovídající stávajícímu účelu stavby. Stavba se bude nacházet v bezprostředním sousedství 

stávající místní komunikace, ze které je zajištěn přístup na pozemek stavby. Pozemek stavby 

je mírně svažitý směrem ke komunikaci. Prostor kolem dotčeného pozemku je vybaven 

komunikacemi, chodníky, zelení. 

 

Údaje o ochraně území 

 

Stavba bude umístěna mimo památkově chráněné zóny a není kulturní památkou. 

Dokumentace plně respektuje požární bezpečnost, viz „Požárně bezpečnostní řešení stavby“, 

zpracované v rámci projektu pro stavební povolení. 

 

Údaje o odtokových poměrech 

 

Objekt se bude nacházet v centrální části města. Dešťové svody budou napojeny do 

retenční akumulační nádrže a následně odváděny do vsakovacích tunelů. Splašková 

kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť. 
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Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, která plně respektuje územně plánovací 

informaci. 

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíly a úkoly územního 

plánování 

 

Návrh novostavby RD je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města 

Uherský Brod. Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na funkční ploše, 

odpovídajícímu účelu novostavby. 

 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Navržené úpravy nejsou v rozporu s obecnými požadavky na využití území. Objekt 

bude využíván jako obytná budova (rodinný dům). 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

V této předložené dokumentaci jsou zapracovány veškeré doposud známé požadavky 

dotčených orgánů státní správy: 

Ochrana životního prostředí – veškeré stavební práce a pozdější využívání stavby 

nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Veškeré odpady a skládky zařízení 

staveniště budou převezeny na řízenou skládku a tak nedojde ke znečištění životního 

prostředí.  

 Vodohospodářská správa – v blízkosti stavby se nenachází žádný vodní tok, který 

by mohly stavební práce, a později užívání objektu znečistit.  

Ochrana ovzduší – během výstavby a užívání objektu nedojde ke znečistění ovzduší. 

Ochrana lesů ČR – na dané parcele ani v jejím nejbližším okolí se lesy nevyskytují. 

Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden jako stavební parcela. 

  Ochrana proti ohni – podrobně řešeno v požární zprávě. Posuzovaný objekt neleží v 

požárně nebezpečném prostoru (PNP) jiného objektu, PNP od posuzované stavby nezasahuje 

na jiný objekt. PNP nezasahuje za hranice pozemku investora. 
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Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Projekt nevyžaduje žádné výjimky ani o úlevová řešení. 
 

Seznam souvisejících a podmiňujících řešení 

 

Nejsou požadovány. 

 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby dle katastru 

nemovitosti 

 

Jedná se o stavební parcelu č.: 496/5 v katastrálním území Uherský Brod. Celková 

výměra stavební parcely je 799,18 m2. 

 

2.4. Údaje o stavbě 

 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu a s ním související inženýrské sítě (přípojka  

vody, plynu, el. energie, kanalizace a telekomunikace, internet). 

 

Účel užívání stavby 

 

Objekt bude užíván jako rodinný dům pro pobyt 4 členné rodiny. 

 

Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

Stavba se nenachází v městské památkové zóně, městské památkové rezervaci apod. 

Ochrana navržených staveb není požadovaná. 
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Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

 

Nejedná se o veřejně přístupný objekt, tudíž stavba nepodléhá požadavku na 

bezbariérové užívání staveb. 

 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívající z jiných 

právních předpisů 

 

V této předložené dokumentaci jsou zapracovány veškeré doposud známé požadavky 

dotčených orgánů státní správy: Ochrana životního prostředí, Vodohospodářská správa, 

Ochrana ovzduší, Ochrana lesů ČR, Ochrana zemědělského půdního fondu, Ochrana proti 

ohni. 

 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V rámci projektu nebylo žádáno o výjimky ani o úlevová řešení. 

 

Navrhované kapacity stavby 

 

Zastavěná plocha domu:     172,81 m2   

Podlažní plocha domu:     345,62 m2   

Podlahová plocha domu:     273,19 m2 

Užitková plocha domu:     246,24 m2 

Obestavěný prostor:      1080,06 m3 

Výška hřebene:      +8,685 m 

Plocha pozemku:     799,18 m2  

Počet podlaží:      2 

Počet bytů:     1 
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Základní bilance stavby. Potřeba a spotřeba médií a hmot. Spotřeba hmot a 

energií 

 

Uvedeno v samostatných částí dokumentace TZB.  

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

 

Plocha střechy bude odvodněna do dešťových žlabů a dále pomocí ležatých 

svodných potrubí do akumulační retenční nádrže. Nádrž je vybavena přepadem, která plní 

funkci  k odvádění dešťové vody do vsakovacích tunelů. Podrobný výpočet je uveden 

v příloze č. 9. 

 

Střecha       202,34 m2 

Součinitel odtoku      1,0 

Intenzita deště       0,010 l/s. m2 

Qdešť.= 0,010 x 1,0 x 202,34 =    2,02 l/s 

 

Celkové produktové množství a druhy odpadů 

Komunální odpad 

 

Komunální odpad se bude skladovat v plastových popelnicích umístěných před  

domem na místě tomu vyhrazeném, odkud bude odpad odvážet smluvní firma technických 

služeb města. 

 

Třída energetické náročnosti budov 

Uvedeno v příloze č. 2. 

 

Základní předpoklady výstavby 

 

Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží pro orientaci v procesu výstavby: 

Předpokládané zahájení stavebních prací začátek 3. čtvrtletí 2014. Předpokládané dokončení 

4. čtvrtletí 2015.  
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Rámcový postup výstavby: Srovnání terénu kolem budoucího rodinného domu  

s garáží do roviny, hloubení základových pasů, jejich vybetonování, betonáž základové 

desky, aplikace hydroizolace, zdění obvodových a nosných stěn. Dále montáž krovu a 

položení střešní krytiny. Provedení vnitřních rozvodů, napojení na inženýrské sítě, venkovní 

a vnitřní úpravy povrchů. Terénní úpravy, realizace zpevněných komunikačních ploch a 

oplocení. 

 

Orientační náklady stavby 

Rodinný dům a inženýrské sítě  

 

Na 1 m3 obestavěného prostoru (OP) je orientační stavební náklad 4500 Kč. 

Stavební náklad činí: m3 x OP =  4500 x 1080,06 = 4 860 270 Kč. 

Úprava pozemku okolo rodinného domu: Stavební náklad činí = 375 000 Kč. 

 

2.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

V projektové dokumentaci není řešeno členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení. 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1. Popis území stavby 

 

Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek je situován ve městě Uherský Brod, jedná se o stavební parcelu 

č.496/5 v katastrálním území Uherský Brod, na niž chce investor situovat novostavbu 

rodinného domu.  Pozemek je majetkem stavebníka, tedy Václava Boráňa (Uherský Brod). 

Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na funkční ploše, odpovídající stávajícímu 

účelu stavby. Stavba se nachází v bezprostředním sousedství stávající místní komunikace, ze 

které je zajištěn přístup na pozemek stavby. Pozemek stavby je mírně svažitý směrem ke 

komunikaci. Prostor kolem dotčeného pozemku je vybaven komunikacemi, chodníky a zelení. 

 

Výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 

    hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Byla provedena prohlídka na místě konzultace s investorem. Byl proveden pomocný 

místní výškopis. Pozemek pro stavbu se nenachází v záplavovém území. Na stavební parcele 

byl proveden průzkum a stanoven střední radonový index. Stavba musí být navržena tak, aby 

nebyla překročena směrná hodnota v pobytových prostorech objektu. Stavba bude umístěna 

mimo památkově chráněné zóny a není kulturní památkou. Dále byl proveden 

hydrogeologický průzkum a v místě objektu se nachází hladina spodní vody 4000 mm pod 

upraveným terénem.  

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Práce budou probíhat na novém rodinném domě. Kromě zřízení dočasného zařízení 

staveniště a manipulačních ploch na parcele investora nedojde k narušení okolních 

soukromých pozemků. Objekt neleží v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
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Existenci podzemních sítí je nutno prokázat vytýčením sítí jejich správci. Musí se 

dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit inženýrské sítě v souladu s 

platnými předpisy a pokyny správců sítí. V případě kolize polohy inženýrských sítí a přípojek 

se zařízením staveniště nebo stavbou je nutno učinit odpovídající opatření  např. snížit možné 

ohrožení položením silničních panelů. 

 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Objekt neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Vlivem 

stavebních prací dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v nejbližším okolí stavby, a 

to zejména zvýšené prašnosti a hlučnosti. Vzhledem k odstupovým vzdálenostem stavby od 

okolních parcel není nutné při provádění stavebních prací jakkoliv zasahovat do sousedních 

pozemků. Sousední pozemky budou zasaženy jen při provádění oplocení objektu, v tomto 

případě to bude řešit dodavatel individuálně s majiteli dotčených parcel. Dodavatel je povinen 

věnovat zvýšenou péči sousedním pozemkům a vlivům stavby na ně a jejich uživatele. 

Dodavatel je povinen při poškození sousedního pozemku, jej navrátit do původního stavu. 

 

Prostor stavby bude oplocen. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu  

v obydleném a i jinak využívaném území, je důležité dodržování opatření proti hluku, prachu 

a větru, dodržování denního a týdenního režimu prací. 

 

V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy. 

 

Objekt se nachází v centrální části města. Dešťové svody budou pomocí retenční 

akumulační nádrže a vsakovacích tunelů vsakovány na pozemku investora. Splašková 

kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizační síť. Tedy objekt nebude narušovat 

odtokové poměry v globálním měřítku daného území. 
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Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

 

Nejsou žádné požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin. 

 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

Určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

 

Parcela je určena dle územního rozhodnutí k výstavbě rodinných domů. Nedochází tak 

k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemkům k plnění funkce lesa. 

 

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 

Nový rodinný dům bude dostupný ze stávající místní komunikace. Napojení na 

dopravní infrastrukturu je řešeno novým nájezdem sloužícím také jako 1 parkovací stání 

z příjezdové komunikace na pozemku p.č. 426/5 k.ú. Uherský Brod. Nájezd délky 7,65 a šířky 

4,5m je technicky řešen sníženým obrubníkem. Přístup k objektu umožňuje chodník šířky 

2,5m a délky 8,90m. Odvodnění povrchu chodníku a vjezdů je navrženo dle normy do 

přilehlého terénu vsakováním. Rodinný dům bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, 

vodovodní řad, plynovod, vedení el. energie a sdělovací vedení. 

 

 Věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

  

 Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. 

S navrženými pracemi nejsou spojeny vyvolané a související investice. 

 

3.2. Celkový popis stavby 

 

 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o rodinný dům pro bydlení čtyřčlenné rodiny s možností parkování 2 

osobních automobilů vedle sebe. Objekt je situován ve městě Uherský Brod, jedná se  
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o stavební parcelu č.496/5 v katastrálním území Uherský Brod. Stavba je v souladu 

s územním plánem města. 

  

Zastavěná plocha domu:     172,81 m2   

Podlažní plocha domu:     345,62 m2   

Podlahová plocha domu:     273,19 m2 

Užitková plocha domu:     246,24 m2 

Obestavěný prostor:      1080,06 m3 

Výška hřebene:      +8,685 m 

Plocha pozemku:     799,18 m2  

Počet podlaží:      2 

 

Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Na pozemku (č. 496/5 k.ú. Uherský Brod) jehož je vlastníkem investor bude postaven 

nový rodinný dům. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Uherský 

Brod. Pozemek je téměř rovinného charakterů s mírným svažováním směrem ke komunikaci. 

Bude se jednat o samostatně stojící objekt orientovaný na střed stavebního pozemku. 

 

Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Bude se jednat o dvojpodlažní nepodsklepený rodinný dům. Objekt má půdorysný tvar 

písmene T. Obsahuje 1 bytovou jednotku 6+1 s garáží pro jeden osobní automobil a jedním 

stání pro osobní automobil. Dle územního rozhodnutí byla zvolena sedlová střecha se 

skládanou střešní krytinou červené barvy. 

 

 Do rodinného domu se vstupuje z uliční části přes zádveří, které navazuje na chodbu 

propojující obytné a zdravotechnické místnosti a dvouramenné schodiště propojující přízemí s 

podkrovím. V přízemí se nachází kuchyň propojená s jídelnou a obývacím pokojem, dále 

pracovna. Mezi kuchyní a zádveřím se nachází pracovna. Ze zádveří je možné dostat se do 
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garáže určené pro jeden osobní automobil, která je spojena s technickou místností. 

Z technické místnosti je možné se dostat pomocí dveří na venkovní prostranství. 

 

 Podkroví je tvořeno schodišťovým prostorem a chodbou oddělující jednotlivé 

místnosti. Na tomto podlaží se nachází tři dětské pokoje, ložnice, šatna, komora a koupelna 

s WC. 

 

 Výtvarné řešení 

 

Fasáda je navržená v odstínech žluté barvy popřípadě dle požadavků investora. U 

střešní konstrukce bude použita skládaná keramická krytina glazované červené barvy a 

doplňky tohoto střešního systému. Sokl bude obložen keramickým obkladem. Klempířské 

výrobky budou z ocelového pozinkovaného plechu. Střecha bude podbita dřevěnými 

palubkami na dřevěném roštu, povrchová úprava se provede lazurovacím lakem. Povrchová 

úprava zámečnických výrobků je navržena v odstínech chromu, grafitové černě, nebo pokud 

budou z nerez oceli, nechají se v přirozené barvě. Malby interiéru, obklady a podlahy budou 

provedeny v odstínech a vzorech dle požadavků investora. Okna a dveře budou v bílé barvy. 

 

 Oplocení pozemku na uliční straně bude  řešeno pomocí nízké zídky se sloupky do 

výšky 1,3m mezi nimiž bude okrasný kovový popřípadě dřevěný plot. Ostatní hraniční části 

budou tvořeny klasickým drátěným plotem s ocelovými sloupky (povrchová úprava žárovým 

zinkováním) výšky 1,8m. Většina okolí bude zatravněna a část vydlážděna. 

  

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Jedná se o rodinný dům. Objekt není provozního ani výrobního charakteru. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 

Nejedná se o veřejně přístupný objekt, tudíž stavba nepodléhá požadavku na 

bezbariérové užívání staveb. 
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Bezpečnost při užívání stavby 

 

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko 

bezprostředního fyzického poškození, vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v 

blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení nebo zásahu 

elektrickým proudem. 

  

Všechny části stavby jsou navrženy a musí být provedeny podle platných ČSN, ČSN 

EN, zákonů platných v ČR a hygienických požadavků, které stanovují požadavky na návrh a 

provedení jednotlivých částí tak, aby byla minimalizována rizika uvedená v prvním odstavci 

tohoto bodu a zabezpečena maximální bezpečnost při užívání stavby. 

 

 Základní charakteristika objektu 

 

 Stavební řešení 

  

Bude se jednat o dvojpodlažní nepodsklepený rodinný dům. Objekt má půdorysný 

tvar písmene T. Obsahuje 1 bytovou jednotku 6+1 s garáží pro jeden osobní automobil a 

jedno stání pro osobní automobil. Obvodový plášť a nosné stěny tvoří systém keramických 

tvárnic POROTHERM. Dle územního rozhodnutí byla zvolena sedlová střecha se sklonem 

45° se skládanou střešní krytinou červené barvy.  

 

 Konstrukční a materiálové řešení 

 

 Zemní práce 

 

    Před zahájením výkopů základových spar bude v rozsahu cca 73% pozemku 

sejmuta ornice tl. 0,3 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno 

využít k následným rekultivacím. Výkopy budou svahovány ve spádu, výkopy rýh menších 

než 1m  jsou svislé. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby. Než dojde 

k výkopovým pracím musí se za pomocí správce inženýrských sítí vytyčit jejich poloha. Při 

provádění těchto prací musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy. 
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 Základové konstrukce 

 

Budou použity plošné základy (systém základových pasů). Základy rodinného 

domu budou založeny v nezámrzné hloubce od budoucího upraveného terénu. Základové pasy 

pod obvodovým zdivem budou dvoustupňové. První stupeň bude proveden z prostého betonu 

C16/20 (popřípadě slabě vyztuženého železobetonu) a druhý stupeň budou tvořit betonové 

tvárnice, sloužící jako ztracené bednění, vylité betonem C16/20. Tento druhý stupeň bude 

doplněn o výztuž R14. Podkladní betonová mazanina přetažená přes základové pasy tl. 150 

mm bude vyztužena KARI sítí o 8 mm, oka 150/150 mm.  Pro betonáž základové desky bude 

použit beton C16/20. Místo podkladního betonu bude použita vrstva hutněného drceného 

kameniva tl. 100 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové zdivo prvního i druhého podlaží je navrženo z tvárnic POROTHERM 44 

T Profi (přesných na tmel), malta POROTHERM Profi. U obvodových stěn bude provedena 

první řada z tvárnic POROTHERM 36,5 EKO+ z důvodu tepelné izolace základů a soklu 

stěn. Vnitřní nosné stěny tvoří tvárnice POROTHERM 30 Profi (přesných na tmel), malta 

POROTHERM Profi. U obvodových a vnitřních nosných stěn se v první řadě cihel od 

základové konstrukce vyplní dutiny tepelně izolačním materiálem (drcený polystyren) pro 

zlepšení tepelného odporu konstrukce zdiva. 

 

Svislé dělící konstrukce 

 

Příčky budou z tvárnic POROTHERM 14 Pofi a POROTHERM 8 Profi, malta 

POROTHERM Profi. Příčky musí být provázány s nosným zdivem stavby popřípadě jinými 

nosnými konstrukcemi ať už plechovými příponkami nebo zakapsováním. 

 

Komín 

 

Objekt bude vybaven dvěma komínovými tělesy. První komínové těleso bude 

sloužit pro krb nacházející se v obývací místnosti (106). Komínové jedno průduchové těleso 

bude v třísložkovém provedení systému SCHIEDEL ABSOLUT s šamotovými vložkami  
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DN 100 mm, tepelnou izolací z minerálních rohoží tl. 40 mm a pláštěm z komínových tvárnic 

systému SCHIEDEL.  

 

Rozměry komínového tělesa budou 500*360mm. Vnitřní krb bude napojen 

do komínového průduchu systému SCHIEDEL ABSOLUT – DN 100 v obývací místnosti č. 

106. Tvarovka pro vybírací otvor 150/300 s dvojitými plynotěsnými dvířky bude osazena 

v obývací místnosti č. 106 ve výškové úrovni +0,250. Tvarovka pro vymetací otvor 150/300  

s dvojitými plynotěsnými dvířky bude osazena na půdě v místě nad pokojem č. 208 ve 

výškové úrovni +6,400. V okolí otvorů bude podlaha provedena z nehořlavého materiálu. 

 

Druhé komínové těleso bude sloužit pro plynový kondenzační kotel CerapurSmart, 

typ ZSB 14 3 C JUNKERS nacházející se v technické místnosti č. 109. Komínové 

jednoprůduchové těleso bude v třísložkovém provedení systému JUNKERS – DN 80/125. Je 

nerezovým kouřovodem tepelnou izolací z minerálních rohoží tl. 40 mm a nerezovým 

pláštěm. Rozměry komínového tělesa bude DN 80/125. Nadstřešní část je v surovém 

nerezovém provedení. Komín je zakončen komínovým límcem osazeným stříškou, která 

zabraňuje vnikání nečistot do tělesa. Vzhledem k výšce komína nad střešní konstrukcí je 

nutno komín ukotvit pomocí ocelových lanek. Plynový kotel je napojen na kanalizaci 

v důsledku možnosti vzniku kondenzátu v komínovém tělese. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce 1.NP je z nosníků POROTHERM POT 160 x 175 (délky 3000 

6000mm) a vložek MIAKO 500/250/190, MIAKO 500/250/80. Tloušťka stropu je 250 mm, 

beton C25/30. Je nutné dodržovat závazné podmínky pro montáž. Výkres stropu ve výkresové 

části v projektové dokumentaci č.105. Na úrovni stropní konstrukce musí být monolitický 

železobetonový ztužující věnec. Aby bylo dosaženo plné únosnosti je nutné do  

nadbetonované desky vložit KARI síť 6 mm, oka 150/150 mm. K dobetonování bude použit 

beton C25/30. Stropní konstrukci podkroví bude tvořit trámový dřevěný strop (kleštiny krovu) 

s dřevěným záklopem tvořícím OSB desky, tepelnou izolací (minerální rohož AIRROCK HD) 

hliníkovým roštem a se sádrokartonovými podhledy. Stropní konstrukce se provedou podle 

výkresu skladby stropu a technické příručky výrobce. 
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U objektu jsou použity keramické prefabrikáty POROTHERM (ploché překlady 

145mm a nosné překlady POROTHERM KP7). Je nutné dodržet předepsané uložení a 

správnost uložení (udává výrobce směrem šipky). Ploché překlady nesmí být zatěžovány bez 

nadbetonování nebo nadezdívky. V případě nadezdívky musí být řádně promaltovány i svislé 

spáry tvarovek. Budou dodrženy technické předpisy udávané výrobcem.  

 

Schodiště 

 

Vertikální komunikace je v objektu řešena železobetonovým levotočivým schodištěm 

spojující 1.NP s 2.NP. Nosnou konstrukci stupňů tvoří železobetonová monolitická deska tl. 

100 mm. Mezipodesta tl. 150mm  je vetknuta do nosných stěn. Stupně jsou nadbetonovány 

(C25/30) s teracovými stupnicemi a podstupnicemi. Zábradlí je navržené kovové (nerezové) 

s dřevěným madlem.  

 

Střešní konstrukce 

 

Střešní konstrukce bude sedlová o sklonu 45°.  Je navržen systém novodobé vaznicové 

soustavy se dvěma dřevěnými vaznicemi a dvěma kleštinami nad sebou. Dřevěné vaznice 

budou uloženy na vnitřních a vnějších nosných stěnách. Pozednice se uloží na půdní 

nadezdívce a přichytí pomocí závitových tyčí s kotevními hlavami do ŽB ztužujícího věnce 

pomocí chemických kotev. Hlavní kleštiny budou umístěny pod vaznicemi spojenými 

s krokvemi ocelovými spojkami BULDOG.  

Dřevěné konstrukce krovu se musí ošetřit přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, 

plísním a dřevozbarvujícím houbám. Střešní krytina bude tvořena skládanými keramickými 

taškami Tondach Samba 11 s červenou glazurou. Skladba střešního pláště je uvedena Výpisu 

skladeb stavebních konstrukcí. 

Pro prosvětlení půdní vestavby budou ve střešní konstrukci použity okna Velux GPU 

(rozměry 780/1600mm). Podbití bude ze smrkových palubek ( odstín dub). 

 

Podlahy 

 

Bude použita: keramická dlažba, teracová dlažba, PVC, laminátová podlaha. 

Konstrukce podlah jednotlivých místností, včetně podkladních vrstev budou provedeny dle 
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Výpisu skladeb stavebních konstrukcí v prováděné dokumentaci. 

 

Výplně otvorů 

 

Vnitřní dveře budou dřevěné konstrukce s truhlářskými obložkovými zárubněmi, 

v technické místnosti do ocelové zárubně. Vstupní dveře plastové (odstín bílá) vyrobené na 

zakázku s izolačním dvojsklem a s maximálním součinitelem prostupu tepla U = 1,7 W*m
2*K 1. Okna budou plastová s odstínem bílá, maximální součinitel prostupu tepla bude U = 

0,8W*m 2*K 1. Střešní okna musí splnit doporučený součinitel prostupu tepla U = 1,4 W*m
2*K 1. Výpisy budou podrobně řešeny v příloze č. 12. 

 

Podhledy 

 

Šikmé plochy střešního pláště a stropní konstrukce podkroví bude obložena 

podhledem ze sádrokartonových desek na hliníkovém roštu připevněném ke krovu. 

 

Tepelná izolace 

 

Základy musí být zatepleny i se soklem extrudovaným polystyrenem tl. 70mm . 

V podlaze na terénu bude uložena kročejová  tepelná izolace ISOVER RIGIFLOR EPS. 

Podlaha  2.NP je navržena s kročejovou izolaci STEPROCK ND. Střecha bude zateplena 

dvěma vrstvami minerální vlny (AIRROCK HD). Tloušťky jednotlivých izolací jsou patrné 

ve výkresové části projektu.  

 

Obklady a dlažby 

 

Budou užity převážně v  prostorách sociálního vybavení a koupelen. Navrženy dle 

účelů místností (viz. legenda místností) dle hygienických a provozních požadavků. 

V koupelně a WC jsou dlažby navrženy v protiskluzném provedení. Veškeré obklady a dlažby 

budou opatřeny rohovými a koutovými lištami pro zvýšení bezpečnosti a snadnější údržbu. 

Typ a odstín obkladů a dlažeb dle požadavků investora.  
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Vnější omítky a obklady 

 

Fasáda celé stavby tvořena tepelně izolační omítkou a bude povrchově upravena 

omítkovinou Baumit v odstínech žluté barvy, tak jak je naznačeno na výkresech pohledů. 

 

Vnitřní omítky 

 

Vápenná štuková omítka dvouvrstvá. 

 

Zámečnické a klempířské výrobky 

 

Budou podrobně uvedeny v příloze výpis výrobků č. 12. 

 

Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání  

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině. 

 

Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technické řešení 

 

Rodinný dům bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizační síť, vodovodní řád, 

plynovod, vedení el. Energie a sdělovací vedení. 

 

Výčet technických a technologických zařízení 

 

Zásobování vodou 

 

Na pozemku p.č. 426/5 k.ú. Uherský Brod, bude provedena vodovodní přípojka 
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HDPE 100 SDR 11 ∅ 32x2,9. (výpočtový průtok přípojkou činí 0,76 l/s), napojená 

navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodovodní přípojka je 

zakončená ve vodoměrné šachtě (vodoměrná šachta VŠ NIV 1500 S, 1500x900x1500 mm, 

poklop 600x600 mm), kde bude osazena vodoměrná sestava, od které povede trasa vnitřního 

rozvodu vody. V samotném objektu je navržen rozvod studené vody, užitkové vody, teplé 

vody a cirkulačního rozvodu. Přípravu teplé vody v domě bude zajišťovat zásobník teplé vody 

JUNKERS ST 160 2E o objemu 149 l. Rozvod vody bude v celém rozsahu domu uložen do 

tepelně izolačních pouzder. Po montáži potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku, proplach a 

desinfekci potrubí. Přesný návrh a řešení je uvedeno v samostatné části projektové 

dokumentace. 

 

Výpočet potřeby vody: 

 

průměrná potřeba vody   Qsd = 0,099 m3/os/den 

Maximální denní potřeba              Qm = 0,54 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody   Qh =  0,0468 m3/h  

Roční potřeba vody    Qr = 144,54 m3/rok 

 

 Kanalizace 

 

 Vnitřní kanalizace bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizační síť kamenina 

DN 200. Odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických místností, kuchyně a 

technické místnosti. Je vedena připojovacím potrubím, odpadním potrubím a svodným 

potrubím. Jedná se o oddílnou kanalizační soustavu. Celkový odtok přípojkou činí 1,9 l/s. 

 

Materiálem bude převážně potrubí KG systém DN 50, 75, 110, 125 160. Na trase bude 

osazena vstupní revizní šachta TEGRA 1000 NG. Připojovací potrubí budou vedena 

v přizdívkách a v instalačních šachtách.  

 

Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze čtyř svodových rour DN 80, 110. Svody 

přejdou přes revizní šachty do retenční akumulační nádrže COLUMBUS XL. Vlivem přepadu 

určeného pro nadměrné množství vody umístěného v retenční akumulační nádrži bude 

dešťová přebytečná voda odváděna do podzemních vsakovacích tunelů GARANTIA. 



Bakalářská práce  Roman Blaha 

 

21 

 

Střecha       202,34 m2 

Součinitel odtoku      1,0 

Intenzita deště       0,010 l/s. m2 

Qdešť.= 0,010 x 1,0 x 202,34 =    2,02 l/s 

 

 Vytápění rodinného domu 

 

 Zdrojem výtápění rodinného domu bude plynový kondenzační kotel CerapurSmart, 

typ ZSB 14 3 C od společnosti JUNKERS o rozměrech 850x400x370 mm. Bližší požadavky 

na vytápění rodinného domu není v projektové dokumentaci řešeno. 

 

Zásobování elektrickou energií 

  

Připojení rodinného domu k distribuční síti EON bude nově provedeno napojením na 

zemní kabel. Přípojka bude provedena zemním kabelem CYKY J 4x10 k rodinnému domu, 

kde bude zakončena v el. skříňce umístěná v místnosti č. 101. Rozvody budou vedeny 

měděnými kabely uloženými skrytě v konstrukci stěn domu.  

Rozvodná soustava: TN C  Kabelový přívod z RIS do RE 1 

   TN S  Ostatní silnoproudé rozvody 

Napěťová soustava: 3+PEN, 400V, 50HZ 

   3+N+PE, 400/230 V, 50Hz 

 

 Osvětlení 

 

 Osvětlení bude řešeno minimálně na dva světelné okruhy. Svítidla v obytných 

pokojích, v jídelně a v ložnici budou interiérová. Sociální zařízení a menší místnosti jsou 

osvětleny svítidly s  žárovkovými svítidly. Pro osvětlení technické místnosti jsou použita 

svítidla průmyslová zářivková. Svítidla na chodbách budou ovládána tlačítky pomocí 

impulzních relé osazených v instalačních krabicích. Ostatní svítidla budou ovládána od vstupů 

do jednotlivých místností a budou ve výši 1200 mm nad podlahou. 

  

 Venkovní osvětlení bude instalováno na fasádě objektu, kde bude provedeno 

sloupkovými zářivkovými svítidly.  
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 Uzemnění, hromosvod 

 

Na střeše objektu bude realizována hřebenová jímací soustava s pomocnými jímači o 

výšce 0.5m. Jímací vedení bude tvořeno drátem průměru 8 mm na podpěrách. K jímací 

soustavě budou připojeny všechny kovové části vyčnívající nad střechu. Na jímacím vedení a 

na svodech bude využito typových materiálů. Na objektu jsou uvažovány 3 svody. Jako 

zemnič se použije kulatina FeZn o průměru 10mm. Spoje musí být chráněny proti korozi. 

Uzemňovací přívod bude přiveden do spojovací krabice umístěné pod elektroměrovým 

rozvaděčem, kde bude ekvipotenciální přípojnice. 

 

 Sdělovací technika a rozvody datové sítě 

  

V  okolí výstavby je realizován rozvod telefonu kabely pod terénem. V případě 

požadavku investora na připojení na pevnou síť O2 a.s. bude připojení realizováno vlastními 

prostředky O2 a.s. na základě podané žádosti, proto není nutno zpracovávat projektovou 

dokumentaci přípojky.  

 

 V objektu budou také rozvody datových sítí (internet, domácí síť). Zásuvky pro datové 

zařízení budou ve společném rámečku se silovými zásuvkami. Ke každému přístroji bude 

přivedena plastová chránička uložená pod omítkou a ústící na půdě, kde bude umístěn router. 

Horizontální kabeláž lze realizovat dle zvoleného typu sítě. 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

 

Posuzovaný objekt tvoří 1 požární úsek. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje 

sousední objekty a nezasahuje na soukromý pozemek. Požárně bezpečnostní řešení je 

podrobně popsáno v technické zprávě požární ochrany, která musí být doložena k projektu 

pro stavební povolení. 
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Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Na stavební parcele byl proveden průzkum a stanoven střední radonový index. Stavba 

musí být navržena tak, aby nebyla překročena směrná hodnota v pobytových prostorech 

objektu.  Tento požadavek bude zajištěn pomocí hydroizolace s funkcí izolace proti radonu. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou 

 

 Není vyžadována 

 

Ochrana před hlukem 

 

 Není vyžadována 

 

3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Rodinný dům bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizační síť, vodovodní řad, 

plynovod, vedení el. energie a sdělovací vedení. Napojovací místa jsou zřejmá z výkresové 

dokumentace. 

 

Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

 

 Délka vodovodní přípojky činí 3,1 m a připojovací rozměr je 32x2,9 mm. Hloubka 

vodovodní přípojky je 1,65 m pod upraveným terénem. 

 

 Délka kanalizační přípojky činí 11,7 m a připojovací rozměr je DN 160. Hloubka 

kanalizační přípojky je 1,60 m pod upraveným terénem. 
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3.4. Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení 

 

 Nový objekt rodinného domu bude dostupný ze stávající místní komunikace. Bude 

připojen pomocí přístupového chodníku a vjezdu pro osobní automobil.  

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno novým nájezdem sloužícím také jako 1 

parkovací stání z příjezdové komunikace na pozemku p.č. 426/5 k.ú. Uherský Brod. Nájezd 

délky 7,65 a šířky 4,5m je technicky řešen sníženým obrubníkem. 

 

Doprava v klidu 

 

Přístup k objektu umožňuje chodník šířky 2,5m a délky 8,90m. 

 

3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy 

 

Terénní úpravy budou provedeny po dostavbě objektu rodinného domu a příslušných 

přípojek inženýrských sítí. Pro tyto úpravy bude využita zemina získaná z výkopových prací 

pro základové konstrukce. Dojde ke srovnání terénu a položení vhodné zeminy pro vegetační 

prvky.  

 

Použité vegetační prvky 

 

Investor může nechat zpracovat projekt výsadby a úprav okolí rodinného domu 

v rámci stavební parcely. 
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3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Vzhledem k charakteru stavby se nejedná o výrobní nebo zemědělský objekt, 

nepředpokládá se produkce zdraví a životu nebezpečných škodlivin průmyslového charakteru.  

 

Vnitřní prostředí je před negativním vlivem dopravy chráněno konstrukcí pláště 

budovy a užitím tlumících materiálů na protihlukové izolace. Jinak navržená stavba nemá na 

životní prostředí žádný negativní vliv a také z tohoto důvodu nejsou navrženy žádné zvláštní 

opatření pro minimalizaci negativních vlivů. Vlivem stavebních prací dojde k dočasnému 

zhoršení životního prostředí v nejbližším okolí stavby, a to zejména zvýšené prašnosti a 

hlučnosti. S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno 

v souladu se zákonem a můžou být druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené 

skládce. 

 

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

 Objekt neleží v kontaktu se soustavou chráněných území Natura 2000. Navržený 

stavební objekt proto nemá žádný vliv na soustavu chráněných území natura 2000. 

 

3.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt rodinného domu splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení 

stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

3.8. Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Spotřeby stavebních hmot nebudou v projektové dokumentaci specifikovány. 

Napojení staveniště na zdroj elektřiny bude dovozem dieselagregátu, příp. stavba rodinného 

domu započne po zhotovení přípojky el. vedení. Napojení staveniště na zdroj vody bude 
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řešeno dovozem vody cisternou, příp. vybudováním nové přípojky vody v předstihu před 

stavbou rodinného domu. Telefon pro stavbu zajistí dodavatel stavby. Spotřeba médií je 

dána požadavky technologických předpisů výrobců jednotlivých materiálů a organizací 

práce zhotovitele.  

 

 Odvodnění staveniště 

 

Staveniště se nachází na parcele stavebníka. Na vnějších plochách bude umístěno 

zařízení staveniště a manipulační plochy. Není uvažováno se samostatným odvodněním 

staveniště. 

 

 Napojení staveniště na stávající a technickou infrastrukturu 

 

 Příjezd a přístup na staveniště bude ze stávající veřejné komunikace. 

 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Provoz stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání ploch a objektů 

v bezprostředním dosahu nového objektu. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. 

Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být 

vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti 

nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní režim a 

udržovat pořádek. Je oprávněný předpoklad, že při dodržování elementárních pravidel 

fungování vnějšího zařízení staveniště daných platnými předpisy a normami nedojde 

k negativnímu ovlivnění okolních staveb a pozemků nad mez stanovenou předpisy a 

normami.  
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI 

4.1. Účel objektu 

 

 Jedná se o rodinný dům pro bydlení čtyřčlenné rodiny s možností parkování 2 

osobních automobilů vedle objektu. 

 

4.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

 

Na pozemku (č. 496/5 k.ú. Uherský Brod) jehož je vlastníkem investor bude postaven 

nový rodinný dům. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Uherský 

Brod. Pozemek je téměř rovinného charakterů s mírným svažováním směrem ke komunikaci. 

Bude se jednat o samostatně stojící objekt orientovaný na střed stavebního pozemku. 

 

Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Bude se jednat o dvojpodlažní nepodsklepený rodinný dům. Objekt má půdorysný tvar 

písmene T. Obsahuje 1 bytovou jednotku 6+1 s garáží pro jeden osobní automobil a jedním 

stání pro osobní automobil. Dle územního rozhodnutí byla zvolena sedlová střecha se 

skládanou střešní krytinou červené barvy. 

 

Dispoziční řešení 

 

Do rodinného domu se vstupuje z uliční části přes zádveří, které navazuje na chodbu 

propojující obytné a zdravotechnické místnosti a dvouramenné schodiště propojující přízemí s 

podkrovím. V přízemí se nachází kuchyň propojená s jídelnou a obývacím pokojem, dále 

pracovna. Mezi kuchyní a zádveřím se nachází pracovna. Ze zádveří je možné dostat se do 

garáže určené pro jeden osobní automobil, která je spojena s technickou místností. 

Z technické místnosti je možné se dostat pomocí dveří na venkovní prostranství. 

 

 Podkroví je tvořeno schodišťovým prostorem a chodbou oddělující jednotlivé 

místnosti. Na tomto podlaží se nachází tři dětské pokoje, ložnice, šatna, komora a 
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koupelna s WC. 

 

Výtvarné řešení 

 

Fasáda je navržená v odstínech žluté barvy popřípadě dle požadavků investora. U 

střešní konstrukce bude použita skládaná keramická krytina glazované červené barvy a 

doplňky tohoto střešního systému. Sokl bude obložen keramickým obkladem. Klempířské 

výrobky budou z ocelového pozinkovaného plechu. Střecha bude podbita dřevěnými 

palubkami na dřevěném roštu, povrchová úprava se provede lazurovacím lakem. Povrchová 

úprava zámečnických výrobků je navržena v odstínech chromu, grafitové černě, nebo pokud 

budou z nerez oceli, nechají se v přirozené barvě. Malby interiéru, obklady a podlahy budou 

provedeny v odstínech a vzorech dle požadavků investora. Okna a dveře budou v bílé barvy. 

 

 Oplocení pozemku na uliční straně bude  řešeno pomocí nízké zídky se sloupky do 

výšky 1,3m mezi nimiž bude okrasný kovový popřípadě dřevěný plot. Ostatní hraniční části 

budou tvořeny klasickým drátěným plotem s ocelovými sloupky (povrchová úprava žárovým 

zinkováním) výšky 1,8m. Většina okolí bude zatravněna a část vydlážděna. 

 

4.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Na 1 m3 obestavěného prostoru (OP) je orientační stavební náklad 4500 Kč. 

Stavební náklad činí: m3 x OP =  4500 x 1080,06 = 4 860 270 Kč. 

Úprava pozemku okolo rodinného domu: Stavební náklad činí = 375 000 Kč. 

 

Zastavěná plocha domu:     172,81 m2   

Podlažní plocha domu:     345,62 m2   

Podlahová plocha domu:     273,19 m2 

Užitková plocha domu:     246,24 m2 

Obestavěný prostor:      1080,06 m3 

Výška hřebene:      +8,685 m 

Plocha pozemku:     799,18 m2  



Bakalářská práce  Roman Blaha 

 

29 

 

Počet podlaží:      2 

 

Rodinný dům se nachází v otevřené zástavbě, uličním průčelím je orientován na stranu 

západní, dvorním na stranu východní. Všechny obytné místnosti budou dostatečně osvětleny 

denním světlem. Stavba neovlivní negativně světelné poměry okolních objektů a parcel. 

 

4.4. Technické řešení objektu 

Zemní práce 

 

Před zahájením výkopů základových spar bude v rozsahu cca 73% pozemku sejmuta 

ornice tl. 0,3 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít 

k následným rekultivacím. Území s ponechanou ornicí bude chráněno oplocením. Výkopy 

budou svahovány ve spádu, výkopy rýh menších než 1m  jsou svislé. Zemina bude z části 

deponována v blízkosti stavby. Než dojde k výkopovým pracím musí se za pomocí správce 

inženýrských sítí vytyčit jejich poloha. Při provádění těchto prací musí být dodrženy platné 

bezpečnostní předpisy. 

 

Základové konstrukce 

 

Budou použity plošné základy (systém základových pasů). Základy rodinného domu 

budou založeny v nezámrzné hloubce od budoucího upraveného terénu. Základové pasy pod 

obvodovým zdivem budou dvoustupňové. První stupeň bude proveden z prostého betonu 

C16/20 (popřípadě slabě vyztuženého železobetonu) a druhý stupeň budou tvořit betonové 

tvárnice, sloužící jako ztracené bednění, vylité betonem C16/20. Tento druhý stupeň bude 

doplněn o výztuž R14. Podkladní betonová mazanina přetažená přes základové pasy tl. 150 

mm bude vyztužena KARI sítí o 8 mm, oka 150/150 mm.  Pro betonáž základové desky bude 

použit beton C16/20. Místo podkladního betonu bude použita vrstva hutněného drceného 

kameniva tl. 100 mm. 
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Svislé nosné konstrukce 

 

Obvodové zdivo prvního i druhého podlaží je navrženo z tvárnic POROTHERM 44 

T Profi (přesných na tmel), malta POROTHERM Profi. U obvodových stěn bude provedena 

první řada z tvárnic POROTHERM 36,5 EKO+ z důvodu tepelné izolace základů a soklu 

stěn. Vnitřní nosné stěny tvoří tvárnice POROTHERM 30 Profi (přesných na tmel), malta 

POROTHERM Profi. U obvodových a vnitřních nosných stěn se v první řadě cihel od 

základové konstrukce vyplní dutiny tepelně izolačním materiálem (drcený polystyren) pro 

zlepšení tepelného odporu konstrukce zdiva. 

 

Svislé dělící konstrukce 

 

Příčky budou z tvárnic POROTHERM 14 Pofi a POROTHERM 8 Profi, malta 

POROTHERM Profi. Příčky musí být provázány s nosným zdivem stavby popřípadě jinými 

nosnými konstrukcemi ať už plechovými příponkami nebo zakapsováním. 

 

Komín 

 

Objekt bude vybaven dvěma komínovými tělesy. První komínové těleso bude sloužit 

pro krb nacházející se v obývací místnosti č. 106. Komínové jedno průduchové těleso bude 

v třísložkovém provedení systému SCHIEDEL ABSOLUT s šamotovými vložkami DN 100 

mm, tepelnou izolací z minerálních rohoží tl. 40 mm a pláštěm z komínových tvárnic systému 

SCHIEDEL.  

 

Rozměry komínového tělesa budou 500x360mm. Vnitřní krb bude napojen do 

komínového průduchu systému SCHIEDEL ABSOLUT – DN 100 v obývací místnosti č. 106. 

Tvarovka pro vybírací otvor 150/300 s dvojitými plynotěsnými dvířky bude osazena 

v obývací místnosti č. 106 ve výškové úrovni +0,250. Tvarovka pro vymetací otvor 150/300 s 

dvojitými plynotěsnými dvířky bude osazena na půdě v místě nad pokojem č. 208 ve výškové 

úrovni +6,400. V okolí otvorů bude podlaha provedena z nehořlavého materiálu. 

 

Druhé komínové těleso bude sloužit pro plynový kondenzační kotel CerapurSmart, 

typ ZSB 14 3 C JUNKERS nacházející se v technické místnosti č. 109. 
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Komínové jednoprůduchové těleso bude v třísložkovém provedení systému JUNKERS – DN 

80/125. Je nerezovým kouřovodem tepelnou izolací z minerálních rohoží tl. 40 mm a 

nerezovým pláštěm. Rozměry komínového tělesa bude DN 80/125. Nadstřešní část je 

v surovém nerezovém provedení. Komín je zakončen komínovým límcem osazeným stříškou, 

která zabraňuje vnikání nečistot do tělesa. Vzhledem k výšce komína nad střešní konstrukcí je 

nutno komín ukotvit pomocí ocelových lanek. Plynový kotel je napojen na kanalizaci 

v důsledku možnosti vzniku kondenzátu v komínovém tělese. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce 1.NP je z nosníků POROTHERM POT 160 x 175 (délky 3000 

6000mm) a vložek MIAKO 500/250/190, MIAKO 500/250/80. Tloušťka stropu je 250 mm, 

beton C25/30. Je nutné dodržovat závazné podmínky pro montáž. Výkres stropu ve výkresové 

části v projektové dokumentaci č.105. Na úrovni stropní konstrukce musí být monolitický 

železobetonový ztužující věnec. Aby bylo dosaženo plné únosnosti je nutné do  

nadbetonované desky vložit KARI síť 6 mm, oka 150/150 mm. K dobetonování bude použit 

beton C25/30. Stropní konstrukci podkroví bude tvořit trámový dřevěný strop (kleštiny krovu) 

s dřevěným záklopem tvořícím OSB desky, tepelnou izolací (minerální rohož AIRROCK HD) 

hliníkovým roštem a se sádrokartonovými podhledy. Stropní konstrukce se provedou podle 

výkresu skladby stropu a technické příručky výrobce. 

 

U objektu jsou použity keramické prefabrikáty POROTHERM (ploché překlady 

145mm a nosné překlady POROTHERM KP7). Je nutné dodržet předepsané uložení a 

správnost uložení (udává výrobce směrem šipky). Ploché překlady nesmí být zatěžovány bez 

nadbetonování nebo nadezdívky. V případě nadezdívky musí být řádně promaltovány i svislé 

spáry tvarovek. Budou dodrženy technické předpisy udávané výrobcem.  

 

Schodiště 

 

Vertikální komunikace je v objektu řešena železobetonovým levotočivým schodištěm 

spojující 1.NP s 2.NP. Nosnou konstrukci stupňů tvoří železobetonová monolitická deska tl. 

100 mm. Mezipodesta tl. 150mm  je vetknuta do nosných stěn. Stupně jsou nadbetonovány 
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(C25/30) s teracovými stupnicemi a podstupnicemi. Zábradlí je navržené kovové (nerezové) 

s dřevěným madlem.  

 

Střešní konstrukce 

 

Střešní konstrukce bude sedlová o sklonu 45°.  Je navržen systém novodobé vaznicové 

soustavy se dvěma dřevěnými vaznicemi a dvěma kleštinami nad sebou. Dřevěné vaznice 

budou uloženy na vnitřních a vnějších nosných stěnách. Pozednice se uloží na půdní 

nadezdívce a přichytí pomocí závitových tyčí s kotevními hlavami do ŽB ztužujícího věnce 

pomocí chemických kotev. Hlavní kleštiny budou umístěny pod vaznicemi spojenými 

s krokvemi ocelovými spojkami BULDOG.  

 

Dřevěné konstrukce krovu se musí ošetřit přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, 

plísním a dřevozbarvujícím houbám. Střešní krytina bude tvořena skládanými keramickými 

taškami Tondach Samba 11 s červenou glazurou. Skladba střešního pláště je uvedena Výpisu 

skladeb stavebních konstrukcí. Pro prosvětlení půdní vestavby budou ve střešní konstrukci 

použity okna Velux GPU (rozměry 780/1600mm). Podbití bude ze smrkových palubek. 

 

Podlahy 

 

V objektu bude použita keramická dlažba, teracová dlažba, PVC, laminátová podlaha. 

Konstrukce podlah jednotlivých místností, včetně podkladních vrstev budou provedeny dle 

výpisu skladeb stavebních konstrukcí v prováděcí dokumentaci. 

 

Výplně otvorů 

 

Vnitřní dveře budou dřevěné konstrukce s truhlářskými obložkovými zárubněmi, 

v technické místnosti do ocelové zárubně. Vstupní dveře plastové (odstín bílá) vyrobené na 

zakázku s izolačním dvojsklem a s maximálním součinitelem prostupu tepla  

U = 1,7 W*m 2*K 1. Okna budou plastová s odstínem bílá, maximální součinitel prostupu 

tepla bude U = 0,8W*m 2*K 1. Střešní okna musí splnit doporučený součinitel prostupu tepla 

U = 1,4 W*m 2*K 1. Výpisy budou podrobně řešeny v příloze č. 12. 
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Podhledy 

 

Šikmé plochy střešního pláště a stropní konstrukce podkroví bude obložena 

podhledem ze sádrokartonových desek na hliníkovém roštu připevněném ke krovu. 

 

Tepelná izolace 

 

Základy musí být zatepleny i se soklem extrudovaným polystyrenem tl. 70mm. 

V podlaze na terénu bude uložena kročejová  tepelná izolace ISOVER RIGIFLOR EPS 5000 

tl. 80 mm. Podlaha  2.NP je navržena s kročejovou izolaci STEPROCK ND tl. 50 mm. 

Tepelná izolace musí být v každém místě v podlaze oddělena od vrchních vrstev separační 

vrstvou. Střecha bude zateplena dvěma vrstvami minerální vlny (AIRROCK HD). Jedna 

vrstva tl. 160mm vložená mezi krokve krovu a druhá vrstva tl. 160mm pod krokvemi. Střešní  

okna musí být po obvodu zateplena podle výkresu detailu napojení střešního okna (dáno 

výrobcem). Tloušťky jednotlivých izolací jsou patrné ve výkresové části projektu. Aby 

nedošlo k vytvoření tepelných mostů, musí být tepelná izolace doplněna také ke věncům a 

překladům. 

 

Hydroizolace 

 

Spodní stavba bude zaizolována vodorovnou hydroizolací ve skladbě: netkaná textílie,  

 fólie PVC Fatrafol 803 tl. 2 mm, netkaná textílie. Tato izolace bude zároveň chránit objekt 

před vniknutím radonu. Pod střešní krytinou je navržena pojistná hydroizolace např. 

polyesterová fólie Tyvek přichycená kontralatěmi. Prostor mezi střešní krytinou a pojistnou 

hydroizolací je odvětrávaný pomocí otvorů v hřebenu střechy. Skladby střešní konstrukce 

také obsahuje parotěsnou vrstvu bránící pronikání vodný páry a její následné kondenzace 

v konstrukci. 

 

Obklady a dlažby 

 

Budou užity převážně v exponovaných prostorách sociálního vybavení a koupelen. 

Navrženy dle účelů místností, dle hygienických a provozních požadavků. U koupelen a WC 

jsou dlažby navrženy v protiskluzném provedení.  
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Veškeré obklady a dlažby budou opatřeny rohovými a koutovými lištami pro zvýšení 

bezpečnosti a snadnější údržbu. Spáry u obkladů v hygienických místnostech budou tmeleny 

speciálními hygienickými vodoodpuzujícími tmely. Typ a odstín obkladů a dlažeb dle 

požadavků investora.  

 

Vnější omítky a obklady 

 

Fasáda celé stavby je tvořena tepelně izolační omítkou a bude povrchově upravena 

omítkovinou Baumit v odstínech žluté barvy, tak jak je naznačeno na výkresech pohledů. 

 

Vnitřní omítky 

 

Vápenná štuková omítka dvouvrstvá. V podkroví strop a šikmé stěny opatřeny 

sádrokartonovým podhledem  Rigips, sádrová malířská stěrka,  malba Primalex Polar. 

 

Zámečnické výrobky 

 

Zámečnické výrobky budou provedeny z oceli, v barevném odstínu: chrom popřípadě 

grafitová čerň. Více ve výpisu zámečnických výrobků v prováděcí dokumentaci 

 

Klempířské výrobky 

 

Venkovní okenní parapety budou oplechovány měděným plechem tl. 0,6 1,0 mm. 

Klempířské výrobky střešních a odvodňovacích prvků budou provedeny ocelovým 

pozinkovaným plechem od výrobce Lindab Rainline. Oplechování střešních oken Velux je 

provedeno z těsnících pásů a je součástí dodávky oken. Bližší specifikace ve výpisu 

klempířských výrobků v realizační dokumentaci.  

 

Objekt musí respektovat požadavky stavebníka na kvalitu a cenu použitých materiálů, 

tak aby byla umožněna dostatečně dlouhá životnost a minimalizovali se nároky na údržbu. 

Stavebně technické řešení je navrženo tak aby vycházelo z dostupné materiálové základny 

případných zhotovitelů stavby. 
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4.5. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky průzkumů 

 

Na staveništi bylo provedeno měření ke stanovení radonového indexu na pozemku. 

Dále byl proveden předběžný hydrogeologický průzkum. Hodnocení radonového indexu 

pozemku bylo stanoveno jako střední a budoucí objekt rodinného domu vyžaduje ochranu 

proti pronikání radonu z podloží. Základová spára domu nebude pod hladinou ustálené 

hladiny spodní vody. Hladina spodní vody činí 4 m pod povrchem terénu. Předpokládá se, že 

krátkodobý výkop do hloubky 1,0 m lze provádět se svislou stěnou. Hlubší výkopy je nutno 

svahovat ve sklonu 4:1. 

 

Inženýrsko geologické poměry staveniště 

 

Posouzení inženýrsko geologických a základových poměrů předmětného staveniště 

vychází z okolních zkušeností stavebníků. Před započetím stavby bude provedena zkušební 

kopaná sonda pro potvrzení předpokladů základových poměrů za účasti statika stavby. 

Průzkumy archeologické nebo z hlediska památkové péče nebyly požadovány.  

 

Měření radonu na pozemku bylo provedeno a bylo zjištěno, že pozemek má střední 

radonový index a proto stavba vyžaduje opatření proti pronikání radonu z podloží. Spodní 

stavba objektu bude proto opatřena hydroizolací FATRAFOL 803, která tvoří účinnou 

protiradonovou bariéru. 

 

Výkopy a zemní práce 

 

Výkopové práce pro nové základové pasy a pro ležatou kanalizaci budou provedeny 

s kolmým svahováním základových rýh v případě hloubky do 1 m, jinak se svahováním. 

Výkopové práce budou prováděny nad hladinou podzemní vody. Cca 50% zeminy z výkopů 

bude přemístěno na mezideponii a bude použita pro vyrovnání terénu po skončení stavebních 

prací okolo domu.  
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Spodní stavba založení 

 

Založení objektu bude na železobetonových základových pasech. Základové pasy 

budou vytvořeny ze železobetonu C16/20, vyztuženého betonářskou ocelí typu R. Na ně 

budou realizovány základové pasy z bednících betonových tvárnic (ztracené bednění). Do 

tvárnic osadit výztuž (horizontálně 2øR14 do spáry + vertikálně øR8 do dutiny) a vylít 

betonem C16/20. Podkladní betonová mazanina z betonu C16/20 vyztužená při spodním líci 

Kari sítí. Výztuž z pasů (tvárnic) bude zatažena do podkladní desky. Pod podkladní 

mazaninou je situován štěrkopískový podsyp hutněný tl.100mm. Výpočet základů není 

v projektové dokumentace řešeno.  

 

Venkovní zpevněné plochy, kde bude jako finální povrch položena betonová zámková 

či plošná dlažba, budou provedeny tak, že základová spára bude stabilizována hutněnou 

štěrkopískovou vrstvou 150 mm, na kterou bude realizována vrstva drceného kameniva a do 

kladecí vrstvy osazena zámková dlažba. Příjezd do garáže, která je součástí rodinného domu  

bude řešen ze zámkové betonové dlažby ve skladbě vhodné pro pojezd osobními vozidly.  

 

4.6. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 

Vzhledem k charakteru stavby se nejedná o výrobní nebo zemědělský objekt, 

nepředpokládá se produkce zdraví a životu nebezpečných škodlivin průmyslového charakteru.  

Vnitřní prostředí je před negativním vlivem dopravy chráněno konstrukcí pláště budovy a 

užitím tlumících materiálů na protihlukové izolace. Navržená stavba nemá na životní 

prostředí žádný negativní vliv a také z tohoto důvodu nejsou navrženy žádné zvláštní opatření 

pro minimalizaci negativních vlivů. 

  

Vlivem stavebních prací dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v nejbližším 

okolí stavby, a to zejména zvýšené prašnosti a hlučnosti. S odpady, vznikajícími při realizaci 

stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem a můžou být druhotně 

využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
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4.7. Dopravní řešení 

 

Nový objekt rodinného domu bude dostupný ze stávající místní komunikace. Napojení 

na dopravní infrastrukturu je řešeno novým nájezdem sloužícím také jako 1 parkovací stání 

z příjezdové komunikace na pozemku p.č. 426/5 k.ú. Uherský Brod. Nájezd délky 7,65 a šířky 

4,5m je technicky řešen sníženým obrubníkem. Přístup k objektu umožňuje chodník šířky 

2,5m a délky 8,90m. Odvodnění povrchu chodníku a vjezdů je navrženo dle normy do 

přilehlého terénu vsakováním.  

 

Chodník i zpevněné pochozí plochy na pozemku 496/5 budou provedeny z vymývané 

betonové zámkové dlažby. Nosný podklad tvoří štěrkopískový podsyp.  Vše v rozebíratelném 

provedení bez betonového podkladu.  

 

Vjezd bude proveden z vymývané betonové zámkové dlažby, kladené do pískového 

lože. Nosný podklad tvoří betonová mazanina (beton C16/20), vyztužená KARI siťí o 6 mm, 

oka 150/150 mm.  

 

4.8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 

Stavby dodatečné opatření pro ochranu před: 

 

poddolováním   nevyžaduje 

seizmicitou   nevyžaduje 

vnikáním radonu  vyžaduje 

hlukem   nevyžaduje 

povodněmi   nevyžaduje 

sesuvy půdy   nevyžaduje 

 

Na stavební parcele byl proveden průzkum a stanoven střední radonový index. Stavba 

musí být navržena tak, aby nebyla překročena směrná hodnota v pobytových prostorech 

objektu.  Tento požadavek bude zajištěn pomocí hydroizolace s funkcí izolace proti radonu. 
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4.9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Práce na stavbě musí být prováděna způsobilými pracovníky, nejlépe odbornou 

stavební firmou nebo můžou být prováděny svépomocí, ale s odborným dohledem.  

 

Staveniště bude zřízeno v nezbytném rozsahu v okolí stavby. Musí být také 

postupováno dle technických předpisů dodavatelů a výrobců jednotlivých materiálů a 

výrobků. 
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA VNITŘNÍHO VODOVODU 

 

5.1. Úvod 

 

Technická zpráva v projektové dokumentaci v části zdravotechnických instalací se 

zabývá návrhem, rozvodem vnitřního vodovodu, včetně vodovodní přípojky. Pro vypracování 

dokumentace vnitřního vodovodu posloužily výkresy v měřítku 1:50 ze stavební části. 

 

 Řešený rodinný dům se nachází na pozemku p.č. 426/5 k.ú. Uherský Brod, ulice Arbesova. 

Jedná se o dvojpodlažní nepodsklepený rodinný dům půdorysného tvaru písmene T. Od 

hranice pozemku 1,3 m se nachází veřejný vodovodní řád z materiálu litina o jmenovité 

světlosti DN 100 od kterého bude vedena vodovodní přípojka k danému objektu. 

   

5.2. Vodovodní přípojka 

 

Vodovodní přípojka bude napojena kolmo na veřejný vodovodní litinový řád DN 100  

pomocí navrtávacího pásu od výrobce JMA, typu HOD 512 DN 100 s koncovkou pro 

připojení potrubí  HDPE  PE 100 SDR 11 32x2,9. Navrtávací pás je vybaven s kulovým 

kohoutem, zemní teleskopickou stavitelnou soupravou, fixační plastovou podložkou a na 

terénu bude ukončeno domovním litinovým poklopem typu Y 4510 RAMBO. Bude použito 

boční navrtání zavodněného stávajícího potrubí. Ovládání je ventilovým klíčem pomocí 

zemní soupravy.  

 

Stávající vodovodní řád je veden podél místní komunikace v hloubce 1,5  1,7 m. Tlak 

na vodovodním řádu v místě připojení je 0,45 MPa. Materiál vodovodní přípojky je HDPE  

PE 100 SDR 11 32x2,9 a bude uloženo do hutněné pískové lože v hloubce cca 1,6 m. 

Hloubka výkopu, včetně kóty dna potrubí je blíže specifikováno na výkrese vodovodní 

přípojka č. 2.04. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem AYKY 6 mm a dále 

výstražnou fólií šířky 0,03 m bílé barvy. Celková délka vodovodní přípojky je 3,1 m. Potrubí 

je vedeno ve sklonu 0,2 % směrem k hlavnímu řádu. Přípojka je ukončena vodoměrnou 

sestavou ve vodoměrné šachtě typu VŠ NIV 1500 S o rozměrech 1500x900x1500 mm na 
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pozemku investora ve vzdálenosti cca 1m od hranice pozemku. Vodoměrná sestava obsahuje 

mokroběžný vodoměr typu IBRF DN 20 od výrobce ENBRA. Dále přechod HDPE/mosaz, 

kulový kohout DN 25, filtr DN 25, redukce 25/20, vodoměr (viz. uvedený výše), redukce 

20/25, kulový kohout s odvodněním DN 25, zpětná klapka DN 25, vypouštěcí kohout DN 25 

a přechod mosaz/HDPE. 

 

Výpočet potřeby vody: 

 

průměrná potřeba vody   Qsd = 0,099 m3/os/den 

Maximální denní potřeba              Qm = 0,54 m3/den 

Maximální hodinová potřeba vody   Qh =  0,0468 m3/h  

Roční potřeba vody    Qr = 144,54 m3/rok 

  

Podrobnosti o výpočtu potřeby vody viz. příloha č.4. 

 

5.3. Vnitřní vodovod pitné vody 

 

Venkovní část vodovodního potrubí  je z materiálu HDPE  PE 100 SDR 11 32x2,9 a 

 je vedeno podélně 2 m od objektu. Před vstupem do objektu projde kolmo základem 

v hloubce 1,3 m. Přechod přes základ bude pomocí vytvořeného prostupu o rozměrech 

150/150 mm. Mezery mezi potrubím a prostupem budou na obou koncích zapěněny. Po celé 

délce prostupu bude potrubí vedeno v chráničce PE 50x3 až na úroveň podlahy v místnosti č. 

109. 

 

 V objektu v místnosti č. 109 bude potrubí  HDPE  PE 100 SDR 11 32x2,9 změněno 

na PPR PN 20 a odtud bude osazen hlavní uzávěr vodovodního potrubí. Rozvody studené i 

teplé vody jsou navrženy z materiálu PPR PN 20 od firmy WAVIN Ekoplastik. Rozvody 

k zařizovacím předmětům jsou převážně vedeny v instalačních šachtách, přizdívkách a při 

prostupu stropní nebo stěnové konstrukce jsou chráněny chráničkou PE. V technické 

místnosti je potrubí studené vody vedeno 0,3 m pod stropem a je ukotveno pomocí 

dvoušroubkových objímek. V kuchyni je potrubí vedeno za kuchyňskou linkou. Dále 

v pracovně je potrubí vedeno pod podlahou mezi kročejovou izolací a po celé délce bude 
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opatřeno chráničkou PE 63x3.V úseku vedení potrubí pod podlahou se klade velký důraz na 

tlakovou zkoušku. Po tlakové zkoušce vodovodu bude vyhotoven zápis. 

  

 Rozvody teplé a cirkulační vody budou opatřeny po celé délce rozvodu v objektu 

prostřednictvím izolačního pouzdra Orstech. Izolační pouzdro Orstech je navrženo proti 

zamezením ztrát tepla v potrubí. Rozvody studené a užitkové vody budou izolovány 

prostřednictvím trubkové izolace Mirelon (tubex), které zamezí orosováním potrubím. 

Tloušťky izolací potrubí jsou vypsány na výkresech a návrh izolace pro teplou a cirkulační 

vodu je zpracována prostřednictvím softwaru Isocal dle doporučení výrobce. Podrobněji je 

vyobrazena v příloze č. 7. Potrubí vedené v přizdívkách je nutné izolovat také kvůli dilataci a 

možnému poškození. Proto je také nutné izolovat kolena a odbočky. 

 

ROZMĚR 

POTRUBÍ 

STUDENÁ 

VODA 

UŽITKOVÁ 

VODA 

TEPLÁ 

VODA 

CIRKULAČNÍ 

POTRUBÍ 

16x2,7 13 mm  30 mm  

20x3,4 13 mm 13 mm 40 mm 40 mm 

25x4,2 13 mm 13 mm 40 mm  

32x5,4 13 mm 13 mm   

 

Tab. č. 5.1. Přehled izolace potrubí 

 

 V technické místnosti bude hlavní rozvod studené vody napojen na nepřímo ohřívaný 

zásobník teplé vody zn. JUNKERS, typu ST 160 2E o objemu 149 l. Odtud budou vyvedeny 

rozvody studené, teplé a cirkulační vody ke všem zařizovacím předmětům. Před daným 

zásobníkem bude osazena pojistná a cirkulační sestava, které jsou vyobrazeny na výkresech 

vnitřního vodovodu. 

 

5.4. Zařizovací předměty 

 

Druhy a umístění jednotlivých zařizovacích předmětů je navrhnuto po dohodě 

s investorem během projektové dokumentace, včetně výtokových armatur. Přehled 

jednotlivých druhů zařizovacích předmětů v objektu jsou vyobrazeny v tab. č. 5.1. 
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OZNAČENÍ NÁZEV VÝROBCE / TYP ROZMĚRY [mm] VÝTOKOVÁ ARMATURA 

POČET 

[KS] 

U1 UMYVADLO JIKA/MIO 814717 1050x470x200 STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE 1 

U2 UMÝVÁTKO JIKA/OLYMP 815613 500x230x155 STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE 2 

U3 UMÝVÁTKO JIKA/MIO 815711 450x360x160 

UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE

UNB 1 

UU UMYVADLO DVOJITÉ SAPHO/AZUR L1509 1300x480x180 STOJÁNKOVÉ SMĚŠOVACÍ BATERIE 1 

DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ BLANCO/CLASSIC 507702 780x510x175 STOJ. DŘEZOVÁ BATERIE SE SPRCHOU 1 

MN MYČKA NÁDOBÍ BOSCH/SMU 53M75 820x600x600  1 

AP AUTOMATICKÁ PRAČKA BOSCH/WAQ 28461BY 600x600x850   1 

SK SPRCHOVÝ KOUT JIKA/CUBITO PURE 250242 900x900x1950 SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE SNB 1 

VA VANA RAVAK/GENTIANA 1400x1400x460 VANOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE VNB 1 

B BIDET JIKA/OLYMP 830611 360x530x400 STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE 2 

WC ZÁVĚSNÝ KLOZET JIKA/LYRA PLUS 823380 530x360x350  2 

ZOV ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TV JUNKERS/ST 160 2E 929x600x585   1 

PK 

PLYN. KONDENZAČNÍ 

KOTEL  JUNKERS/ZSB 14 3 C 850x400x370   1 

DV DOMÁCÍ VODÁRNA ECORAIN ESSENTIAL 650x260x720  1 

 

Tab. č. 5.2. Výpis zařizovacích předmětů 

 

5.5. Ohřev a příprava teplé vody 

 

Zdrojem ohřevu teplé vody je nástěnný plynový kondenzační kotel CerapurSmart, 

typ ZSB 14 3 C od společnosti JUNKERS o rozměrech 850x400x370 mm. Odkouření 

kondenzačního kotle je prostřednictvím komínového jedno průduchového tělesa 

v třísložkovém provedení systému JUNKERS – DN 80/125. Je nerezovým kouřovodem 

tepelnou izolací z minerálních rohoží tl. 40 mm a nerezovým pláštěm. Rozměry komínového 

tělesa bude DN 80/125. Nadstřešní část je v surovém nerezovém provedení. Komín je 

zakončen kom. límcem osazeným stříškou, která zabraňuje vnikání nečistot do tělesa. 

Vzhledem k výšce komína nad střešní konstrukcí je nutno komín ukotvit pomocí ocelových 

lanek. Plynový kotel je napojen na kanalizaci v důsledku možnosti vzniku kondenzátu 

v komínovém tělese. 

 

 Přípravu teplé vody bude v objektu zajišťovat zásobník teplé vody JUNKERS ST 160

2E o rozměrech 929x600x585 mm a o objemu 149 l. Zásobník bude rovněž umístěn 
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v technické místnosti č. 109 pod kondenzačním kotlem. Dle doporučení výrobce bude na 

vstupu studené vody umístěna pojistná sestava. Pojistná sestava je tvořena expanzní nádobou 

o objemu 12 l, pojišťovacím ventilem, vypouštěcím kohoutem, termomanometrem spojený 

s kulovým kohoutem, zpětnou klapkou a vypouštěcím kulovým kohoutem. Před vstupem do 

zásobníku bude umístěna také cirkulační sestava. Cirkulační sestava je složena kulovým 

kohoutem, manometrem, zpětnou klapkou, čerpadlem zn. GRUNDFOS, typu  ALPHA2 L 25

40 N 180, dále filtrem a vypouštěcím kohoutem. Předpokládaná teplota na výstupu zásobníku 

teplé vody je 55ºC. Návrh zásobníku a výpočet potřeby teplé vody je uveden v příloze č. 5. 

 

5.6. Výpočet a dimenzování vnitřního vodovodu 

 

Návrh a výpočet vnitřního vodovodu je proveden dle normy ČSN 75 5455 [7]. 

Dimenzování vnitřního vodovodu bylo provedeno podrobnou metodou na základě úseků 

s označením nejvzdálenějšího výtoku až ke změně průměru po celém rozvodu potrubí. 

Stanovení výpočtu průtoku potrubí, návrh světlosti potrubí, stanovení tlakových ztrát, návrh 

délkových tlakových ztrát způsobenou třením R a vlivem místních odporů, včetně 

hydraulického posouzení je uvedeno v příloze č. 6.  

 

5.7. Vnitřní vodovod užitkové vody 

 

Součástí projektové dokumentace je zároveň návrh řešení hospodaření s dešťovou 

vodou. Dešťová voda je navržena pro splachování WC v objektu a zalévání zahrady. Místem 

shromažďováním a zásobováním dešťové vody je retenční akumulační nádrž GLYNWED 

COLUMBUS XL o objemu 8500 L a rozměrech 3500x2040x2450 mm. Podzemní retenční 

akumulační nádrž je umístěna na pozemku investora ve vzdálenosti cca 2,5 m od objektu. Z 

retenční akumulační nádrže bude dešťová voda dopravována do objektu prostřednictvím 

plovoucího sání a čerpadla ECORAIN ESSENTIAL dodaná zprostředkovatelskou společností 

GLYNWED. Čerpadlo (domácí vodárna) ECORAIN ESSENTIAL je sestaveno z čerpadla, 

trojcestného ventilu, ovládacího panelu, sběrné nádrže na vodu a z plnící zátky čerpadla. 

Během instalace domácí vodárny nesmí dojít k přímému propojení mezi rozvodem pitné vody 
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a rozvodem užitkové vody. Návrh a výpočet retenční akumulační nádrže pro využití dešťové 

vody je uveden v příloze č. 10. 

 

Čistotu dopravované dešťové vody do objektu budou obstarávat okapové filtry 

osazené na svodové rouře. Dále pro zachytávání nečistot budou sloužit lapače střešních 

splavenin a jemný filtr osazený na plovoucím sání uvnitř retenční akumulační nádrže. 

Ochranou proti víření spodního sedimentu uvnitř nádrže bude sloužit ochranný prvek tzv. 

klidný nátok – sada.  

 

Potrubí vedené v zemi od retenční nádrže je z materiálu HDPE  PE 100 SDR 11

32x2,9 a uvnitř objektu bude použit materiál PPR PN 20 od firmy WAVIN Ekoplastik. 

Veškeré potrubí užitkové vody bude izolováno prostřednictvím trubkové izolace Mirelon 

(tubex) tloušťky 13 mm. Ležaté potrubí bude vedeno v přizdívce a stoupací potrubí bude 

vedeno v instalační šachtě.  

 

Návrh a výpočet dimenzování užitkové vody je uveden v příloze č. 6. 

 

5.8. Zkoušení vodovodu 

 

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 806 4 [21]. O tlakové zkoušce bude 

sepsán protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Tlaková zkouška se provede za použití 

tlakoměru s přesností 0,02 MPa a bude provedena na neizolované potrubí. Zkouška bude 

vykonána vizuální prohlídkou a tlakovou zkouškou. Potrubí bude natlakováno na zkušební 

tlak minimálně 1,5 MPa. Před uvedením do provozu budou rozvody vnitřního vodovodu 

propláchnuty a desinfikovány dle ČSN EN 806 4 [21].  
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5.9. Závěr 

 

Návrh rozvodů vodovodního potrubí byl proveden dle ČSN EN 806 1 [8]. Výpočet a 

návrh dimenzí bylo provedeno dle ČSN 75 5455 [7]. Návrh vodovodní přípojky je provedeno 

dle ČSN 75 5411 [14]. 

 

Všechny použité materiály a zařízení musí mít certifikát požadované kvality a jakosti 

dané platnými normami a předpisy pro ČR. Při montáži je nutné dbát na pokyny výrobce od 

jednotlivých zařízení.  
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE 

 

6.1. Úvod 

 

Technická zpráva kanalizace v projektové dokumentaci pro prováděcí projekt popisuje 

řešení a návrh rozvodů splaškové kanalizace, rozvodů dešťové kanalizace, kanalizační 

přípojky, včetně řešení využití dešťových vod.  

 

Splašková vnitřní kanalizace odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických 

místností, kuchyně a technické místnosti. Je vedena připojovacím potrubím, odpadním 

potrubím a svodným potrubím do veřejné kanalizační sítě kamenina DN 200, kde je povoleno 

odvádět pouze splaškovou vodu. Jedná se o oddílnou kanalizační soustavu. 

 

Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze čtyř svodových rour. Svody přejdou přes 

revizní šachty do retenční akumulační nádrže COLUMBUS XL. Vlivem přepadu určeného 

pro nadměrné množství vody umístěného v retenční akumulační nádrži bude dešťová 

přebytečná voda odváděna do podzemních vsakovacích tunelů. 

6.2. Kanalizační přípojka 

 

Ze západní strany objektu cca 8,3 m od hranice pozemku v ulici Arbesova vede 

městská veřejná kanalizační síť kamenina DN 200, do které bude zaústěna kanalizační 

přípojka. Hloubka veřejné kanalizační sítě v místě plánovaného napojení kanalizační přípojky 

je 1,6 m. Kanalizační přípojka bude vedena pod zpevněnou plochou a bude zakončena 

navrženou plastovou revizní vstupní šachtou TEGRA 1000 NG (výrobce WAVIN OSMA) 

s vnitřní usazenou automatickou armaturou proti vzduté vodě se dvěma klapkami typu HL 

715.2 (výrobce HL HUTTERER LECHNER). 

 

Materiálem kanalizační přípojky je PVC systém KG DN 160 (výrobce WAVIN 

OSMA). Potrubí bude vedeno se spádem 3% směrem k veřejné kanalizační síti. Použití 

kanalizační přípojky je pouze pro splaškové vody.  
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Celková délka kanalizační přípojky je 11,7 m. Napojení přípojky na veřejnou 

kanalizační síť bude provedeno použitím přechodky KGUS kamenina/PVC DN 160 a 

odbočky KGEA 200/160 45°. 

 

  Celkový odtok splaškových vod: 1,9 l/s. 

 

Kanalizační přípojka bude uložena na 10 cm vrstvě zhutněného písku v hloubce 1,3 – 

1,6 m. Rovněž obsyp potrubí bude do výšky 30 cm nad horní okraj trubky ze zhutněného 

štěrkopísku. Nad potrubí bude vložena výstražná fólie. Bude proveden svislý výkop šířky 1,0 

m s příložným pažením. Před zahájením zemních prací zajistí investor vyznačení a vytýčení 

všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 

 

6.3. Vnitřní kanalizace 

 

Ležaté svodné potrubí 

 

Hlavní ležaté svodné potrubí v úseku 1  9' dle výkresu kanalizace č. 17 je vedeno 

v hloubce 0,9 – 1,3 m se sklonem 3%. Materiálem je PVC systém KG (výrobce WAVIN 

OSMA), které je dle výrobce určeno hlavně pro použití v zemině. Dimenze svodného potrubí 

je DN 110 a DN 125. Při průchodu potrubí základovým pasem se zřídí v místě prostupu 

prostup o průměru 200 a 250 mm. Všechny změny směru na svodném potrubí zajišťují kolena 

KGB 45º a napojení na jednotlivé úseky zajišťují odbočky KGEA rovněž s úhlem 45º. 

Celkem je na ležatém svodném potrubí napojeno 8 odpadních potrubí S1  S8, včetně 

podlahové vpusti. Přechod z odpadního na svodné potrubí je řešeno 2 koleny 45º a vzdálenost 

mezi koleny činí 250 mm, dle ČSN 75 6760 [6]. Kolena budou podbetonována proti zamezení 

posunu. 

 

Svislé odpadní potrubí 

 

Svislé odpadní potrubí je vedeno v instalačních šachtách a v přizdívce. Materiálem je 

PP systém HT DN 50, 75 a 110 (výrobce WAVIN OSMA), které je dle výrobce určeno pro 

vnitřní gravitační kanalizaci v budovách. Objekt obsahuje celkem 8 odpadních potrubí.  
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Odpadní potrubí S8 bude odvětráno větracím potrubím a bude vyvedeno 500 mm nad 

střechu, které bude následně ukončeno větrací hlavicí. Požadavek na větrací hlavici je uveden 

viz. níže v části větrací potrubí. Odpadní potrubí S1, S6 a S7 (dle značení na výkresu 

kanalizace č. 17) budou ukončeny přivzdušňovacím ventilem typu HL 905 a HL 903 od 

výrobce HL HUTTERER LECHNER ve výšce 1500 a 750 mm nad podlahou nejvyššího 

podlaží dané větve. U odpadního potrubí S6 a přivzdušňovacího ventilu HL 903 bude zajištěn 

přívod vzduchu prostřednictvím dřevěné větrací mřížky, která bude osazená na dvířkách od 

kuchyňské linky. Všechny viz výše uvedené odpadní potrubí budou 1000 mm nad podlahou 

osazeny čistícím kusem. Čistící kus umístěný v přizdívce bude zpřístupněn pomocí 

šachtových dvířek. Při prostupu stropem bude na odpadním potrubí navléknuta izolace 

zajišťující dilataci potrubí. 

 

 Připojovací potrubí 

  

 Připojovací potrubí odvádí splaškové vody od zařizovacích předmětů do svislých 

odpadních potrubí. Materiálem připojovacích potrubí je PP systém HT DN 40, 50, 110 

(výrobce WAVIN OSMA). Potrubí je převážně vedeno v instalačních přizdívkách. Jen 

v místnosti č. 105 je potrubí vedeno za kuchyňskou linkou. Všechny zařizovací předměty 

budou opatřeny zápachovými uzávěrky typu HL (výrobce HUTTERER LECHNER) a jsou 

zvoleny dle druhu zařizovacího předmětu.  

 

Napojení domácí vodárny k odpadnímu potrubí je řešeno flexi propojením DN 50. 

V technické místnosti č. 109 je umístěn vtok pro odvod kondenzátu HL 21 se zápachovou 

uzávěrkou a přídavným uzávěrem (kuličkou) pro suchý stav. Vtok HL 21 současně slouží i 

pro napojení hadicové spojky pojišťovacího ventilu. V technické místnosti je navržena 

podlahová vpusť HL 310 NPR PRIMUS, která plní funkci i bez dlouhodobého odvodnění. 

Detailní popis připojení zařizovacích předmětů je uveden v tabulce č. 6.1.  

 

 Větrací potrubí 

 

 Odvětráno větracím potrubím bude pouze svislé odpadní potrubí S8 o dimenzi DN 110 

a bude ukončeno 500 mm nad střešní rovinou větrací hlavicí.  
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Dle ČSN 75 6760 [6] musí mít větrací hlavice její volnou průřezovou plochu jejich 

větracích otvorů nejméně 1,5 násobku průřezové plochy větracího potrubí.  

 

 Odvětrávaná větracím potrubím bude místnost WC č. 102 a 203. Zmiňované 

odvětrávací potrubí bude zajišťovat množství požadovaného vzduchu pro minimální 

hygienickou výměnu za pomocí ventilátoru MATH 100 s automatickou žaluzií, časovým 

doběhem a hydrostatem. Návrh a výpočet větrání WC je uveden v příloze č. 3. 

 

6.4. Zařizovací předměty 

  

 Přehled zařizovacích předmětů, včetně jejich zápachových uzávěrek je uveden 

v tabulce č. 6.1. Legenda zápachových uzávěrek je uvedena v tabulce č. 6.2. 

 

  

 

Tab. č. 6.1. Výpis zařizovacích předmětů 

 

 

OZNAČENÍ NÁZEV VÝROBCE / TYP ROZMĚRY [mm] ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 

POČET 

[KS] 

U1 UMYVADLO JIKA/MIO 814717 1050x470x200 HL 132 1 

U2 UMÝVÁTKO JIKA/OLYMP 815613 500x230x155 HL 132 2 

U3 UMÝVÁTKO JIKA/MIO 815711 450x360x160 HL 132 1 

UU UMYVADLO DVOJITÉ SAPHO/AZUR L1509 1300x480x180 2x HL 132 1 

DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ BLANCO/CLASSIC 507702 780x510x175 HL 100G 1 

MN MYČKA NÁDOBÍ BOSCH/SMU 53M75 820x600x600 HL 410 1 

AP AUTOMATICKÁ PRAČKA BOSCH/WAQ 28461BY 600x600x850  HL 440 1 

SK SPRCHOVÝ KOUT JIKA/CUBITO PURE 250242 900x900x1950 HL 521 1 

VA VANA RAVAK/GENTIANA 1400x1400x460 HL 560N 1 

B BIDET JIKA/OLYMP 830611 360x530x400 HL 135 2 

WC ZÁVĚSNÝ KLOZET JIKA/LYRA PLUS 823380 530x360x350  2 

ZOV ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TV JUNKERS/ST 160 2E 929x600x585   1 

PK 

PLYN. KONDENZAČNÍ 

KOTEL  JUNKERS/ZSB 14 3 C 850x400x370  HL 21 1 

DV DOMÁCÍ VODÁRNA ECORAIN ESSENTIAL 650x260x720  1 
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OZNAČENÍ POPIS VÝROBCE 
POČET 

[KS] 

HL 132 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ HL HUTTERER LECHNER 3 

HL 310 PODLAHOVÁ VPUSŤ NPR PRIMUS HL HUTTERER LECHNER 1 

HL 135 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO BIDET HL HUTTERER LECHNER 1 

HL 440 
ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PODOMÍTKOVÁ 

MECHANICKÁ PRO PRAČKU 
HL HUTTERER LECHNER 1 

HL 21 
KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU 

UZÁVĚRKOU PRO KONDENZÁT 
HL HUTTERER LECHNER 1 

HL 521 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO SPRCHOVÉ 

MÍSY 
HL HUTTERER LECHNER 

1 

HL 410 
NÁSTĚNNÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO 

MYČKU 
HL HUTTERER LECHNER 1 

HL 100G ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ HL HUTTERER LECHNER 1 

 

Tab. č. 6.2. Legenda zápachových uzávěrek 

 

6.5. Dimenzování splaškové kanalizace 

 

Návrh, výpočet a posouzení splaškové kanalizace je uvedeno v příloze č. 8. Návrh a 

výpočet byl proveden dle ČSN EN 12 056 2 [16], ČSN 75 6760 [6]. 

 

6.6. Dešťová kanalizace 

 

Odvod dešťové vody ze střechy navrhnutého objektu bude pomocí okapových žlabů 

DN 125, 150 a čtyř vnějších svodových rour LINDAB RAINLINE DN 80, 110. Všechny 

svodové roury budou opatřeny okapovým filtrem ve výšce 1000 mm nad terénem a lapačem 

střešních splavenin HL 600 od výrobce HL HUTTERER LECHNER. Materiálem svodových 

rour je ocelový pozinkovaný plech s ochranou barevnou vrstvou. Přechod ze svodové roury 

na ležaté svodné potrubí je řešeno 2 koleny 45º a mezikusem, který činí 250 mm, dle ČSN 75 

6760 [6]. 
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 Ležaté svodné dešťové potrubí 

 

 Ležaté svodné dešťové potrubí je z materiálu PVC systém KG (výrobce WAVIN 

OSMA) DN 110, 125 a DN 160. Potrubí je vedeno se sklonem 2% směrem k akumulační 

retenční nádrži (viz výkresová část). Vzdálenost mezi potrubím a základovým pasem činí 

1000 mm. Veškeré změny směru potrubí jsou provedeny z kolen KGB 45º. 

  

Na trase svodného potrubí jsou osazeny revizní šachty RŠ2 typu TEGRA 160/600 a 

RŠ3 Ø400 typem RVD P (šachtové dno přímé). Od revizní šachty RŠ2 TEGRA je potrubí 

DN 160 napojeno do retenční akumulační nádrže GLYNWED COLUMBUS XL. 

 

Retenční akumulační nádrž 

 

Retenční akumulační nádrž GLYNWED COLUMBUS XL o objemu 8500 L a  

rozměrech 3500x2040x2450 mm je opatřena šachtovou kopulí, klidným nátokem a ochranou 

proti vzduté vodě HL 715 umístěnou na přepadu retenční nádrže. Nádrž bude umístěna na 

severní straně objektu ve vzdálenosti 3300 mm od základového pasu v hloubce 4080 mm pod 

upraveným terénem. Instalace a montáž retenční nádrže bude provedena dle výrobce. Návrh a 

výpočet retenční akumulační nádrže je uveden v příloze č. 10. 

 

 Vsakovací tunely 

 

 Z důvodu oddílné kanalizační soustavy a neumožnění odvádět dešťovou vodu do 

veřejné kanalizační sítě, byl zvolen systém vsakovacích tunelů pro likvidaci přebytečné vody 

z retenční nádrže. Potrubí vedené z retenční akumulační nádrže do vsakovacích tunelů je 

z materiálu PVC systém KG DN 160 se sklonem 2%. Dle přílohy č. 10 bylo navrženo a 

vypočítáno 5 ks vsakovacích tunelů GARANTIA od společnosti GLYNWED. Celkový 

rozměr vsakovacích tunelů činí 5800x800x510 mm a objem je 1500l. Vsakovací tunely budou 

umístěny na severní straně objektu dle výkresu kanalizace č. 3.01. Hloubka uložení 

vsakovacích tunelů je 2200 mm pod upraveným terénem. Systém vsakovacích tunelů bude 

vybaven jedním odvětrávacím potrubím KG DN 110, který bude ukončen větrací hlavicí DN 

110. Vsakovací tunely budou po celé výšce obaleny geotextilií. Instalace a montáž 

vsakovacích tunelů bude provedena dle výrobce. 
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6.7. Dimenzování dešťové kanalizace 

 

Návrh, výpočet a posouzení dešťové kanalizace je uvedeno v příloze č. 9 a návrh, 

výpočet retenční akumulační nádrže, včetně vsakovacích tunelů je obsaženo v příloze č. 10. 

Návrh dešťové kanalizace, včetně výpočtu byl proveden dle ČSN 75 9010 [11], TNV 75 9011 

[12], ČSN EN 12056 3/Z3 [18]. 

 

6.8. Zkoušení kanalizace 

 

Vzhledem k nově zřízené kanalizaci bude nutno před uvedením kanalizace do provozu 

provést následující zkoušky. Nejprve bude provedena zkouška z technické prohlídky, dále 

zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a na závěr bude provedena zkouška plynotěsnosti pro 

odpadní, připojovací a větrací potrubí. 

 

Postup a způsob provádění zkoušek bude dle normy ČSN 75 6760 [6]. 

 

Po provedení všech výše zmiňovaných zkoušek bude sepsán protokol, který bude 

předložen ke kolaudaci. 

 

6.9. Závěr 

 

Návrh, výpočet a posouzení vnitřní splaškové kanalizace bylo provedeno dle normy 

ČSN 75 6760 [6] a ČSN EN 12 056 2 [16]. Návrh a výpočet odvádění dešťových vod byl 

proveden dle ČSN EN 12056 3 [10]. 

 

Všechny použité materiály a zařízení musí mít certifikát požadované kvality a jakosti 

dané platnými normami a předpisy pro ČR. Při montáži je nutné dbát na pokyny výrobce od 

jednotlivých zařízení.  
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7. ZÁVĚR 

 

 Tématem bakalářské práce je rodinný dům – zdravotechnické instalace, kde hlavním 

účelem a požadavkem této práce bylo vytvoření projektové dokumentace ve stupni pro 

prováděcí projekt v rozsahu potřeb technického zařízení budov. 

 

 Výsledkem se stala projektová dokumentace novostavby nepodsklepeného, 

dvoupodlažního rodinného domu, která využila vlivem neustálého rozvoje technologických 

systémů dostupné materiály, zařízení a následně je aplikovala do navrženého objektu dle 

platných norem, vyhlášek.   

 

 Pro řešený objekt byly hlavně upřednostňovány převažující technologické systémy od 

jednoho výrobce, neboť stejnorodá kompatibilita s jednotlivými příslušenstvími dodává lepší 

funkčnost daného systému. Mezi takové systémy můžeme zařadit systém pro využití dešťové 

vody, kde je využívána akumulační retenční nádrž ve spojitosti se vsakovacími tunely a 

přizpůsobeného čerpadla, které nám dokáže vytvořit podmínky, které požadujeme. V tomto 

směru nemůžeme ani opomenout kompatibilitu plynového kondenzačního kotle ve spojení se 

zásobníkem teplé vody a dalších různorodých možností připojení, jako je například možnost 

napojení solární soustavy. 

 

 Bakalářská práce udává informace o dispozičním, konstrukčním a technickém řešení 

navrhovaného objektu. Rodinný dům byl navržen se všemi souvisejícími právními předpisy a 

normami. 
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Výpo et a návrh schodišt  byl stanoven dle normy SN 73 4130 [3] 

Rozm ry schodiš ového prostoru. 

Konstruk ní výška 

Ší ka schodiš ového prostoru 

Délka schodiš ového prostoru  

1.1 Výpo et a návrh po tu schodiš ových stup

1.2 Výpo et výšky schodiš ového stupn  h

1.3 Výpo et ší ky schodiš ového stupn  b

2 · h + b = 630   [P1.3] 

b = 630 – 2 · h 

b = 630 – 2 · 165 = 300 mm 

1.4 Výpo et délky schodiš ového ramene L

L = 2400 mm 
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1.5 Výpo et výšky schodiš ového ramene H

1.6 Výpo et sklonu schodišt

1.7 Výpo et minimální podchodové výšky 

1.8 Výpo et minimální pr chodové výšky 

Parametry vypo ítaného schodišt : 

Výška stupn   h = 165 mm 

Ší ka stupn   b = 300 mm 

Po et stup  = 18 

Délka ramene   L = 2400 mm 

Výška ramene H = 1485 mm 

Sklon ramene  = 28,81 ° 

Min. podchodová výška  = 2355,9 mm 
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Min. pr chodová výška 

Ší ka zábradlí

Výška zábradlí

Záv r: 

Dle požadavku SN je minimální podchodová i minimální pr

Výška stupn iní 165 mm, ší

Obr. P1. P dorys schodišt

  = 2064,3 mm 

200 mm 

1000 mm 

SN je minimální podchodová i minimální pr chodová výška dodržena. 

iní 165 mm, ší ka stupn  300 mm a po et stup  je 18.

dorys schodišt       Obr. P2. ez schodišt

Roman Blaha

chodová výška dodržena. 

ez schodišt m
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Rodinný d m - st na S10 
 Zpracovatel :  Roman Blaha 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  7.4.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Štuková omítka   0.0030    0.0900   850.0    220.0         8.0   0.0000 
  2  Baumit termo J   0.0100    0.1300   850.0    370.0         8.0   0.0000 
  3  Cementový post   0.0030    0.8000   850.0   1700.0        22.0   0.0000 
  4  Porotherm 44 T   0.4400    0.0800  1000.0    680.0         5.0   0.0000 
  5  Cementový post   0.0020    0.8000   850.0   1700.0        22.0   0.0000 
  6  Jádrová omítka   0.0100    0.1300   850.0    370.0         8.0   0.0000 
  7  Baumit štuková   0.0030    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   54.3  1349.7    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    21.0   57.3  1424.2     0.1   80.4   494.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     4.0   79.1   643.0 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
    5        31    21.0   62.2  1546.0    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.3  1647.9    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    21.0   62.2  1546.0    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    21.0   58.5  1454.1     9.3   76.6   896.9 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.9   79.0   637.6 
   12        31    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla dle SN EN ISO 6946:
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 Tepelný odpor konstrukce R :         5.08 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       7519.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.6 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    19.9   0.953    58.0 
    2    15.7   0.745    12.2   0.581    20.0   0.953    60.8 
    3    15.6   0.681    12.1   0.479    20.2   0.953    59.7 
    4    16.0   0.578    12.5   0.288    20.4   0.953    60.4 
    5    17.0   0.415    13.5  ------    20.7   0.953    63.4 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.953    65.8 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.953    67.3 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.953    66.9 
    9    17.0   0.407    13.5  ------    20.7   0.953    63.4 
   10    16.0   0.573    12.6   0.278    20.5   0.953    60.5 
   11    15.6   0.682    12.1   0.482    20.2   0.953    59.8 
   12    15.6   0.745    12.1   0.584    20.0   0.953    60.5 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.3   18.8   18.8  -14.3  -14.3  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1357   1322   1294    348    329    294    138 
 p,sat [Pa]:   2265   2237   2174   2170    176    176    169    168 

 P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 

íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3212    0.4560   9.461E-0008 

 Celoro ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.251 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       3.909 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než   5.0 C. 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza ní zóna .  1 
  Hranice kondenza ní zóny  Akt.kond./vypa .  Akumul.vlhkost 
 M síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  12   0.4560    0.4560   1.09E-0008     0.0292 
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   1   0.4560    0.4560   2.05E-0008     0.0841 
   2   0.4560    0.4560   9.10E-0009     0.1061 
   3   0.4560    0.4560  -2.91E-0008     0.0283 
   4    ---       ---    -9.51E-0008     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.1061 kg/m2 
      

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

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

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Rodinný d m - st na S10 

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

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Štuková omítka Baumit extra  0,003       0,090  8,0 
   2  Jádrová omítka Baumit  0,010       0,130  8,0
   3  Cementový post ik Baumit  0,003       0,800  22,0 
   4  Porotherm 44 T-profi + na malt  0,440       0,080  5,0 
   5  Cementový post ik Baumit  0,002       0,800  22,0 
   6  Jádrová omítka Baumit  0,010       0,130  8,0
   7  Baumit štuková st rka  0,003       0,700  121,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,170 kg/m2,rok 
  (materiál: Cementový post ik Baumit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,170 kg/m2,rok 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1488 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,2122 kg/m2,rok 

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

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Rodinný d m - st na_garáž/interiér 
 Zpracovatel :  Roman Blaha 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  7.4.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná š   0.0030    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Jádrová omítka   0.0100    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  3  Porotherm 30 p   0.3000    0.2800   960.0   1000.0         8.0   0.0000 
  4  Omítka vápenná   0.0100    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  5  Baumit jemná š   0.0030    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   54.3  1349.7    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    21.0   57.3  1424.2     0.1   80.4   494.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     4.0   79.1   643.0 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
    5        31    21.0   62.2  1546.0    14.1   73.5  1182.0 
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    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.3  1647.9    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    21.0   62.2  1546.0    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    21.0   58.5  1454.1     9.3   76.6   896.9 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.9   79.0   637.6 
   12        31    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.03 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.836 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.86 / 0.89 / 0.94 / 1.04 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         46.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.1 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.86 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.810 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    16.6   0.810    71.4 
    2    15.7   0.745    12.2   0.581    17.0   0.810    73.4 
    3    15.6   0.681    12.1   0.479    17.8   0.810    69.6 
    4    16.0   0.578    12.5   0.288    18.7   0.810    67.2 
    5    17.0   0.415    13.5  ------    19.7   0.810    67.4 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.2   0.810    68.2 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.5   0.810    68.8 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.4   0.810    68.7 
    9    17.0   0.407    13.5  ------    19.7   0.810    67.4 
   10    16.0   0.573    12.6   0.278    18.8   0.810    67.1 
   11    15.6   0.682    12.1   0.482    17.8   0.810    69.6 
   12    15.6   0.745    12.1   0.584    17.0   0.810    73.2 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.9   19.9   19.9   15.2   15.2   15.2 
 p [Pa]:   1367   1360   1348    871    859    852 
 p,sat [Pa]:   2326   2323   2316   1731   1725   1723 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.973E-0008 kg/m2s 
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 Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Rodinný d m - st na_garáž/interiér 

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

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Jádrová omítka Baumit  0,010       0,870  6,0
   3  Porotherm 30 profi  0,300       0,280  8,0 
   4  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   5  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,725 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,855 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst  tepelných most  ve skladb  je nutné 
  stanovit ešením teplotního pole. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  
  Požadavek: U,N  =   1,85 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,84 W/m2K 
  
  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vylou ení povrchové kondenzace. 
  
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
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 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Rodinný d m - podlaha S1 
 Zpracovatel :  Roman Blaha 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  7.4.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stavební tmel   0.0080    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  Penetra ní nát   0.0010    0.7000   900.0   1500.0      1560.0   0.0000 
  4  Železobeton 1   0.0540    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  5  Separa ní PE f   0.0005    0.1700  1500.0    280.0       160.0   0.0000 
  6  Rigips Rigiflo   0.0800    0.0390  1270.0     15.0        30.0   0.0000 
  7  Fatrafol 803 m   0.0020    0.3500  1470.0   1310.0     19300.0   0.0000 
  8  Železobeton 1   0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  9  Št rkopísek   0.1000    2.0000  1010.0   2000.0        50.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.18 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.425 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.45 / 0.48 / 0.53 / 0.63 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.4E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.899 
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 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       945.02 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.00 C 

 STOP, Teplo 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Rodinný d m - podlaha S1 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel Ceresit  0,008       0,220  1350,0 
   3  Penetra ní nát r Ceresit  0,001       0,700  1560,0 
   4  Železobeton 1  0,054       1,430  23,0 
   5  Separa ní PE folie  0,0005       0,170  160,0 
   6  Rigips Rigifloor 5000  0,080       0,039  30,0 
   7  Fatrafol 803 mineral  0,002       0,350  19300,0 
   8  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   9  Št rkopísek  0,100       2,000  50,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,899 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,43 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   6,00 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 
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 Název úlohy :  Rodinný d m - podlaha S2 
 Zpracovatel :  Roman Blaha 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  7.4.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec   0.0050    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 
  2  PE p nová foli   0.0050    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  3  St rková vrstv   0.0060    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  4  Penetra ní nát   0.0010    0.7000   900.0   1500.0      1560.0   0.0000 
  5  Železobeton 1   0.0540    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  6  Separa ní PE f   0.0005    0.1700  1500.0    280.0       160.0   0.0000 
  7  Rigips EPS T 5   0.0800    0.0400  1270.0     15.0        20.0   0.0000 
  8  Fatrafol 803 m   0.0020    0.3500  1470.0   1310.0     19300.0   0.0000 
  9  Železobeton 1   0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
 10  Št rkopísek   0.1000    2.0000  1010.0   2000.0        50.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.20 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.421 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.44 / 0.47 / 0.52 / 0.62 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.1E+0012 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.900 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       409.64 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.51 C 

 STOP, Teplo 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
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Název konstrukce:   Rodinný d m - podlaha S2 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,005       0,065  6,0 
   2  PE p nová folie  0,005       0,350  144000,0 
   3  St rková vrstva Ceresit CN 72  0,006       0,220  1350,0 
   4  Penetra ní nát r Ceresit  0,001       0,700  1560,0 
   5  Železobeton 1  0,054       1,430  23,0 
   6  Separa ní PE folie  0,0005       0,170  160,0 
   7  Rigips EPS T 5000 (1)  0,080       0,040  20,0 
   8  Fatrafol 803 mineral  0,002       0,350  19300,0 
   9  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   10  Št rkopísek  0,100       2,000  50,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   3,51 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Rodinný d m - strop nad garáží 
 Zpracovatel :  Roman Blaha 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  7.4.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
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 Korekce sou initele prostupu dU :     0.020 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec   0.0050    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 
  2  PE folie   0.0050    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  3  Stavební tmel   0.0060    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  4  Ekolak Ekofloo   0.0010    0.7000   900.0   1500.0      1560.0   0.0000 
  5  Železobeton 1   0.0585    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  6  Rockwool Stepr   0.0500    0.0430   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  7  Heluz miako   0.2500    0.8620   800.0    800.0        20.0   0.0000 
  8  Omítka vápenná   0.0080    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    2        28    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    3        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    4        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    5        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    6        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    7        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    8        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    9        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
   10        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
   11        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
   12        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.56 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.566 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.59 / 0.62 / 0.67 / 0.77 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.9E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         62.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.8 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.84 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.865 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
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  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    2    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    3    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    4    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    5    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    6    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    7    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    8    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    9    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
   10    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
   11    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
   12    17.5   0.784    14.1   0.566    18.8   0.865    73.8 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   18.9   18.3   18.1   17.9   17.9   17.6    7.8    5.4    5.3 
 p [Pa]:   1367   1367    883    877    876    875    875    872    872 
 p,sat [Pa]:   2184   2098   2082   2052   2051   2007   1060    897    892 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.345E-0010 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Rodinný d m - strop nad garáží 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,005       0,065  6,0 
   2  PE folie  0,005       0,350  144000,0 
   3  Stavební tmel  0,006       0,220  1350,0 
   4  Ekolak Ekofloor  0,001       0,700  1560,0 
   5  Železobeton 1  0,0585       1,430  23,0 
   6  Rockwool Steprock HD  0,050       0,043  2,0 
   7  Heluz miako  0,250       0,862  20,0 
   8  Omítka vápenná  0,008       0,870  6,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
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  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,835 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,865 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst  tepelných most  ve skladb  je nutné 
  stanovit ešením teplotního pole. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,57 W/m2K 
  

  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vylou ení povrchové kondenzace. 
  

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

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

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Rodinný d m - strop S7 
 Zpracovatel :  Roman Blaha 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  7.4.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit Rimano   0.0030    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 
  2  Baumit penetra   0.0001    0.7000   900.0   1600.0        35.0   0.0000 
  3  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  4  Jutafol N AL 1   0.0002    0.3900  1700.0    850.0    938600.0   0.0000 
  5  Rockwool Airro   0.0600    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  6  Rockwool Airro   0.1600    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  7  Rockwool Airro   0.2000    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  8  OSB desky   0.0250    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
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 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   54.3  1349.7    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    21.0   57.3  1424.2     0.1   80.4   494.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     4.0   79.1   643.0 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
    5        31    21.0   62.2  1546.0    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.3  1647.9    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    21.0   62.2  1546.0    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    21.0   58.5  1454.1     9.3   76.6   896.9 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.9   79.0   637.6 
   12        31    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         8.99 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.110 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        599.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.0 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    20.4   0.973    56.4 
    2    15.7   0.745    12.2   0.581    20.4   0.973    59.3 
    3    15.6   0.681    12.1   0.479    20.5   0.973    58.5 
    4    16.0   0.578    12.5   0.288    20.7   0.973    59.6 
    5    17.0   0.415    13.5  ------    20.8   0.973    62.9 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.9   0.973    65.5 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.973    67.1 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.973    66.6 
    9    17.0   0.407    13.5  ------    20.8   0.973    62.9 
   10    16.0   0.573    12.6   0.278    20.7   0.973    59.6 
   11    15.6   0.682    12.1   0.482    20.5   0.973    58.5 
   12    15.6   0.745    12.1   0.584    20.4   0.973    58.9 
    

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

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 
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 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   20.2   20.2   20.2   20.0   20.0   15.1    2.1  -14.3  -14.9 
 p [Pa]:   1367   1365   1365   1364    156    155    151    146    138 
 p,sat [Pa]:   2367   2365   2365   2338   2338   1717    708    176    167 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.287E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Rodinný d m - strop S7 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Rimano PLUS st rka  0,003       0,700  121,0 
   2  Baumit penetra ní nát r LF PLU  0,0001       0,700  35,0 
   3  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   4  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   5  Rockwool Airrock HD  0,060       0,039  3,55 
   6  Rockwool Airrock HD  0,160       0,039  3,55 
   7  Rockwool Airrock HD  0,200       0,039  3,55 
   8  OSB desky  0,025       0,130  50,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
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   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Rodinný d m - strop S8 
 Zpracovatel :  Roman Blaha 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  7.4.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit Rimano   0.0030    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 
  2  Baumit penetra   0.0001    0.7000   900.0   1600.0        35.0   0.0000 
  3  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  4  Jutafol N AL 1   0.0002    0.3900  1700.0    850.0    938600.0   0.0000 
  5  Rockwool Airro   0.0600    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  6  Rockwool Airro   0.1600    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  7  Rockwool Airro   0.1600    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  8  Difuzní folie   0.0002    0.1600   960.0   1400.0     25000.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

 M síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   54.3  1349.7    -2.1   81.1   415.9 
    2        28    21.0   57.3  1424.2     0.1   80.4   494.4 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     4.0   79.1   643.0 
    4        30    21.0   58.4  1451.6     9.1   76.7   886.1 
    5        31    21.0   62.2  1546.0    14.1   73.5  1182.0 
    6        30    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    7        31    21.0   66.8  1660.4    18.5   69.3  1475.1 
    8        31    21.0   66.3  1647.9    18.0   69.9  1441.9 
    9        30    21.0   62.2  1546.0    14.2   73.4  1188.0 
   10        31    21.0   58.5  1454.1     9.3   76.6   896.9 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.9   79.0   637.6 
   12        31    21.0   56.9  1414.3    -0.3   80.5   479.4 
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 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         8.16 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.121 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        370.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.4 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.970 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.8   0.733    11.4   0.586    20.3   0.970    56.6 
    2    15.7   0.745    12.2   0.581    20.4   0.970    59.5 
    3    15.6   0.681    12.1   0.479    20.5   0.970    58.7 
    4    16.0   0.578    12.5   0.288    20.6   0.970    59.7 
    5    17.0   0.415    13.5  ------    20.8   0.970    63.0 
    6    17.7   0.172    14.2  ------    20.9   0.970    65.6 
    7    18.1  ------    14.6  ------    20.9   0.970    67.1 
    8    18.0  ------    14.5  ------    20.9   0.970    66.7 
    9    17.0   0.407    13.5  ------    20.8   0.970    63.0 
   10    16.0   0.573    12.6   0.278    20.7   0.970    59.8 
   11    15.6   0.682    12.1   0.482    20.5   0.970    58.7 
   12    15.6   0.745    12.1   0.584    20.4   0.970    59.2 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   20.1   20.1   20.1   19.9   19.9   14.4   -0.2  -14.9  -14.9 
 p [Pa]:   1367   1365   1365   1364    178    177    174    170    138 
 p,sat [Pa]:   2353   2350   2350   2321   2321   1640    599    167    167 

 P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 

íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3958    0.3958   1.216E-0010 

 Celoro ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.376 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než -10.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Rodinný d m - strop S8 

Rekapitulace vstupních dat
  

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

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Rimano PLUS st rka  0,003       0,700  121,0 
   2  Baumit penetra ní nát r LF PLU  0,0001       0,700  35,0 
   3  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   4  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   5  Rockwool Airrock HD  0,060       0,039  3,55 
   6  Rockwool Airrock HD  0,160       0,039  3,55 
   7  Rockwool Airrock HD  0,160       0,039  3,55 
   8  Difuzní folie Tyvek  0,0002       0,160  25000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
  

  V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  OSTATNÍ POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



Rodinný d m

Uherský Brod, Arbesova, 68801

Uherský Brod, . kat. 496/5

Václav Borá

Uherský Brod

Obvodová st na 0,30 0,3

St echa 0,24 0,24

Podlaha 0,45 0,45

JOK-1500/2350 1,50 1,5

JOK-1750/1500 1,50 1,5

ZOK-1750/1500 1,50 1,5

ZOK-1500/2000 1,50 1,5

VOK-1000/750 1,50 1,5

VOK-1750/1500 1,50 1,5

VSO-780/1600 1,40 1,4

JSO-780/1600 1,40 1,4

ZSO-1750/1500 1,50 1,4

ZSO-1500/2000 1,50 1,4

ZSO-780/1600 1,40 1,4



SSO-1750/1500 1,50 1,4

VSO-750/1500 1,50 1,4

VSO-1750/1500 1,50 1,4

JD-1000/2350 1,70 1,7

ZD-1500/2350 1,70 1,7

STROP 0,30 0,3

ST NA STROP 0,60 0,6

Tepelné vazby

spl ují
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(Kvalifikace)
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  VÝPO ET ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOV 
  A PR M RNÉHO SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky . 78/2013 Sb. a SN 730540 2 
    
 

 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 
 Energie 2013 
 
 

 Název úlohy:  Bakalá ská práce 
 Zpracovatel:  Roman Blaha 
 Zakázka:  FAST 
 Datum:  16.4.2014 
 
 

  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:   
 
 Po et zón v budov :  1 
  

 Typ výpo tu pot eby energie:  m sí ní (pro jednotlivé m síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpo tu: 
 
 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá ení  [MJ/m2] 
 období  dn   exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 b ezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kv ten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
 erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
 ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 zá í  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
 íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6 
 
 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá ení  [MJ/m2] 
 období  dn   exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 b ezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kv ten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
 erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
 ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 zá í  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
 íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 

 
 

  PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOV  :   
 
    

 PARAMETRY ZÓNY . 1 :  
    

 

 Základní popis zóny  
 

 Název zóny:   
 Typ zóny pro ur ení Uem,N:  nová obytná budova 
 Typ zóny pro refer. budovu:  rodinný d m 
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 Typ hodnocení:  nová budova 
 

 Objem z vn jších rozm r :  868,6 m3 
 Podlah. plocha (celková vnit ní):  261,34 m2 
 Celk. energet. vztažná plocha:  134,9 m2 
 

 Ú inná vnit ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(m2.K) 
 

 Vnit ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp na/chlazena:  ano / ne 
 Typ vytáp ní:  nep erušované 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Pr m rné vnit ní zisky:  598 W 
 ....... odvozeny pro   produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spot ebi e) 
    asový podíl produkce: 70+20 % (osoby+spot ebi e) 
    zohledn ní spot ebi : jen zisky 
   

    minimální p ípustnou osv tlenost: 50,0 lx 
    m rný p íkon osv tlení: 0,05 W/(m2.lx) 
    initel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním sv tle 1,0 
    ro ní dobu využití osv tlení ve dne/v noci: 1600 / 1200 h 
    pr m. ú innost osv tlení: 20 % 
   

    další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na p ípravu TV:  3090,48 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro   ro ní pot ebu teplé vody: 16,4 m3 
    teplotní rozdíl pro oh ev: (55,0  10,0) C 
 

 Zp tn  získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 
 

 Zdroje tepla na vytáp ní v zón  
 

 Vytáp ní je zajišt no VZT:  ne 
 Ú innost sdílení/distribuce:  88,0 % / 87,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  PLYNOVÝ KONDENZA NÍ KOTEL (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap . kotel) 
 Ú innost výroby tepla:  94,0 %  
 

 P íkon erpadel vytáp ní:  19,0 W 
 P íkon regulace/emise tepla:  0,2 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na p ípravu TV v zón   
 

 Název zdroje tepla:  PLYNOVÝ KONDENZA NÍ KOTEL JUNKERS (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje p ípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap . kotel) 
 Ú innost zdroje p ípravy TV:  94,0 % 
 

 Objem zásobníku TV:  150,0 l 
 M rná tep. ztráta zásobníku TV:  2,0 Wh/(l.d) 
 Délka rozvod  TV:  25,0 m 
 M rná tep. ztráta rozvod  TV:  91,7 Wh/(m.d) 
 P íkon erpadel distribuce TV:  20,0 W 
 P íkon regulace:  1,0 W 
 
 
 M rný tepelný tok v tráním zóny . 1 : 
 

 Objem vzduchu v zón :  577,619 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  66,5 % 
 Typ v trání zóny:   p irozené 
 Minimální násobnost vým ny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost vým ny:  0,5 1/h 
  

 M rný tepelný tok v tráním Hv:  95,307 W/K 
 
 
 M rný tepelný tok prostupem mezi zónou . 1 a exteriérem :  
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [ ]  H,T [W/K]  U,N [W/m2K] 
  

 ST NA  208,97  0,190  1,00  39,704  0,300 
 ST ECHA  94,44  0,121  1,00  11,427  0,240 
 STROP  110,99  0,110  1,00  12,209  0,300 
 JOK 1500/2350  3,53 (1,5x2,35 x 1)  0,800  1,00  2,820  1,500 
 JOK 1750/1500  2,63 (1,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  2,100  1,500 
 ZOK 1750/1500  2,63 (1,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  2,100  1,500 
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 ZOK 1500/2000  3,0 (1,5x2,0 x 1)  0,800  1,00  2,400  1,500 
 VOK 1000/750  0,75 (1,0x0,75 x 1)  0,800  1,00  0,600  1,500 
 VOK 1750/1500  2,63 (1,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  2,100  1,500 
 VOK 1750/1500  2,63 (1,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  2,100  1,500 
 JSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 JSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 JSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 JSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 ZSO 1750/1500  2,63 (1,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  2,100  1,500 
 ZSO 1500/2000  3,0 (1,5x2,0 x 1)  0,800  1,00  2,400  1,500 
 ZSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 ZSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 SSO 1750/1500  2,63 (1,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  2,100  1,500 
 VSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 VSO 780/1600  1,25 (0,78x1,6 x 1)  0,800  1,00  0,998  1,400 
 VSO 750/1500  1,13 (0,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  0,900  1,500 
 VSO 1750/1500  2,63 (1,75x1,5 x 1)  0,800  1,00  2,100  1,500 
 JD 1000/2350  2,35 (1,0x2,35 x 1)  0,800  1,00  1,880  1,700 
 ZD 1500/2350  3,53 (1,5x2,35 x 1)  0,800  1,00  2,820  1,700 
  

 Vysv tlivky:  U je sou initel prostupu tepla konstrukce; b je initel teplotní redukce; H,T je m rný tok prostupem tepla 
  a U,N je požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla podle SN 730540 2. 
 

 Vliv tepelných vazeb je ve výpo tu zahrnut p ibližn  sou inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr m rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 M rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  99,848 W/K 
 ......................................... a p íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  23,002 W/K 
 
 
 M rný tepelný tok prostupem zeminou u zóny . 1 :  
  

   1. konstrukce ve styku se zeminou   
 Název konstrukce:  PODLAHA 
 Tepelná vodivost zeminy:  1,5 W/mK 
 Plocha podlahy:  134,48 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  41,6 m 
 Sou initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tlouš ka obvodové st ny:  0,44 m 
 Tepelný odpor podlahy:  2,19 m2K/W 
 P ídavná okrajová izolace:  není 
  

 Sou .prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,221 W/m2K 
 Ustálený m rný tok zeminou Hg:  29,761 W/K 
  

 Kolísání ekv. m sí ních m rných tok  Hg,m:  od 21,627 do 114,903 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  36,136 / 11,961 W/K 
  

  

 Celkový ustálený m rný tok zeminou Hg:  29,761 W/K 
 ............. a p íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  6,724 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. m sí ních m rných tok  Hg,m:  od 21,627 do 114,903 W/K 
  

 
 
 M rný tok prostupem nevytáp nými prostory u zóny . 1 :   
   1. nevytáp ný prostor   
 Název nevytáp ného prostoru:  GARÁŽ 
 Objem vzduchu v prostoru:  71,435 m3 
 Násobnost vým ny do interiéru:  0,0 1/h 
 Násobnost vým ny do exteriéru:  0,5 1/h 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  Umíst ní 
 ST NA  18,44  0,836  do interiéru 
 DVE E  2,02  1,000  do interiéru 
 STROP  37,19  0,566  do interiéru 
 OBVODOVÁ ST NA  46,02  0,271  do exteriéru 
 GARÁŽOVÉ VRATA  6,46  1,000  do exteriéru 
 PODLAHA GARÁŽ  37,19  0,252  do exteriéru 
 OKNO  1,31  0,800  do exteriéru 
 OKNO  0,75  0,800  do exteriéru 
 DVE E  2,35  0,800  do exteriéru 
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 Tepelná propustnost H,t,iu:  38,485 W/K 
 Tepelná propustnost H,t,ue:  31,83 W/K 
 M rný tok Hiu (z interiéru do nevytáp ného prostoru):  38,485 W/K 
 M rný tok Hue (z nevytáp ného prostoru do exteriéru):  43,617 W/K 
 Parametr b dle EN ISO 13789:  0,531 
  
  

 M rný tok prostupem nevytáp nými prostory Hu:  20,445 W/K 
 ............... a p íslušnými tep. vazbami Hu,tb:  2,883 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny . 1 :   
 

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [ ]  Fgl/Ff [ ]  Fc,h/Fc,c [ ]  Fs [ ]  Orientace 
 

 JOK 1500/2350  3,53  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (90 st.) 
 JOK 1750/1500  2,63  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (90 st.) 
 ZOK 1750/1500  2,63  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 ZOK 1500/2000  3,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 VOK 1000/750  0,75  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (90 st.) 
 VOK 1750/1500  2,63  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (90 st.) 
 VOK 1750/1500  2,63  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (90 st.) 
 JSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (45 st.) 
 JSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (45 st.) 
 JSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (45 st.) 
 JSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  J (45 st.) 
 ZSO 1750/1500  2,63  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 ZSO 1500/2000  3,0  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
 ZSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (45 st.) 
 ZSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  Z (45 st.) 
 SSO 1750/1500  2,63  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  S (90 st.) 
 VSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (45 st.) 
 VSO 780/1600  1,25  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (45 st.) 
 VSO 750/1500  1,13  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (90 st.) 
 VSO 1750/1500  2,63  0,5  0,7/0,3  1,0/1,0  1,0  V (90 st.) 
 JD 1000/2350  2,35  0,5  0,5/0,5  1,0/1,0  1,0  J (90 st.) 
 ZD 1500/2350  3,53  0,5  0,5/0,5  1,0/1,0  1,0  Z (90 st.) 
  

 Vysv tlivky:  g je propustnost slune ního zá ení zasklení v pr svitných konstrukcích; alfa je pohltivost slune ního zá ení 
vn jšího 
  povrchu nepr svitných konstrukcí; Fgl je korek ní initel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); 
  Ff je korek ní initel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korek ní initel clon ní pohyblivými 
clonami 
  pro režim vytáp ní; Fc,c je korek ní initel clon ní pro režim chlazení a Fs je korek ní initel stín ní 
nepohyblivými 
  ástmi budovy a okolní zástavbou. 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 M síc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytáp ní):  1015,7  1691,1  2878,8  4146,3  4801,2  4733,9 
 

 M síc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytáp ní):  4572,1  4630,3  3221,1  2522,6  1302,0  822 
 

  P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :   
 
    

 VÝSLEDKY VÝPO TU PRO ZÓNU . 1 :  
    
 

 Název zóny:   
 Vnit ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M rný tepelný tok v tráním Hv:  95,307 W/K 
 M rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 m rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  132,456 W/K 
 Ustálený m rný tok zeminou Hg:  29,761 W/K 
 M rný tok prostupem nevytáp nými prostory Hu:  20,445 W/K 
 M rný tok Trombeho st nami H,tw:   
 M rný tok v tranými st nami H,vw:   
 M rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:   
 P ídavný m rný tok podlahovým vytáp ním dHt:   
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 Výsledný m rný tok H:  277,969 W/K 
 
 Pot eba tepla na vytáp ní po m sících: 
 

 M síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [ ]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  15,394  1,835  1,016  2,851  0,999  100,0  12,546 
 2  13,149  1,548  1,691  3,240  0,997  100,0  9,919 
 3  11,910  1,620  2,879  4,499  0,986  100,0  7,473 
 4  8,559  1,486  4,146  5,632  0,922  100,0  3,363 
 5  5,220  1,468  4,801  6,269  0,712  57,0  0,758 
 6  3,164  1,399  4,734  6,133  0,516  0,0   
 7  1,945  1,446  4,572  6,018  0,323  0,0   
 8  2,015  1,468  4,630  6,099  0,330  0,0   
 9  4,917  1,494  3,221  4,716  0,805  64,2  1,121 
 10  8,704  1,616  2,523  4,138  0,970  100,0  4,691 
 11  11,863  1,655  1,302  2,957  0,997  100,0  8,916 
 12  14,140  1,826  0,822  2,648  0,999  100,0  11,494 
  

 Vysv tlivky:  Q,H,ht je pot eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe  využitelnosti tepelných zisk ; fH je ást 
  m síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp ním vytáp na, a Q,H,nd je pot eba tepla na vytáp ní. 
  

 Pot eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  60,281 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po m sících: 
 

 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  17,433        0,582  0,850  0,081  18,946 
 2  13,783        0,552  0,632  0,073  15,040 
 3  10,383        0,582  0,582  0,081  11,628 
 4  4,673        0,572  0,460  0,078  5,784 
 5  1,053        0,582  0,392  0,059  2,085 
 6          0,572  0,352  0,029  0,953 
 7          0,582  0,364  0,030  0,975 
 8          0,582  0,392  0,030  1,003 
 9  1,557        0,572  0,471  0,061  2,661 
 10  6,518        0,582  0,576  0,081  7,757 
 11  12,389        0,572  0,671  0,078  13,710 
 12  15,972        0,582  0,839  0,081  17,473 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel:  98,015 GJ 
  
 Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny 
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  182,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  652,2 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr m rný sou initel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540 2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  

 Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny U,em:  0,28 W/m2K 
  
 
 
 
 

  P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO TU PRO CELOU BUDOVU :   
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,75 m2/m3 

  
 Rozložení m rných tepelných tok   
  

 Zóna  Položka  Plocha [m2]  M rný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový m rný tok H:    277,969  100,00 % 
  

 z toho:  M rný tok vým nou vzduchu Hv:    95,307  34,29 % 
  M rný (ustálený) tok zeminou Hg:    29,761  10,71 % 
  M rný tok p es nevytáp né prostory Hu:    20,445  7,36 % 
  M rný tok tepelnými vazbami H,tb:    32,608  11,73 % 
  M rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:    99,848  35,92 % 
  

 rozložení m rných tok  po konstrukcích: 
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  Obvodová st na:  209,0  39,704  14,28 % 
  St echa:  94,4  11,427  4,11 % 
  Podlaha:  134,5  29,761  10,71 % 
  Otvorová výpl :      0,00 % 
  JOK 1500/2350:  3,5  2,820  1,01 % 
  JOK 1750/1500:  2,6  2,100  0,76 % 
  ZOK 1750/1500:  2,6  2,100  0,76 % 
  ZOK 1500/2000:  3,0  2,400  0,86 % 
  ZOK 1750/750:      0,00 % 
  VOK 1000/750:  0,8  0,600  0,22 % 
  SOK 1750/750:      0,00 % 
  VOK 1750/1500:  5,3  4,200  1,51 % 
  VSO 780/1600:  2,5  1,997  0,72 % 
  JSO 780/1600:  5,0  3,994  1,44 % 
  ZSO 1750/1500:  2,6  2,100  0,76 % 
  ZSO 1500/2000:  3,0  2,400  0,86 % 
  ZSO 780/1600:  2,5  1,997  0,72 % 
  SSO 1750/1500:  2,6  2,100  0,76 % 
  VSO 750/1500:  1,1  0,900  0,32 % 
  VSO 1750/1500:  2,6  2,100  0,76 % 
  JD 1000/2350:  2,4  1,880  0,68 % 
  ZD 1500/2350:  3,5  2,820  1,01 % 
  STROP:  111,0  12,209  4,39 % 
  ST NA STROP:  57,7  20,445  7,36 % 
 
 
 M rný tok budovou a parametry podle starších p edpis   
  

 Sou et celkových m rných tepelných tok  jednotlivými zónami Hc:  277,969 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :   868,6 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle SN 730540 (1994):  0,32 W/m3K 
 Spot eba tepla na vytáp ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  23,5 kWh/(m3.a) 
 

 Poznámka:   Orienta ní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením sou tu m rných tok  jednotlivých zón Hc 
  p sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 

  
  
 Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy  
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  182,7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  652,2 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr m rný sou initel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540 2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,38 W/m2K 
  

 Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy U,em:  0,28 W/m2K 
  
   
 
  

 Celková a m rná pot eba tepla na vytáp ní 
  

 Celková ro ní pot eba tepla na vytáp ní budovy:  60,281 GJ  16,745 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  868,6 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  134,9 m2 
  

 M rná pot eba tepla na vytáp ní budovy (na 1 m3):  19,3 kWh/(m3.a) 
  

 M rná pot eba tepla na vytáp ní budovy:  124 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro po et denostup  D =   3959. 
  

 Poznámka: M rná pot eba tepla je stanovena bez vlivu ú inností systém  výroby, distribuce a emise tepla. 

  
  
 Celková energie dodaná do budovy 
 

 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  17,433        0,582  0,850  0,081  18,946 
 2  13,783        0,552  0,632  0,073  15,040 
 3  10,383        0,582  0,582  0,081  11,628 
 4  4,673        0,572  0,460  0,078  5,784 
 5  1,053        0,582  0,392  0,059  2,085 
 6          0,572  0,352  0,029  0,953 
 7          0,582  0,364  0,030  0,975 
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 8          0,582  0,392  0,030  1,003 
 9  1,557        0,572  0,471  0,061  2,661 
 10  6,518        0,582  0,576  0,081  7,757 
 11  12,389        0,572  0,671  0,078  13,710 
 12  15,972        0,582  0,839  0,081  17,473 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  
 Dodané energie: 
  

 Vyp.spot eba energie na vytáp ní za rok Q,fuel,H:  83,762 GJ  23,267 MWh  172 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytáp ní Q,aux,H:  0,415 GJ  0,115 MWh  1 kWh/m2 
 Dodaná energie na vytáp ní za rok EP,H:  84,177 GJ  23,383 MWh  173 kWh/m2 
  

 Vyp.spot eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:       
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:       
 Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:       
  

 Vyp.spot eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:       
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:       
 Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:       
  

 Vyp.spot eba energie na nucené v trání Q,fuel,F:       
 Pomocná energie na nucené v trání Q,aux,F:       
 Dodaná energie na nuc.v trání za rok EP,F:       
  

 Vyp.spot eba energie na p ípravu TV Q,fuel,W:  6,912 GJ  1,920 MWh  14 kWh/m2 
 Pomocná energie na p ípravu teplé vody Q,aux,W:  0,347 GJ  0,096 MWh  1 kWh/m2 
 Dodaná energie na p ípravu TV za rok EP,W:  7,259 GJ  2,016 MWh  15 kWh/m2 
  

 Vyp.spot eba energie na osv tlení a spot . Q,fuel,L:  6,579 GJ  1,828 MWh  14 kWh/m2 
 Dodaná energie na osv tlení za rok EP,L:  6,579 GJ  1,828 MWh  14 kWh/m2 
  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel=EP:  98,015 GJ  27,226 MWh  202 kWh/m2 
  
  
  

 M rná dodaná energie budovy 
  

 Celková ro ní dodaná energie:  27,226 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  868,6 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  134,9 m2 
  

 M rná dodaná energie EP,V:  31,3 kWh/(m3.a) 
  

 M rná dodaná energie budovy EP,A:  202 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: M rná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii v etn  vliv  ú inností tech. systém . 

  
  
  

 Rozd lení dodané energie podle energonositel , primární energie a emise CO2 
  

 Energo   Faktory   Vytáp ní    Teplá voda 
 nositel  transformace   MWh/a   t/a   MWh/a   t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770  23,3  25,6  25,6  6,4  1,9  2,1  2,1  0,5 
 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930                 
              

 SOU ET     23,3  25,6  25,6  6,4  1,9  2,1  2,1  0,5 
  
  

 Energo   Faktory   Osv tlení    Pom.energie 
 nositel  transformace   MWh/a   t/a   MWh/a   t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770                 
 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930  1,8  5,5  5,8  0,5  0,2  0,6  0,7  0,1 
              

 SOU ET     1,8  5,5  5,8  0,5  0,2  0,6  0,7  0,1 
  
  

 Energo   Faktory   Nuc.v trání    Chlazení 
 nositel  transformace   MWh/a   t/a   MWh/a   t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770                 
 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930                 
              

 SOU ET                    
  
  

 Energo   Faktory   Úprava RH   Export elekt iny 
 nositel  transformace   MWh/a   t/a    MWh/a   
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  

 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770         
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 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930         
              

 SOU ET            
  

 Vysv tlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je sou initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo tená spot eba energie dodávaná na daný ú el p íslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný ú el p íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  

  

 Sou ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  

 zemní plyn  25,187  27,706  27,706  6,977 
 elekt ina ze sít   2,039  6,118  6,525  0,597 
       

 SOU ET  27,226  33,823  34,231  7,574 
  

 Vysv tlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy p íslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá p íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 

  
 M rná primární energie a emise CO2 budovy 
  

 Emise CO2 za rok:   7,574 t 
 Celková primární energie za rok:   34,231 MWh   123,233 GJ 
 Neobnovitelná primární energie za rok:   33,823 MWh   121,765 GJ 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :   868,6 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   134,9 m2 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   8,7 kg/(m3.a) 
 M rná celková primární energie E,pC,V:   39,4 kWh/(m3.a) 
 M rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   38,9 kWh/(m3.a) 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  56 kg/(m2.a) 
 M rná celková primární energie E,pC,A:  254 kWh/(m2.a) 
 M rná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  251 kWh/(m2.a) 
 
 
 STOP, Energie 2013 
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3. Návrh a výpo et v trání WC

Návrh a výpo et v trání WC je proveden dle normy SN 156 65/Z1 [13].  

Vstupní údaje: 

- Doporu ená vým na vzduchu pro WC v rodinném dom   n = 1,5 l/hod. 

- Minimální hodnota pr toku odsávaného vzduchu    o = 25 /hod. 

- Doporu ená hodnota pr toku odsávaného vzduchu  o = 50 /hod. 

- Objem místnosti 

3.1 Výpo et objemu a pr toku vzduchu

/hod   [P 3.1] 

kde: 

V - Objemový pr tok vzduchu 

 - Objem vzduchu v místnosti 

n - Doporu ená vým na vzduchu pro WC 

[P 3.2] 

/hod 

kde: 

o - doporu ená dávka istého vzduchu na osobu 

n - po et osob v dané místnosti 
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3.2 Návrh v tracího potrubí

Návrh rychlosti: 

v = 1,5m/s 

Navrženo ventila ní potrubí kruhové PVC Ø100 mm. 

3.3 Návrh ventilátoru

Návrh: Ventilátor MATH 100 s automatickou žaluzií, asovým dob hem, hydrostatem. 

Pr tok vzduchu - 98 /h 

Tlakový výkon - 35Pa 

Pr m r p ipojení - 100mm 

Otá ky  - 2300 ot/min 

P íkon - 18 W 

3.4 Celkové tlakové ztráty

Potrubí 4 m · 0,5 Pa/m = 2 Pa 

Oblouk 2 ks · 7,5 Pa = 14,4 Pa 

V trací m ížka 8 Pa = 8 Pa 

Celkem 24,4 Pa
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3.5 Posudek navrhovaného ventilátoru

Pr tok vzduchu  98 > 50 

Tlakové potrubí  35 > 24,4 Pa 

Záv r:

Navržený ventilátor MATH 100 vyhovuje na tlakové ztráty a sou asn  i na vým nu vzduchu. 



Bakalá ská práce  Roman Blaha

Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra prost edí staveb a TZB 

P íloha . 4 

Výpo et stanovení pot eby vody 



Bakalá ská práce  Roman Blaha

Pro stanovení pot eby vody jsou používány následující vztahy, p i emž dle p ílohy . 12 

vyhlášky 428/2001, Sb. se zm nami 120/2011 Sb., [20] je sm rová ro ní pot eba vody 36 . 

4.1 Pr m rná denní pot eba vody

kde: 

 = 0,099 · 4 = 0,395           

 - pr m rná denní pot eba vody 

 - specifická pot eba vody , (5 =36 ) 

n - po et osob (p edpokládaný po et osob = 4) 

4.2 Maximální denní pot eba vody

      

kde: 

 - maximální denní pot eba vody 

 - pr m rná denní pot ena vody 

 - sou initel denní nerovnom rnosti  - pro velikost obce 5000-20000 obyvatel                            

4.3 Maximální hodinová pot eba vody
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 - maximální hodinová pot eba vody 

 - maximální denní pot ena vody 

 - sou initel hodinové nerovnom rnosti –  (pro soust edno bytovou zástavbu  = 2,1) 

Z  - doba erpání vody 

4.4 Ro ní pot eba vody

[P 4.5]

 pr m rná denní pot eba vody 

 po et provozních dn  budovy [-] 

 0,396 · 365=144,54  
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Stanovení pot eby teplé vody, v etn  zásobníku teplé vody je proveden dle normy 

SN 06 0320-3  [4] 

Výpo et pot eby teplé vody se stanoví pro mytí osob, mytí nádobí a pro úklid. 

5.1.  Výpo et pot eby teplé vody pro mytí osob se stanoví ze vztahu:

  [P 5.1] 

         [P 5.2] 

5.2.  Výpo et teplé vody pro mytí nádobí  se stanoví ze vztahu:

  [P 5.3] 

5.3.  Výpo et teplé vody pro úklid a mytí podlah   se stanoví ze vztahu:

      [P 5.4] 

5.4.  Celkový po et pot eby TV    se stanoví ze vztahu:

      [P 5.5] 

Kde: 

     - pot eba TV pro mytí osob. 

     - objem dávky dle [4], TAB. 2 v p íloze C. 

     - pot eba TV pro mytí nádobí. 

     - pot eba TV pro úklid a mytí podlah. 

   - celková pot eba TV. 

     - po et uživatel

     - po et jídel

    - po et dávek dle tab. C4 [4]. 
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 - po et jednotkových ploch: (1 jednotka = 100

 - objemový pr tok TV o teplot  (55°C) do výtoku dle [4] tab. C1. [ ] 

 - doba dávky dle [4] tab. C2. [h]. 

 - sou initel prodloužení doby dávky dle [4] tab. C3. [-].

Potom: 

5.1 (18·0,14·0,014·1) + (0,8·0,3·0,014·1) + (2·0,23·0,11·1) + (0,3·0,47·0,085·1)          

       

Umyvadlo (18·0,14·0,014·1) 

D ez (0,8·0,3·0,014·1) 

Sprcha (2·0,23·0,11·1) 

Vana (0,3·0,47·0,085·1) 

=0,4

5.2 0,002=

5.3 0,02=

5.4 0,024+0,032=

5.5 Stanovení pot eby tepla

Pot eba tepla byla odebrána v oh íva i v TV b hem jedné periody  se stanoví dle vztahu: 

  [kWh]  [P 5.6] 

Teoretické teplo odebrané z oh íva e v dob  periody . 

)  [kWh] [P 5.7] 

Teplo stanovené p i oh evu a distribuci TV v dob  periody : 

  [kWh] [P 5.8] 

Teplo dodané oh íva em do TV b hem periody se rovná teplu odebraném z oh íva e v TV 

b hem periody: 
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  [kWh] [P 5.9] 

kde: 

 - teplo dodané oh íva em do TV b hem periody. 

 - teoretické teplo odebrané z oh íva e v dob  periody. 

 - teplo dodané oh íva em do TV b hem periody 

 - teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV v dob  periody 

 - celková pot eba TV v dané period

 - teplota studené vody (p edpoklad ) 

 - teplota teplé vody (p edpoklad ) 

c - m rná tepelná kapacita vody (c = 1,163kWh· ) 

z - sou initel, zohled ující ztráty p i oh evu, v rozvodech a cirkulací [-]: (z  0,5) dle [4],    

   odst. 8.1 

potom: 

 7,158 kWh 

 = 31,012 kWh  

5.6 Stanovení k ivky odb ru a dodávky tepla

5 – 17 hod …………….30 % 

17 – 20 hod……………50 % 

20 – 24 hod …………...15 % 
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∆ = 5,17 ℎ 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 – křivky dodávky a ohřevu tepla při ohřevu vody. 
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5.7 Stanovení objemu zásobníku 

 

=  ∆
 ∙  ( −  )                                                                                                                     [P 5.10] 

 

kde: 

V    Objem zásobníku [m ] 

∆   Maximální rozdíl tepla mezi Q  a Q   [kWh] 

c  Měrná tepelná kapacita vody (c=1,163kWh m K ) 

Q   Teplota studené vody [°C] 

Q   Teplota teplé vody [°C] 

 

= 5,17
1,163 ∙ (55 − 10) = 0,099 =  99  → 150  

 

Vlivem počtu obyvatel a počtu zařizovacích předmětů je navržen zásobník o objemu 150 l. 

 

5.8 Stanovení tepelného výkonu ohřevu 

 

Jmenovitý tepelný výkon pro ohřev se zásobníkem Q  platí: 

Q =                                                                                                                              [P 5.11] 
Pak: 

Q = 31,012
24 = 1,29  
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6. Návrh a výpo et vnit ního vodovodu

Návrh a výpo et vnit ního vodovodu je proveden dle normy SN 75 5455. Výpo et vnit ních 

vodovod  [7]. 

6.1 Stanovení výpo tu pr toku v potrubí

Výpo tový pr tok  pro rodinné domy se stanoví podle vztahu: 

[P 6.1] 

kde: 

 – je výpo tový pr tok [l/s] studené nebo teplé vody v p ívodním potrubí k výtokovým  

         armaturám 

 – jednotlivé druhy výtokových armatur a za ízení v [l/s], viz tab. P6. 1 

n    – po et výtokových armatur stejného druhu. 

Výtokové armatury DN

Jmenovitý výtok

Qa 

[l/s] 

Výtokový ventil 15 0,2 

Bidetový souprava 15 0,1 

Nádržkový splachova  15 0,15 

Automatická bytová pra ka 15 0,2 

Bytová my ka nádobí 15 0,15 

Sm šovací baterie u 

umyvadla, umývátka 
15 0,2 

Sm šovací baterie u d ezu 15 0,2 

Sm šovací baterie sprchová 15 0,2 

Sm šovací baterie vanová 15 0,3 

Tab. P6.1 
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6.2 Stanovení pr toku pro návrh vodom ru

Maximální pr tok vodom ru nesmí být menší než výpo tový pr tok ur en ze vztahu (P6.1) 

zvýšený o 15 %.  

Výpo tový pr tok  l/s = 2,66 

Výpo tový pr tok zvýšený o 15 %: 

Typ zvoleného vodom ru: ENBRA IBRF 

Maximální pr tok vodom ru: 

                                                                                                        [P 6.2] 

3,06 < 5 

Navržený domovní vodom r vyhovuje podmínkám na maximální pr tok. 

6.3 P edb žný návrh sv tlosti potrubí

Navrhovaná sv tlost potrubí byla spo ítaná dle po adí dle SN [7], tab. P6.4. 

               [P 6.3] 

kde: 

 – Vnit ní pr m r potrubí [mm] 

Q – Výpo tový pr tok v potrubí [l/s] 

v – Pr to ná rychlost [m/s], dle [7], tab. 4 

6.4 Tlakové ztráty v potrubí

Tlakové ztráty vlivem t ení o st ny trubek a místních odpor  v potrubí se stanoví dle: 

                                                                            [P 6.4] 
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kde:  

 - Celková tlaková ztráta [kPa] 

l   - Délka posuzovaného úseku [m]  

R - Délková tlaková ztráta t ením [kPa] 

 - Tlaková ztráta vlivem místních odpor  [kPa] 

n - Po et posuzovaných úsek

6.5 Délková tlaková ztráta zp sobená t ením R se ur í ze vztahu (P6.5).

kde: 

  - Vnit ní pr m r potrubí, [mm] 

V - Pr to ná rychlost, [m/s] 

 - Sou initel t ení, [-] 

q - Hustota vody, [kg/ ] 

6.6 Tlakové ztráty zp sobené vlivem místních odpor  se stanoví dle   

       vzorce

Dimenza ní tabulky pro vodovodní potrubí jsou uvedeny v tab. P6.4 až P6.12 a jsou 

provedeny dle vzorc .  

Veli ina Hodnota Jednotka

t 10 °C 

p 999,7 kg/

v 1,31 /s 

c 4,191 kJ/kg·K 

k 7·  m 

Tab. . P6.2 – Studená voda 
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Veli ina Hodnota Jednotka

t 55 °C 

p 985,7 kg/

v /s 

c 4,182 kJ/kg·K 

k 7·  m 

Tab. . P6.3 –Teplá voda 

6.7 Hydraulické posouzení navrženého potrubí

Po p edb žném návrhu sv tlosti potrubí se provede hydraulické posouzení, ve kterém se 

prokáže, že je dispozi ní p etlak dostate ný k zásobování vodou i nejvýše umíst né nebo 

nejvzdálen jší výtokové armatury. Musí platit vztah: 

   [P 6.7] 

kde: 

 - Dispozi ní tlak na za átku posuzovaného úseku, [kPa] 

 - Minimální požadovaný hydrodynamický p etlak p ed výtokovou armaturou 

    na konci posuzovaného potrubí [kPa] 

 - Tlaková ztráta zp sobená výškovým rozdílem, [kPa], dle (P 6.8) 

 - Tlaková ztráta vodom ru [kPa] 

 - Tlaková ztráta napojených za ízení, [kPa] 

 - Tlaková ztráta vlivem t ení a místních odpor , [kPa], dle (P 6.4). 

kde: 

h - Svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovn mi za átku a konce posuzovaného  

    potrubí [m]. 

 - Hustota vody, [kg/ ] 

g - Tíhové zrychlení, [m/ ] 
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pak pro hydraulické posouzení rozvodu užitkové vody platí: 

6.9. Výpo tový pr tok cirkulace teplé vody

    - Délková tep. Ztráta posuzovaného úseku p ívod. Potrubí, [W/m] 

l - Délka posuzovaného úseku p ívodního potrubí 

c - M rná tepelná kapacita teplé vody [kJ / (kg · K)] 

 - Hustota teplé vody p i st ední teplot  vody, [kg / ] 

 - Rozdíl teplot vody posuzovaného úseku p ívodního potrubí, [K] 

6.10 Záv r

Návrh instalace veškerého vodovodního potrubí byl proveden v detailní podob  v tabulkách . 

P6.4 až P6.12. záv re ný hydraulický posudek p ívodního potrubí dle  P6.7 je uveden níže. 

   [P 6.7] 

pak: 

450  100 + 52,66 + 34 + 20 +212,921 

450  419,58  - VYHOVUJE

Výpo et ztráty zp sobenou výškovým rozdílem dle P6.8 

Hydraulické posouzení cirkulace teplé vody s nuceným ob hem. 
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P i pr toku  l/s musí mít cirkula ní erpadlo dopravní výšku H  3,52 m. 

Hydraulické posouzení užitkové vody

250    100 + 51,68 + 0 + 0 + 50,631  

250    202,311  - VYHOVUJE

Výpo et ztráty zp sobené výškovým rozdílem

Návrh erpadla pro užitkovou vodu

P i pr toku  l/s = 1,2 /hod musí mít navrhované erpadlo dopravní výšku 

 5,163 m. 
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Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l R I.R pF I.R+ pF

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

od do 0,1 0,15 0,2 0,3 
P

ib
ýv

á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

S1 S2 0 0 0 0 1 1 0 0 0,13 16 x 2,7 1,50 0,68 3,234 2,199 20,0 22,493 24,692 

S2 S3 0 0 0 0 1 2 0 0 0,28 20 x 3,4 2,069 0,72 4,478 3,224 3,0 6,419 9,643 

S3 S4 1 1 0 0 0 2 0 0 0,30 25 x 4,2 1,388 1,25 1,65 2,063 1,0 0,963 3,026 

S4 S5 0 1 0 0 1 3 0 0 0,36 25 x 4,2 1,668 0,30 2,317 0,695 0,5 0,695 1,390 

S5 S6 0 1 0 0 0 3 1 1 0,47 25 x 4,2 2,169 4,34 3,716 16,127 9,2 21,634 37,761 

S6 S7 0 1 0 0 2 5 0 1 0,55 32 x 5,4 1,553 0,67 1,508 1,010 1,0 1,206 2,216 

S7 S8 1 2 1 1 5 10 0 1 0,73 32 x 5,4 2,069 0,65 2,499 1,624 0,5 1,070 2,694 

S8 S9 0 2 0 1 1 11 0 1 0,76 32 x 5,4 2,146 0,30 2,688 0,806 0,5 1,151 1,957 

S9 S10 0 2 0 1 0 11 0 1 0,76 32 x 5,4 2,146 6,67 2,688 17,929 3,3 7,596 25,525 

S10 S11 0 2 0 1 0 11 0 1 0,76 32 x 2,9 1,405 16,36 1,002 16,393 12,0 11,841 28,234 

S11 S12 0 2 0 1 0 11 0 1 0,76 25 1,320 0,30 2,727 0,818 0,0 0,000 0,818 

S12 S13 0 2 0 1 0 11 0 1 0,76 32 x 2,9 1,405 2,22 1,002 2,224 10,0 9,867 12,091 

                   
pRF = 

I.R+ pF = 
150,049 

Tab. . P6.4 – Výpo et tlakových ztrát v p ívodním potrubí studené vody a vodovodní 
p ípojce 

Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l 

l/s l/s mm m/s m 

od do 0,1 0,15 0,2 0,3 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

S14 S15 0 0 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 3,4 1,463 1,6 

S15 S16 0 0 1 1 0 1 0 0 0,25 20 x 3,4 1,829 8,9 

S16 S17 1 1 0 1 0 1 0 0 0,27 25 x 4,2 1,245 2,3 

S17 S18 0 1 0 1 1 2 0 0 0,34 25 x 4,2 1,551 0.6 

S18 S7 0 1 1 2 2 4 0 0 0,46 25 x 4,2 2,145 1,5 

Tab. . P6.5 – Výpo et sv tlosti potrubí studené vody úseku S14 – S7 
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Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l 

l/s l/s mm m/s m 

od do 0,15 0,2 0,3 0,4 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

S6 U2 0 0 2 2 0 0 0 0 0,18 20 x 3,4 1,345 1,5 

Tab. . P6.6 – Výpo et sv tlosti potrubí studené vody úseku S6 – U2 

Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l 

l/s l/s mm m/s m 

od do 0,15 0,2 0,3 0,4 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 
S17 AP 0 0 1 1 0 0 0 0 0,13 20 x 3,4 0,951 4,3 

Tab. . P6.7 – Výpo et sv tlosti potrubí studené vody úseku S17 – AP 

Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l 

l/s l/s mm m/s m 

od do 0,15 0,2 0,3 0,4 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

S8 U3 0 0 1 1 0 0 0 0 0,13 20 x 3,4 0,951 1,5 

Tab. . P6.8 – Výpo et sv tlosti potrubí studené vody úseku S8 – U3 
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Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l R l.R pF I.R+ pF

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

od do 0,1 0,15 0,2 0,3 
P

ib
ýv

á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

T1 T2 0 0 0 0 1 1 0 0 0,13 16 x 2,7 1,475 0,6 2,724 1,634 19,0 20,372 22,006 

T2 T3 0 0 0 0 1 2 0 0 0,28 20 x 3,4 2,069 0,8 3,825 3,098 3,0 6,329 9,427 

T3 T4 1 1 0 0 0 2 0 0 0,30 25 x 4,2 1,388 1,1 1,388 1,527 0,5 0,474 2,001 

T4 T5 0 1 0 0 0 2 1 1 0,42 25 x 4,2 1,962 4,2 2,587 10,865 5,7 10,814 21,679 

T5 T6 0 1 0 0 1 3 0 1 0,47 25 x 4,2 2,169 0,6 3,183 2,037 1,0 2,319 4,356 

T6 T7 1 2 0 0 2 5 0 1 0,56 25 x 4,2 2,575 0,9 4,395 4,131 0,5 1,634 5,765 

T7 T8 0 2 0 0 1 6 0 1 0,59 25 x 4,2 2,736 0,9 4,182 3,764 4,0 14,757 18,521 

T8 S9 0 2 0 0 0 6 0 1 0,59 25 x 4,2 2,736 0,8 5,574 4,459 15,5 57,996 62,455 

S9 S10 0 2 1 1 5 11 0 1 0,76 32 x 5,4 2,146 6,67 2,688 17,929 3,3 7,596 25,525 

S10 S11 0 2 0 1 0 11 0 1 0,76 32 x 2,9 1,405 16,4 1,002 16,433 12,0 11,841 28,274 

S11 S12 0 2 0 1 0 11 0 1 0,76 25 1,320 0,30 2,727 0,818 0,0 0,000 0,818 

S12 S13 0 2 0 1 0 11 0 1 0,76 32 x 2,9 1,405 2,22 1,002 2,224 10,0 9,867 12,091 

                   
pRF = 

I.R+ pF = 
212,920 

Tab. . P6.9 – Výpo et tlakových ztrát v p ívodním potrubí teplé vody, studené vody 
k zásobníku a vodovodní p ípojce 

Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l 

l/s l/s mm m/s m 

od do 0,1 0,15 0,2 0,3 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

T9 T10 0 0 0 0 1 1 0 0 0,20 20 x 3,4 1,463 10,4 

T10 T11 1 1 0 0 0 1 0 0 0,22 25 x 4,2 1,034 3,0 

T11 T6 0 1 0 0 1 2 0 0 0,30 25 x 4,2 1,388 1,5 

Tab. . P6.10 – Výpo et sv tlosti potrubí teplé vody úseku T9 – T10 
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Úsek da x s sz Qztr Podle tepelné 
ztráty 

Upraveno 
podle SN 
75 5455 6.2 

l R l.R pF I.R+ pF

mm mm W m kPa/m kPa - kPa kPa 

od do QC v QC v 

l/s m/s l/s m/s 

T8 T7 25 x 4,2 40 5 0,010 0,044 0,11 0,500 0,9 0,230 0,207 4,0 0,499 0,706 

T7 T6 25 x 4,2 40 5 0,010 0,044 0,11 0,500 0,9 0,230 0,207 0,5 0,062 0,269 

T6 T11 25 x 4,2 40 7 0,010 0,044 0,11 0,500 1,4 0,230 0,322 0,5 0,062 0,384 

T11 T10 25 x 4,2 40 15 0,010 0,044 0,11 0,500 3,0 0,230 0,69 5,5 0,687 1,377 

T10 C2 20 x 3,4 40 47 0,010 0,070 0,11 0,791 10,1 0,695 7,0195 18,5 5,786 12,806 

C2 C1 20 x 3,4 40 0 0,010 0,070 0,11 0,791 14,9 0,695 10,356 28,5 8,913 19,269 

               
pRF = 

I.R+ pF = 
34,104 

Tab. . P6.11 – Výpo et tlakových ztrát v p ívodním a cirkula ním potrubí teplé vody 

Úsek Jmenovitý výtok QA QD da x s v l R I.R pF I.R+ pF

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

od do 0,1 0,15 0,2 0,3 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

P
ib

ýv
á 

C
el
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m

 

P
ib

ýv
á 

C
el

ke
m

 

N1 N2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,15 20 x 3,4 1,097 3,10 1,451 4,498 19,5 11,730 16,228 

N2 N3 0 0 1 2 0 0 0 0 0,21 20 x 3,4 1,552 3,75 2,621 9,829 5,0 6,019 15,848 

N3 N4 0 0 0 2 1 1 0 0 0,29 25 x 4,2 1,348 0,60 1,565 0,939 9,2 8,356 9,295 

N4 N5 0 0 1 3 0 1 0 0 0,33 32 x 5,4 0,930 1,40 0,612 0,857 13,5 5,836 6,693 

N5 N6 0 0 0 3 0 1 0 0 0,33 32 x 2,9 0,609 8,75 0,23 2,011 3,0 0,556 2,567 

                   
pRF = 

I.R+ pF = 
50,631 

Tab. . P6.12 – Výpo et tlakových ztrát v p ívodním potrubí užitkové vody 
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Návrh a výpo et splaškové kanalizace byl proveden dle norem: 

SN EN 12 056-2  [16] 

SN 75 6760 [6] 

8.1 Výpo et pr tok  splaškových odpadních vod

P edpokládaný pr tok odpadních vod  [l/s] se vypo te ze vztahu: 

kde: 

  - Pr tok splaškových odpadních vod [l/s] 

  - Sou et výpo tových odtok    

K  - Sou initel odtoku [-] =0,5 pro budovy s nepravidelným používáním za izovacích 

    p edm t  (rodinné domy). 

Sou initel odtoku se ur í dle tab. 1 [6] z nepravidelného používání (pro rodinné domy). 

Je stanoveno K = 0,5. 

Celkový pr tok odpadních vod  [l/s] se vypo te ze vzorce: 

kde: 

 - Trvalý pr tok [l/s] 

 - erpaný pr tok [l/s] 

 - Celkový pr tok odpadních vod [l/s] 

 =    [P 8.3] 

U ešeného rodinného domu se uvažuje trvalý i erpaný pr tok roven nule, proto je rovnice 

upravena na: 
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Požadovaná hydraulická kapacita 

  [P 8.4] 

kde: 

  - hydraulická kapacita potrubí [l/s] 

8.2 Výpo et p ipojovacího potrubí

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
1 Umyvadlo U1 0,5 0,35 50 0,8 
1 Umyvátko U2 0,3 0,27 40 0,5 
1 Umyvátko U3 0,3 0,27 40 0,5 
1 D ez jednoduchý DJ 0,8 0,45 50 0,8 
1 My ka nádobí MN 0,8 0,45 50 0,8 
1 Sprchový kout SK 0,8 0,45 50 0,8 
1 Bidet B 0,5 0,35 50 0,8 
1 Záv sný klozet WC 2,5 0,79 110 2,5 
2 Umyvadlo dvojité UU 0,5 0,35 50 0,8 
2 Vana VA 0,8 0,45 50 0,8 

2 
Automatická 

pra ka AP 1,5 0,61 50 1,5 
Tab. 8.1 P ipojovací potrubí od jednotlivých za izovacích p edm t

Podlaží Místnost
Za izovací 
p edm ty 

Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
1 103 U1+U2 0,8 0,45 50 
2 204 UU+B+U2 1,3 0,57 50 

Tab. 8.2 P ipojovací potrubí kombinací za izovacích p edm t
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8.3 Výpo et odpadního splaškového potrubí

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 

2 
Automatická 

pra ka AP 1,5 1,5 0,61 75 1,1 
1 Sprchový kout SK 0,8 2,3 0,76 75 1,1 
1 Bidet B 0,5 2,8 0,83 75 1,1 

Tab. 8.3 Odpadní potrubí S1 

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
1 Vpus  podlahová VP 0,8 0,8 0,45 50 0,7 

Tab. 8.4 Odpadní potrubí S2 

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
1 Domací vodárna DV 0,8 0,8 0,45 50 0,7 

Tab. 8.5 Odpadní potrubí S3 

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
1 Umyvátko U3 0,3 0,3 0,27 50 0,7 

Tab. 8.6 Odpadní potrubí S4 

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
1 Plynový kotel PK 0,3 0,3 0,27 40 0,7 

Tab. 8.7 Odpadní potrubí S5 

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
1 D ez jednoduchý DJ 0,8 0,8 0,45 75 1,1 
1 My ka nádobí MN 0,8 1,6 0,63 75 1,1 

Tab. 8.8 Odpadní potrubí S6 



Bakalá ská práce  Roman Blaha

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
2 Vana VA 0,8 0,8 0,45 75 1,1 
2 Umyvátko U2 0,3 1,1 0,52 75 1,1 
2 Umyvadlo dvojité UU 0,5 1,6 0,63 75 1,1 
2 Bidet B 0,5 2,1 0,72 75 1,1 
1 Umyvátko U2 0,3 2,4 0,77 75 1,1 
1 Umyvadlo U1 0,5 2,9 0,85 75 1,1 

Tab. 8.9 Odpadní potrubí S7 

Podlaží Popis Ozna ení DU [l/s]
Qww

[l/s] DN 
Qmax

[l/s] 
2 Záv sný klozet WC 2,5 2,5 0,79 110 4 
1 Záv sný klozet WC 2,5 5 1,12 110 4 

Tab. 8.10 Odpadní potrubí S8 

8.4 Výpo et p ivzduš ovacího ventilu

V objektu se nachází odpadní potrubí S1, S6 a S7, které je ukon eno p ivzduš ovacím 

ventilem HL 905 HL 903 od výrobce HUTTERER – LECHNER. 

Posouzení je provedeno dle 6.5.3. z [16] 

  [P 8.5] 

HL 903  = 8 l/s 

HL 905  = 13 l/s 

pak: 

S1  = 0,83 l/s  > 8 · 0,93 13 > 6,64 VYHOVUJE

S6  = 0,63 l/s  >8 · 0,63 8 > 5,04 VYHOVUJE  

S7  = 0,85 l/s  >8 · 0,85 13 > 6,8 VYHOVUJE

8.5 Výpo et svodného potrubí a p ípojky splaškové kanalizace

Stupe  pln ní je 70 %. Hlavní svodné potrubí je vedeno ve spádu 3 %. 
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Úsek DU [l/s] 
Qww 
[l/s] 

Sklon 
[%] DN 

Qmax

[l/s] 
1-2' 2,8 0,84 3 110 7,3 
2-2' 0,8 0,45 6 110 13,3 
3-3' 0,8 0,45 6 110 13,3 
4-4' 0,3 0,27 6 110 13,3 
5-5' 0,3 0,27 6 110 13,3 
2'-6' 5 1,12 3 110 7,3 
6-6' 1,6 0,63 2 110 5,9 
6'-7' 6,6 1,28 3 110 7,3 
7-7' 2,9 0,85 6 110 13,3 
7'-8' 9,5 1,54 3 110 7,3 
8-8' 5 1,12 6 110 13,3 
8'-9' 14,5 1,9 3 125 11,8 
9'-1' 14,5 1,9 3 160 22,3 

Tab. 8.11 Svodné potrubí 
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9. Dimenzování deš ové kanalizace – návrh a výpo et

Návrh a výpo et odvád ní deš ových vod proveden dle normy SN EN 12056-3/Z3  [18]. 

9.1 Potrubí deš ové kanalizace – žlaby

St ešní odpadní potrubí deš ové kanalizace rozd leno na úseky D1, D2, D3 a D4

Návrh systému: Okapový systém Lindab, Rainline – žlab p lkruhový, podokapní. 

Sklon žlabu 3 mm/m: 

Úsek D1: DN 150 mm, L = 8500 mm 

Úsek D2:        DN 150 mm,  L = 9500 mm 

Úsek D3:        DN 125 mm,  L = 6870 mm 

Úsek D4:        DN 125 mm,  L = 6870 mm 

9.2 Výpo et odtoku deš ových vod Q:

Q = r · A · C [P 9.1]

Kde 

Q - Odtok deš ových vod [l/s]  

R - Intenzita dešt ; 0,010 [l/s.m²], dle (13), tabulka 9.1

A - Ú inná plocha st echy [m²] 

C - Sou initel odtoku; 1,0 [-] 

9.3 Ú inná plocha st echy A:

A = LR · BR [P 9.2] 

kde: 

A - Ú inná plocha st echy [m²]  

LR - Délka okapu [m] 

BR - P dorysný pr m t st echy od st ešního žlabu po h eben st echy [m] 

C - Sou initel odtoku; 1,0 [-] 
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Úsek r A C Q [l/s]

D1 

0,01 

65,2 

1 

0,652 

D2 70,08 0,7 

D3 33,5 0,335 

D4 33,5 0,335 
Tab. 9.1 – Požadovaný odtok deš ových vod 

9.4 Návrhový odtok deš ových vod QL ze st ešních žlab :

Návrh: Okapový systém Lindab, Rainline – žlab p lkruhový, podokapní 

 R125 – di = 123 mm 

 R150 – di = 155 mm 

   

QL = 0,9 · QN [P 9.3]

Kde 

QL    - Návrhový odtok deš ových vod z krátkého st eš. žlabu bez sklonu [l/s] 

0,9    - Sou initel bezpe nosti [-] 

      - Návrhový odtok deš ových vod ze st ešního žlabu [l/s] 

kde: 

AE - Celkový p í ný profil st ešního žlabu  [mm²] 

   

kde: 

DN  - Dimenze žlabu [mm] 
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9.5 Posouzení návrhu délky st ešních žlab :

Ze vztahu 
L

W
 se ur í FL, [10], tab. 9.2.

kde: 

W  - Návrhová hloubka vody [mm]  

L  - Délka odvodn ní st ešního žlabu [mm] 

  - Sou initel odtoku [-] 

Pak 

[P 9.6] 

  

Kde 

  - Návrhový odtok deš ových vod bez sklonu [l/s] 

V p ípad  použití sítka splavenin pro výtok, pak se musí návrhové množství st ešního žlabu 

vynásobit sou initel 0,5. 

QL2 = QL1 · 0,5 [P 9.7]

9.6 Posouzení pr tok  st ešních žlab :

  

Ze vztahu: 

QL2 › Q [P 9.8] 

Úsek D1, D2 ze žlabovým rohem násobíme koeficientem 0.85. Dle vztahu 
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Úsek DN/OD
 [mm]

AE  
[mm] 

QN  
[l/s] 

QL  

[l/s] 
L 

[mm]
W 

[mm]
 L/W FL 

[-] 
QL1 

[l/s] 
QL2 

[l/s] 
Q 

[l/s]  
QL2›Q 

D1 150 8835,73 2,38 2,143 8,5 75 113,33 0,9 1,64 0,82 0,652 ANO 

D2 150 8835,73 2,38 2,143 9,5 75 126,67 0,86 1,57 0,785 0,7 ANO 

D3 125 6135,92 1,509 1,358 6,87 62,5 109,92 0,9 1,22 0,61 0,335 ANO 

D4 125 6135,92 1,509 1,358 6,87 62,5 109,92 0,9 1,22 0,61 0,335 ANO 
Tab. 9.2 – Tabulka žlab  pro jednotlivé úseky 

  

Navržené žlaby vyhovují.

9.7 Potrubí deš ové kanalizace – svody

St ešní odpadní potrubí deš ové kanalizace rozd leno na úseky D1, D2, D3 a D4

Návrh: SROR Lindab, Rainline – svodová roura. 

Stupe  pln ní O, 33. 

Úsek D1: DN 100 mm 

Úsek D2: DN 100 mm 

Úsek D3: DN 87 mm 

Úsek D4: DN 87 mm 

Návrh dle Wyly-Eatonovy rovnice: 

Ze vztahu: 

kde:  

Q  - RWPOdtok z potrubí odvád jícího deš ové vody deš ových odpad [l/s]

  - Drsnost potrubí [mm], kb = 0,25 mm, dle [10], tab. 9.3 

di  - Vnit ní pr m r deš ového odpadu [mm] 

f  - Stupe  pln ní, definovaný jako pom r ásti p í ného profilu potrubí  

   zapln ného vodou k celkovému p í nému profilu [-], f = 0,33  
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Úsek Q [l/s] kb [mm] di [mm] f [-] 
QRWP 

[l/s] QRWP › Q

D1 0,652 0,25 100 0,33 10,71 ANO 

D2 0,7 0,25 100 0,33 10,71 ANO 

D3 0,335 0,25 87 0,33 7,4 ANO 

D4 0,335 0,25 87 0,33 7,4 ANO 
Tab. 9.3 – Tabulka výpo tu odtokového množství pro jednotlivé ásti svod

  

Navržené svody vyhovují. 

Název Ozna ení
Velikost 

DN 

Vnit ní 
Ø žlabu 
[mm] 

Plocha 
[m²] 

Odtok 
deš ových 

vod Q 
[l/s] 

Kapacita 
deš évých 
žlab  QL 

[l/s]

Vnit ní 
pr m r 
svodové 

roury  
[mm] 

Deš ový 
svod D1

D1 150 155 65,2 0,652 2,143 100 

Deš ový 
svod D2

D2 150 155 70,07 0,7 2,143 100 

Deš ový 
svod D3

D3 125 123 33,52 0,335 1,3581 80 

Deš ový 
svod D4

D4 125 123 33,52 0,335 1,3581 80 

Tab. 9.4 – Celkový p ehled deš ových žlab  a svod
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10.  Návrh, výpo et reten ní akumula ní a vsakovací nádrže podle 

      SN 75 90 10 [11] a TNV 75 90 11 [12]. 

10.1 Množství využitelné deš ové vody.

kde: 

Q - Množství zachycené deš ové vody 

j - Množství srážek 

P        - Využitelná plocha st echy  = 202,3 

       - koeficient odtoku st echy [-] = 0,75 

   - koeficient ú innosti filtru mechanických ne istot = (výrobce filtru neuvádí, zvolil jsem  

     p ísn jší koeficient 0,8) [-] 

   

Pro návrh akumulace a využití deš ových vod se používají údaje o dlouhodobých srážkových 

úhrnech. 

  Pr m rné množství srážek na území Uherského Brodu na základ  zjišt ných úhrnem srážek 

v [mm/m s.] s údaji eského hydrometrologického ústavu iní 600-700 (Ø650) mm. Viz. dle 

mapy normály ro ních srážkových úhrn  1961-1990. 
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10.2 Objem nádrže dle spot eby vody

kde: 

 - Objem nádrže dle spot eby vody [ ] 

n    - Po et obyvatel v domácnosti [os] (p edpokládaný po et obyvatel iní 4) 

S   - Celková spot eba veškeré vody na jednoho obyvatele a den = 99 [l/os·den] 

R - Koeficient využití srážkové vody [-] = 0,5. (tj. využití deš ové vody na náhradu 50%     

    celkové spot eby)  

z - Koeficient optimální velikosti [-], udává se 20. 

10.3 Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody

Objem nádrže  závisí na množství zachycené srážkové vody. Výpo et zohled uje pot ebu 

zásoby vody na období p estávky mezi dešti formou koeficientu Z. 

kde: 

      - Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody [ ] 

Q - Množství zachycené deš ové vody [ ] 

Z - Koeficient optimální velikosti [-] 
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10.4 Návrh objemu nádrže 

kde: 

 - pot ebný objem nádrže

Je nutné posoudit, zda je v souladu plánování spot eba a množství využitelné srážkové vody. 

Soulad je v p ípad , ze se hodnoty  neliší o více než 20%. 

Vyhodnocení: 

      - objem nádrže dle spot eby: 3,9 

      - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody: 4,3 

 - pot ebný objem nádrže: 4,3 

Výsledek: 

Porovnání objem : optimální situace. 

Záv r: 

Pro rodinný d m byl dle vypo tu navržen objem nádrže 4,3 , ale dle nepravidelnosti 

pr m rného množství srážek je navržena nádrž o objemu 8,5 . 

10.5 Návrh vsakovacího za ízení srážkových vod.

P i dimenzování vsakovacího za ízení je nutné stanovit zejména reten ní objem a dobu 

prázdn ní vsakovacího za ízení. 

Odvod ovací plocha:

Redukovaný p dorysný pr m t odvod ované plochy , se stanoví podle vztahu: 

                                                                                        [P 10.5] 
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kde: 

 - p dorysný pr m t odvod ované plochy ur itého druhu. ( ). Jedná se o  

            st echu s nepropustnou horní vrstvou a sklonem nad 50 %, tedy se sklonem  = 1. 

      - sou initel odtoku srážkových povrchových vod pro odvod ovanou plochu ur itého  

     druhu. 

n - po et odvod ovaných ploch ur itého druhu. (n = 1) 

10.6 Vsakovaný odtok

Vsakovaný odtok je závislý na vsakovací ploše a koeficientu vsaku. Vsakovaný odtok 

se stanoví podle vztahu: 

kde: 

f - sou initel bezpe nosti vsaku (doporu uje se f  2); 

 - koeficient vsaku ; dle geologického pr zkumu je typ zeminy v míst  uložení  

            vsakovacího za ízení je p da ( hlinito pís itá neboli hrubozrnný písek)                       

             = 5 · . 

 - vsakovací plocha vsakovacího za ízení 

10.7 Vsakovaná plocha

U podzemních prostor  a tunelových systém  je možné odhadnout vsakovací plochu 

vsakovacího za ízen  podle vztahu: 

                                                                                           

kde: 

 - redukovaný p dorysný pr m t odvod ované plochy 
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10.8 Reten ní objem vsakovacího za ízení.

P ítok do vsakovacího za ízení je zpravidla rychlejší než vsakovaný odtok. Proto je nutné, aby 

vsakovací za ízení m lo ur itý reten ní objem  podle vztahu: 

kde: 

  - návrhový úhrn srážek 

 - redukovaný p dorysný pr m t odvod ované plochy 

 - plocha hladiny vsakovacího za ízení (jen u povrchových vsakovacích za ízení) 

f - sou initel bezpe nosti vsaku 

 - koeficient vsaku (5 ·  = p da hlinito pís itá) 

 - velikost vsakovací plochy 

 - doba trvání srážek 

10.9 Doba prázdn ní vsakovacího za ízení.

kde: 

 - nejv tší vypo tený reten ní objem (návrhový objem) vsakovacího za ízení 

 - vsakovaný odtok. 



Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010

Podzemní vsakovací zařízení srážkových vod  dimenzování

Projekt

Odvodňované plochy

A = 202.3 m2    Střechy s nepropustnou horní vrstvou   sklon nad 5%   Ψ = 1.00   Ared = 202.3 m2

Lokalita  nejbližší srážkoměrná stanice

18  Uherské Hradiště

Návrhové a vypočítané údaje

         &nbsp

Ared 202.3 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení)

Qp 0 m3.s 1 jiný přítok

p 0.2 rok 1 periodicita srážek

kv 0.00050000 m.s 1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Qo 0 m3.s 1 regulovaný odtok

Avsak 4.8 m2 velikost vsakovací plochy

hd 16.6 mm návrhový úhrn srážek

tc 15 min doba trvání srážky

Qvsak 0.0012120 m3.s 1 vsakovaný odtok

Vvz 2.3 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení
(návrhový objem)

Tpr 0.5 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení  VYHOVUJE

Vypočítaným parametrům vsakovacího zařízení odpovídá 5 ks vsak.tunelů Garantia s příslušenstvím. Ve výpočtu byla

zohledněna retenční kapacita štěrku při úplném obsypu dle Obr. 4.2.2. v montážním návodu.

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také

minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

Budeme rádi, pokud využijete našich komplexních služeb.

V případě, že si přejete zaslat nezávaznou cenovou nabídku, odešlete tento výpočet s případným komentářem na

adresu info@glynwed.cz.

Děkujeme za využití našeho kalkulátoru

GLYNWED s.r.o., 22.04.2014
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Řešení pro cihelné zdivo

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako
doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Porotherm 44 T Profi Dryfix

Tepelněizolační vnější stěna 1/2

Porotherm 44 T Profi Dryfix

VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

BROUŠENÁ CIHLA NA POLYURETANOVÉ LEPIDLO PRO ZDĚNÍ

nanést lepidlo

Porotherm

Dryfix.extra

minerální vata

125
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Cihly Porotherm 44 T Profi Dryfix byly vyvinuty za
podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rám-
ci programu TIP, projekt č. FR-TI3/231 „Vývoj
zděných konstrukcí za účelem zlepšení užitných
vlastností staveb“.

Použití
Cihly broušené Porotherm 44 T Profi
Dryfix jsou určené pro omítané jedno-
vrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo
tloušťky 0 mm s velmi vysokými
nároky na tepelný odpor a tepelnou
akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách
jsou již ve výrobě vyplněny hydro-
fobizovanou minerální vatou. Hydrofo-
bizace zajišťuje nenasákavost vaty
v cihlách (voda po ní stéká).

Výhody
– dokonalé řešení lineárních tepelných

mostů na styku s výplněmi otvorů
– ideální spojení na pero a drážku
– jednoduché a rychlé zdění
– vysoká pevnost
– ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná

malta pro zdění (suchá stavba)
– možnost zdění do -5 °C
– žádné tepelné mosty v ložných spá-

rách, ideální podklad pod omítku
– nízký odpor proti difuzi vodních par
– hygienicky nezávadné
– rozměry v modulovém systému
– snadné navrhování a stavění v kom-

pletním systému Porotherm

Technické údaje

Cihly:

– rozměry d/š/v 248x440x249 mm
– rovinnost ložných ploch 0,3 mm
– rovnoběžnost rovin

ložných ploch 0,6 mm
– objem. hmot. prvku 680 kg/m3

– hmotnost cca 18,7 kg/ks
– pevnost v tlaku

k ložné spáře 8 N/mm2

s ložnou spáru 2 N/mm2

– nasákavost NPD
– mrazuvzdornost NPD (F0)
– obsah akt. rozpust. solí NPD (S0)
– rozměrová stabilita NPD
– přídržnost fvk0 0,11 N/mm2

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

– tloušťka 440 mm
– spotřeba cihel 16 ks/m2

36,4 ks/m3

– spotřeba lepidla Porotherm
Dryfix.extra 1 dóza/5 m2

– charakteristická pevnost zdiva v tlaku
vyzděného na lepidlo Porotherm
Dryfix.extra stanovená podle ČSN
EN 1996-1-1 ze statických zkoušek

je fk = 3,30 N/mm2, součinitel přetvár-
nosti KE = 500, pevnosti zdiva v tahu
za ohybu fxk1 = 0,12 N/mm2, fxk2 =
0,05 N/mm2

Zvuková izolace zdiva*
– nutno se řídit vysvětlivkami uvede-

nými v kapitole 1, strana 13 až 15

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw

= 48 dB při plošné hmotnosti zdiva
včetně omítek 333 kg/m2

* hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje

λ10,dry,unit = 0,075 W/(m.K)
zdivo λU RU Uext

na lepidlo W/(m.K) m2.K/W W/(m2.K)
Porotherm Dryfix.extra

bez omítek1) 0,075 5,88 0,17
s omítkami1)3) 0,077 6,32 0,15
bez omítek 2) 0,077 5,70 0,17
s omítkami2)3) 0,079 6,14 0,16
1) v suchém stavu
2) při praktické vlhkosti podle ČSN EN ISO 10456
3) vnější strana - Baumit Termo omítka tl. 40 mm

- Baumit ProContact se síťovinou
- Baumit pastózní omítka

vnitřní strana - Baumit hlazená omítka L tl. 10 mm

Požární odolnost

Požárně dělicí stěna s oboustrannou
vápenosádrovou omítkou
Třída reakce na oheň: A1 – nehořlavé
Požární odolnost: REI 90 DP1
(ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální

hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého
zdiva c = 1000 J/kg.K
Faktor difuzního odporu µ = 5/10

(ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,67 hod/m2

1,52 hod/m3

Dodávka
Cihly Porotherm 44 T Profi Dryfix jsou
dodávány zafóliované na vratných pa-
letách rozměrů 1340 x 1000 mm.
– počet cihel 72 ks/pal
– hmotnost palety cca 1380 kg

Součástí dodávky je odpovídající množ-
ství lepidla Porotherm Dryfix.extra,
které se nanáší na dvě dvojice vnitř-
ních žeber nejbližších k lícům stěny.
Pro založení stěn se dodává požado-
vané množství zakládací malty Poro-
therm Profi AM (Anlegemörtel).

ČSN EN 771-1



4

N
A

V
R

T
Á

V
A

C
Í 

P
A

S
Y

, 
V

O
D

O
V

O
D

N
Í 

P
Ř

ÍP
O

J
K

Y

HOD Koncovka pro potrubí
Jmenovitá světlost DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Typ 512 f32

Příklad objednávky:  HOD typ 512 DN 100
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HOD  Navrtávací pas PN 16 s kulovým kohoutem s koncovkou
s objímkou z tvárné litiny - na litinová potrubí

Určení
Pro trvalý styk s pitnou vodou.
Do 50 °C. Max. dovolený pracovní přetlak 1,6 MPa.

Použití
Umožňuje navrtání vodovodního potrubí a následně montáž 
domovní přípojky. Navrtávací armatura je s uzávěrem.

Materiály hlavních dílů
Těleso a objímka je z tvárné litiny, navrtávací armatura (kulový 
kohout s koncovkou) mosazná, šrouby, podložky a matice jsou 
nerezové, těsnění z pryže EPDM.

Ochrana proti korozi
Těžká povrchová ochrana. Litinové díly vně i uvnitř epoxidový 
nástřik - odstín modrý. Navrtávací armatura je bez nátěru.

Ovládání
Ventilovým klíčem pomocí zemní soupravy. Uzávěr zavře, 
pootočíme-li ovládacím koncem o 90° doprava.

Montáž a údržba
Poloha navrtávacího pasu HOD se volí s ohledem na 
dostupnost při ovládání uzávěru. Další viz NÁVOD KAT 18 85-B 
a Navrtávka potrubí - pracovní postup.

Zkoušení
Zkoušeno vodou dle EN 12266-1, stupeň netěsnosti A.

Po dohodě jsou možné úpravy.

NABÍDKA

Přednostně pro boční navrtání zavodněného potrubí.
Je dovoleno použít vrtací nástroj max. f25.
S koncovkou pro připojení PE, PP a PEX potrubí f32 (DN 25).

POPIS



4

N
A

V
R

T
Á

V
A

C
Í 

P
A

S
Y

, 
V

O
D

O
V

O
D

N
Í 

P
Ř

ÍP
O

J
K

Y
ROZMĚRY (mm)
K

A
T

 1
8

 8
5

-A
 d

íl 
8

, 
vy

d
á

n
í 

3
.

HOD Navrtávací pas PN 16 s kulovým kohoutem s koncovkou - na litinová potrubí

U všech DN je šířka objímky 50.

Navrtávací pas Vnější průměr potrubí d A B V Hmotnost (kg)

DN 80 94 až 99 32 190 140 102 4,2

DN 100 114 až 121 32 210 140 102 4,4

DN 150 167 až 172 32 265 140 102 4,8

DN 200 216 až 225 32 320 140 102 5,8

Kontakt: Jihomoravská armaturka spol. s r. o.

 Lipová alej 3087/1 Tel.: 518 318 111

 P.O. Box 123 Fax: 518 354 003

 695 01 Hodonín e-mail: sales@jmahod.cz

 Česká republika http: //www.jmahod.cz



DOMOVNÍ A PRŮMYSLOVÉ
Vícevtokový mokroběžný vodoměr

IBRF a OBRF

Mokroběžný vícevtokový vodoměr IBRF/OBRF pro měření spo-

třeby studené vody v domovních přípojkách a kotelnách.

Technická specifikace a výhody:
jmen. světlost DN 20–50 pro měření studené vody do 30 °C
vysoká odolnost proti korozi
voděodolný číselník
dlouhodobá stabilita metrologických parametrů
typ je určen pouze pro vodorovnou montáž číselníkem nahoru
měřící rozsah R80, metrologické parametry odpovídají třídě B
z hlediska konstrukce magneticky neovlivnitelný
snese krátkodobě vysoké zatížení
typové schválení podle MID
splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou
dle vyhl. č. 409/2005 Sb.

Křivka tlakových ztrát

100

10

1

0,1 50,01,0 10,0

20 25 30 40 50

m /h3

k
P

a

mmNDtsoltěvsátivonemJ 20 25 30 40 50

IBRF/20 IBRF/25 IBRF/30 IBRF/40 OBRF/50

Připojovací závit vodoměru AGZ G 1 " G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2"

Trvalý průtok qp m /h3 2,5 3,5 5 10 15

Přetěžovací průtok (krátkodobě) qs m /h3 5 7 10 20 30

Přechodový průtok – třída B qt l/h 200 280 400 800 3000

Minimální průtok – třída B qmin l/h 50 70 100 200 450

Max. pracovní tlak MAP

MAT

MPa 1,6

Max. pracovní teplota typu SV °C 30

UO–DOTřídy citlivosti na nepravidelnosti v rychlost. polích

Čistá hmotnost bez šroubení kg 1,55 2,75 2,85 5,1 7,4

RO
Z

M
ĚR

Y Stavební délka L mm 190 ** 260 (220) 260 (220) 300 300

136

7,8 12,5 20 31,2

78,7/39,3 125 / 62,5 200 / 100 312,5 / 153,2

100

200/120

Šířka vodoměru B mm 96 100 136

Výška vodoměru – víčko odklopeno/sklop. C/D mm 185/105 200/120 210/130 220/140

Průtokové parametry vodoměrů IBRF, OBRF – syst. MID

Trvalý průtok Q3 m /h3 4 6,3 10 16 25

Přetěžovací průtok Q4 m /h3 5

Přechodový průtok při R80 / R160 Q2 l / h 80 / 40 126 / 63 200 / 100 320 / 160 500 / 250

Minimální průtok při R80 / R160 Q1 l / h 50 / 25

Rozběhový průtok při R80 / R160 S l / h 10 / 6 19 /10 19 / 10 40 /15 40 /20

** Na přání i stavební délka 160/170 mm

ENBRA, a.s. www.enbra.cz Vodoměry
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Technické údaje

2 Technické údaje

2.1 Technické údaje ZSB 14-3 .../ZSB 22-3...

ZSB 14-3 C ... ZSB 22-3 C ...

Jednotka

zemní 

plyn propan1)

1) Standardní hodnota pro zkapalněný plyn u stacionárních nádrží do obsahu 15000 l

butan

zemní 

plyn propan1) butan

Maximální jmenovitý tepelný výkon (Pmax) 40/30°C kW 14,2 14,2 14,2 21,8 21,7 21,7

Maximální jmenovitý tepelný výkon (Pmax) 50/30°C kW 14,1 14,1 14,1 21,6 21,6 21,6

Maximální jmenovitý tepelný výkon (Pmax) 80/60°C kW 13,0 13,0 13,0 20,3 20,3 20,3

Maximální jmenovité tepelné zatížení (Qmax) vytápění kW 13,3 13,3 13,3 20,8 20,8 20,8

Minimální jmenovitý tepelný výkon (Pmin) 40/30°C kW 3,7 6,3 7,2 8,1 11,6 11,6

Minimální jmenovitý tepelný výkon (Pmin) 50/30°C kW 3,7 6,3 7,2 8,0 11,5 11,5

Minimální jmenovitý tepelný výkon (Pmin) 80/60°C kW 3,3 5,7 6,5 7,3 10,5 10,5

Minimální jmenovité tepelné zatížení (Qmin) vytápění kW 3,4 5,8 6,6 7,5 10,8 10,8

Maximální jmenovitý tepelný výkon (PnW) teplá voda kW 13,0 13,0 13,0 20,4 20,4 20,4

Maximální jmenovité tepelné zatížení (QnW) teplá voda kW 13,3 13,3 13,3 20,8 20,8 20,8

Připojovací hodnota plynu

Zemní plyn H (HiS = 9,5 kWh/m3) m3/h 1,4 – – 2,1 – –

Zkapalněný plyn (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/h – 1,0 1,0 - 1,5 1,5

Přípustný připojovací tlak plynu při proudění

Zemní plyn L/LL a H mbar 17 - 25 – – 17 - 25 – –

Zkapalněný plyn mbar – 25 - 35 25 - 35 – 25 - 35 25 - 35

Zkapalněný plyn - minimální jmenovité tepelné zatížení mbar – 44 - 55 44 - 55 – 44 - 55 44 - 55

Zkapalněný plyn - maximální jmenovité tepelné zatížení mbar – 36 - 47 36 - 47 – 34 - 46 34 - 46

Expanzní nádoba

Přetlak bar 0,5

Celkový obsah l 8

Početní hodnoty pro výpočet průřezu podle DIN 4705

Hmotnostní tok spalin při max./min. jmenovitém 
tepelném zatížení g/s 5,8/1,6 5,8/2,6 5,2/2,6 9,0/3,5 9,0/4,8 9,6/4,7

Teplota spalin 80/60 °C min./max. jm. tepelného 
zatížení °C 69/58 81/61

Teplota spalin 40/30 °C min./max. jm. tepelného 
zatížení °C 49/30 60/32

Zbytková dopravní výška Pa 80

CO2 při maximálním jmenovitém tepelném výkonu % 9,4 10,8 12,4 9,6 10,8 11,5

CO2 při minimálním jmenovitém tepelném výkonu % 8,6 10,5 12,0 8,7 10,5 11,0

Hodnoty spalin podle G 635/G 636 – G61/G62

Třída NOx – 5

Kondenzát

Maximální množství kondenzátu (tR = 30°C) l/h 1,2 1,7

pH cca – 4,8

Všeobecně

Elektrické napětí AC ... V 230

Kmitočet Hz 50

Maximální příkon provozu vytápění W 125

Třída mezních hodnot EMV – B

Hladina akustického tlaku   dB(A) 36

Elektrické krytí IP X4D

Maximální teplota na výstupu °C cca 90

Maximální přípustný provozní tlak (PMS) vytápění bar 3

Přípustná teplota okolí °C 0 - 50

Jmenovitý obsah (vytápění) l 3,0

Hmotnost (bez obalu) kg 41

Rozměry Š x V x H mm 400 × 850 × 370

Tab. 25
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5 Ohřev pitné vody
Ohřev pitné vody u verzí ZSBR../ZBR.. je možný pouze 

prostřednictvím nepřímo ohřívaného zásobníku. Pro tyto 

plynové nástěnné kondenzační kotle jsou následující 

možnosti:

Přístroje ZSBR jsou topná zařízení s integrovaným 

3cestným ventilem pro připojení nepřímo vytápěného 

zásobníku.

Kotle ZBR jsou čistě topná zařízení se dvěma možnostmi:

• s vestavěným čerpadlem do kotle a s externím 

3cestným ventilem (na straně stavby)

• s čerpadlem vytápění a s nabíjecím čerpadlem 

zásobníku TV mimo přístroj. S tímto řešením je – za 

předpokladu příslušné regulace směšovače v topné 

síti – možné souběžné zásobování topné sítě 

a zásobníku TV. 

Ohřev pitné vody v kombinované verzi ZWBR 30-3A 

probíhá průtokovým způsobem prostřednictvím 

deskového výměníku. Díky zvětšené teplosměnné 

ploše deskového výměníku je zpátečka topné vody 

vždy dostatečně ochlazena a ohřev TV probíhá 

v úsporném kondenzačním režimu. Detaily 

k průtokovému ohřevu jsou uvedeny v poslední části 

této kapitoly. 

Volba zásobníku podle čísla NL

Číslo NL podle DIN 4708 

při max. výkonu

max. výkon

(kW)

Užitný 

objem

[l] Označení Umístění Objednací číslo

0,5 25 63 ST 65-E nástěnný 7 719 003 009

1,3 25,1 115 ST 120-2 E stacionární 7 719 003 064

1,4 25,1 117 ST 120-1 E/C1 stacionární 7 719 002 029 

1,4 25 114 SO 120-1 stacionární 7 719 001 167

1,5 25,1 195 SP 750 solární stacionární 7 739 300 912

1,5 26,3 114 SK 120-4 ZB stacionární 7 719 001 931

1,6 261) / 492) 293
SK 300-1 

solární
stacionární 7 739 300 909

2,0 25,2 149 ST 160-2 E stacionární 7 719 003 065

2,5 261) / 492)

1) Horní tepelný výměník

2) Dolní tepelný výměník/solární okruh

388
SK 400-1 

solární
stacionární 7 739 300 910

2,6 25,1 152 ST 160-1 E /C1 stacionární 7 719 002 030 

2,8 25 153 SO 160-1 stacionární 7 719 001 168

3,0 34,3 152 SK 160-4 ZB stacionární 7 719 001 932

4,2 39 190 SK 200-4 ZB stacionární 7 719 001 933

4,4 25 191 SO 200-1 stacionární 7 719 001 169

4,4 461) / 652) 449
SK 500-1 

solární
stacionární 7 739 300 911

8,7 45 293 SK 300-3 ZB stacionární 7 719 001 369

13,5 60 388 SK 400-3 ZB stacionární 7 719 001 370

17 78 470 SK 500-3 ZB stacionární 7 719 001 371

Tab. 43
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Tlaková ztráta topného hadu

Obr. 87 ST 120-1 E... a ST 160-1 E...

�p Tlaková ztráta

Průtočné množství vody

Obr. 88 ST 120/160 2-E

Vhodné příslušenství k zásobníkům TV
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Způsobené tlakové ztráty v síti nejsou 

v grafu zohledněny.
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Příslušenství(objednací číslo) ST 65-E

Zásobník

ST 120-1 E

ST 160-1 E

Zásobník

ST 160-2 E 

ST 120-2 E Cena

Příslušenství cirkulace ZL 102/1

(7 719 001 934)
  

Zpětná klapka č. 414 (7 719 900 705)    

Pohledový kryt přívodů mezi kotel a zásobník 

ST120/160-2E.. č. 1088 (7 719 002 755)
  

Regulátor tlaku (nastavitelný) č. 620/1 

(7 719 002 804)
   

Společný pohledový kryt pro zásobník ST65 E 

a kotel vedle sebe č. 1170 (7 719 003 026)
 

Instalační sada č. 1161 pro zásobník ST65 E a 

kotel (montážž vedle)(7 719 003 011)
 

Instalační sada č. 778/1 pro zásobník ST120/

160..a kotel (uspořádání nad sebou)

(7 719 001939)

  

Tab. 52
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Technické údaje

tV  = Výstupní teplota topné vody 

tSp  = Teplota zásobníku

tZ  = Výtoková teplota teplé vody

tK  = Přítoková teplota studené vody

Uváděné trvalé výkony se vztahují k výstupní teplotě 

vytápění 90 °C, výtokové teplotě 45 °C a vstupní teplotě 

studené vody 10 °C při maximálním nabíjecím výkonu 

(výkon zdroje tepla nejméně tak vysoký jako výkon 

výhřevné plochy zásobníku).

Snížení udávaného množství oběhové vody popř. 

nabíjecího výkonu nebo výstupní teploty topné vody má 

za následek snížení trvalého výkonu i ukazatele výkonu 

(NL).

Typ zásobníku ST 120-1 E ST 120-2 E ST 160-1 E ST 160-2 E

Výměník tepla:

Přenos tepla

Počet vinutí

Užitný objem

Objem topné vody

Topná plocha

Výkonová charakteristika1) podle 

DIN 4708 při max. výkonu

Min. doba ohřevu tK = 10 °C na 

tSp = 60 °C s tV = 85 °C při:

- 22 kW tepelného výkonu

- 16 kW tepelného výkonu

1) Výkonová charakteristika NL udává počet plně zásobovaných bytů s 3,5 osobami, jednou normální koupací vanou a dvěma dalšími 

odběrovými místy. 

–

–

l

l

m2

NL

Min.

Min.

 topná spirála

7

117

3,0

0,61

1,4

21

31

 topná spirála

5

115

4,4

0,63

1,3

22

33

 topná spirála

7

152

3,0

0,61

2,6

27

35

 topná spirála

5

149

4,4

0,63

2,0

29

38

Další údaje:

Užitné množství teplé vody (bez 

dobíjení)2)

tSp = 60 °C a

- tZ = 45 °C

- tZ = 40 °C

Pohotovostní spotřeba energie 

(24 h) dle DIN 4753 díl 8 

Max. provozní tlak vody

Max. provozní tlak vytápění

Vlastní hmotnost (bez obalu)

Vnejší rozměry

2) Ztráty při rozvodu mimo zásobník nejsou zohledněny.

l

l

kWh/d

bar

bar

kg

mm

145

170

1,35

10

10

50

500x520x935

145

170

1,20

10

4

50

500x585x951

190

222

1,61

10

10

60

550x570x935

190

222

1,4

10

4

60

600x585x951
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Montážní rozměry

Obr. 89 Montážní rozměry ST 120-2 E a ST 160-2 E

1 Montážní připojovací lišta

2 AZB 603 s možným pokračováním AZB 601 / AZB 602
* Rozměrové údaje se vztahují ke stavu při expedici 

(stavěcí nohy jsou zcela zašroubované). Šroubováním 

stavěcích noh lze tuto míru zvětšit max. o 16 mm.

440

8
5
0

1
0

 
≥
 2

4
4
5

1
1
5
0

585

ST 160-2 E = 600

ST 120-2 E = 500

X 6 720 612 489-41.1O

2

9
5
1
*

9
2
9
*

350

85

9
0
6

1

ST 120-2 E ST 160-2 E

X 60 0

Tab. 54



Vytištěno z Grundfos CAPS [2014.01.045]

Pozice Počet Popis Cena položky

1 ALPHA2 L 25-40 N 180
Výrobní č.: 98288702

GRUNDFOS ALPHA2 L N
Jedná se o oběhové čerpadlo navržené k zajišťování cirkulace teplé vody v rámci
domovních teplovodních rozvodů.

- díky své stavební délce 150 mm a provedení z korozivzdorné oceli splňuje
veškeré instalační a aplikační požadavky.

ALPHA2 L N je posledním členem rodiny vysoce jakostních oběhových čerpadel
Grundfos.

Oběhová čerpadla ALPHA2 L-series vás zbaví starostí s komplikovaným
nastavováním provozních parametrů čerpání.

Kompaktní konstrukce
Nově řešená konstrukce činí z čerpadla ALPHA2 L nejkompaktnější oběhové
čerpadlo, jaké je na trhu v současné době k dostání. Integrace řídící elektroniky do
tělesa čerpadla nyní umožňuje jeho instalaci i ve velmi stísněných prostorových
podmínkách.

Energetický štítek A
Frekvenční měnič, motor s aplikovanou technologií permanentních magnetů a
kompaktní stator předurčují oběhové čerpadlo ALPHA2 L k umístění na nejvyšší
příčce žebříčku energetických úspor. Ve srovnání s oběhovými čerpadly
energetické třídy D bude čerpadlo  ALPHA2 L ke svému provozu potřebovat až o
80 % méně elektrické energie.

ALPHA konektor
Vysoce ceněný a velmi populární ALPHA konektor je přípojná zástrčka, která
umožňuje velmi jednoduché připojení napájecího kabelu ke zdroji elektrické
energie, bez nutnosti otevírání svorkovnice.

Jednodotykové ovládání
Intuitivní ovládání pomocí jediného tlačítka umožňuje jednoduché nastavování.

Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998.2 kg/m³

Techn.:
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,GS,CE

Materiály:
Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel

DIN W.-Nr. 14308
ASTM A48-25 B

Oběžné kolo: Compozit, PP

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 5 .. 22 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.19 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): IP42
Třída izolace (IEC 85): F
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98288702 ALPHA2 L 25-40 N 180 50 Hz
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ALPHA2 L 25-40 N 180, 50Hz

Q = 0.411 m³/h
H = 3.73 m
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m³
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Popis Hodnota

Název výrobku:: ALPHA2 L 25-40 N 180
Číslo výrobku: 98288702
EAN kód:: 5711492515785
Cena: Na vyžádání

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.411 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 3.73 m
Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,GS,CE

Materiály:
Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel

DIN W.-Nr. 14308
ASTM A48-25 B

Oběžné kolo: Compozit, PP

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Max. provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

180 mm

Kapalina:
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Teplota kapaliny: 20 °C
Hustota: 998.2 kg/m³

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 5 .. 22 W
Max. spotřeba el. proudu: 0.05 .. 0.19 A
Frekvence el. sítě: 50 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Krytí (IEC 34-5): IP42
Třída izolace (IEC 85): F
Motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC

Řídící jednotky:
Poloha svorkovnice: 6H

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.23
Čistá hmotnost: 2.5 kg
Hrubá hmotnost: 2.8 kg
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7. Vstupní ‰achta Tegra 1000

7.1. Technická data

  Průlezná kanalizační šachta
  Vstupní otvor Ø 600 mm
  Vnitřní Ø šachty 1000 mm
  Barva černá (PE)
  Možnost připojení potrubí KG DN/OD 160-400
  Možnost provedení dodatečných připojení 

 nad šachtovým dnem pomocí vložky in-situ 
 s   110, 160 a 200 mm

  Šachtová dna průtočná 0°, 15°, 30°, 45°, 90°
  Sběrná šachta se současným bočním přítokem 

 z pravé i levé strany pod úhlem 45°
  Integrovaný umělohmotný žebřík pro vstup
  Proměnná regulace výšky šachty posunem 

 betonového prstence +/- 0,07 m
  Regulace výšky šachtové skruže: možno 

 seříznout každých 12,5 cm

  Max. hladina spodní vody 0,5 m nad potrubím
  Zaručená těsnost spojení šachtových 

 komponent 0,5 baru
  Možnost přímého připojení potrubí KG
  Třída zatížení poklopů dle ČSN EN 124 (A15–D400)

Pro šachtová dna s výkyvnými hrdly pro průměry 

200, 250 a 315 mm

  Napojení v úhlu 0°, 30°, 60° a 90°
  S levým nebo pravým vstupem pod úhlem 90 °
  Soutočné dno s přítoky zleva i zprava pod úhlem 90 ° 
  Výkyvná hrdla umožní přizpůsobit úhel napojení 

 až o 7,5 °

TELEFON

+420 596 136 295

FAX

+420 596 136 301

E-MAIL

info@wavin-osma.cz

Kanalizaãní ‰achty znaãky WAVIN



Revizní ‰achta Tegra 600
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6.1. Technická data

  Neprůlezná kanalizační šachta
  Vnitřní šachty 600 mm
  Barva červenohnědá (PP), černá (PP)
  Možnost přímého napojení kanalizačních potrubí

 KG DN/OD 160-400, Ultra-Rib DIN DN/ID 150-300,
  X-Stream DN/ID 150-300

  Možnost dodatečných připojení nad dnem pomocí 
 vložky in-situ  110, 160 a 200 mm

  Nastavitelný úhel připojení kanalizačního potrubí 
 v hrdlech +/- 7,5° v každé rovině

  Průtočná šachtová dna 180°, 150°, 120°, 90° 
 (příslušně 0°, 30°, 60°, 90°)

  Soutočná šachtová dna se současným bočním  
 přítokem z pravé i levé strany

  Boční přívody jsou realizovány pod úhlem 90°
  Dno bočního přítoku je situováno 3,0 cm nad dnem 

 hlavního průtoku
  Regulace výšky kanalizačních šachet seříznutím 

 korugované roury po 10 cm nebo pomocí teleskopu
  Možnost použití i při velmi vysoké hladině spodní vody
  Zaručená těsnost spojení komponentů kanalizační 

 šachty 0,5 baru
 Kruhová tuhost ≥ SN4
 Letmé uložení horní sestavy (teleskop – litinový poklop  

 nebo mříž)
 Zamezení přenosu dynamického zatížení na litinový  

 kanalizační systém
 Možnost sestavení uličních nebo chodníkových vpustí:

 – šachtová roura + slepé dno + spojka IN-SITU 
 + betonový adaptér + teleskop + mříž

Nastavitelná hrdla pro spojení s kanalizačním potrubím byla 
použita pro revizní šachty vůbec poprvé. Variabilita ulože-
ní hrdla o  úhel +/- 7,5° v  každé rovině umožňuje zároveň 
libovolné napojení potrubí pokládaných s  různými spády 
(horizontální rovina) a  také získání plynulé regulace změny 
směru průtoku odpadních vod (vertikální rovina) za použití 
min. počtu konfigurací šachet.

Konfigurace šachet:

Průtočné šachty a šachty s jedním bočním přítokem nemají 
zabudovaný spád dna. Proto je lze libovolně otáčet ve ver-
tikální rovině. Šachty se současným přítokem zprava i  zleva 
(tzv. sběrné šachty) mají zabudovaný spád v hodnotě 0,7 %. 
Pouze průtočná šachta 0 ° DN/OD 400 není vybavena výkyv-
nými hrdly. „Slepá“ šachta má ploché dno.

6. Revizní ‰achta Tegra 600

Průtočná šachta s přímým 

tokem 0° (180°)

Možnost plynulé regulace úhlu 

v rozsahu 15°-345° (165°-195°)

kromě DN/OD 400.

Průtočná šachta 30° (150°)

Možnost plynulé regulace úhlu 

v rozsahu 15°-45° (135°-165°).

Průtočná šachta 60° (120°)

Možnost plynulé regulace úhlu 

v rozsahu 45°-75° (105°-135°).

Průtočná šachta 90° 

Možnost plynulé regulace úhlu 

v rozsahu 75°-90° (105°).

MontáÏní pfiedpis

Katalog v˘robkÛ
INTERNET

www.wavin-osma.cz
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