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Anotace 

Šubrtová Sylvie, Rodinný dům – kanalizace, 63 stran 

          Předmětem mé bakalářské práce je projekt pro realizaci novostavby rodinného domu. 

Vnitřní kanalizace rodinného domu a zatravněná střecha. Rodinný dům má dvě nadzemní 

podlaží a suterén. Je navržen pro pětičlennou rodinu. Vnitřní kanalizace je projektována jako 

oddílná. Zahrnuje řešení zpětné využití šedé vody. Čištění šedé vody v čistírně šedých vod. A 

následný rozvod vyčištěné provozní vody po domě. Dále je zde řešen návrh zatravněné 

střechy, její skladba a odvádění dešťových odpadních vod z ní. 

          Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. 

Klíčová slova: Rodinný dům, vnitřní kanalizace, šedá voda, zatravněná střecha 

 

 

Annotation 

Šubrtová Sylvie, Family house – sewerage, 63 pages 

           The subject of my thesis is project for the construction of a new building – a family 

house. The internal sewer system of the house and the green roof. The house has two floors 

and a basement. It’s designed for a family of five. Sewerage is designed as a separated 

system. It includes a solution for grey water reuse. Grey water is treated in a water treatment 

device and further distributed around the house. Next there is a green roof solution, it is 

composition and a waste rainwater outlet. 

          The thesis consists of the text and drawing part. 

Key words: House, internal sewer, grey water, green roof 
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1   ÚVOD 

 

 Předmětem bakalářské práce je vypracování projektová dokumentace pro realizaci 

novostavby rodinného domu. Vypracování vnitřní kanalizace a návrh zatravněné střechy. 

 Navrhovaný rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a suterén. Střecha rodinného 

domu je sedlová v mírném sklonu a na ni je uložena vrstva substrátu s extenzivní vegetací. 

Dům je jednogenerační, navržen pro pět obyvatel. 

 Vnitřní kanalizace rodinného domu je projektována jako systém IV – vnitřní 

kanalizace s oddělenými odpadními potrubími [4]. To znamená, že jsou zde rozvody 

kanalizace provedeny zvlášť pro černou vodu a šedou vodu. Černá voda je odváděna přímo do 

kanalizace a šedá voda je odváděna do zařízení na čištění šedých odpadních vod. Šedá voda je 

odváděna ze zařizovacích předmětů: umyvadla, sprcha, vana, dřez, výlevka, myčka a 

automatická pračka. Černá voda je odváděna od záchodů k nim napojených umývátek a 

podlahových vpustí. Šedá voda je zpracovávána v čistícím zařízení a pak akumulována 

v nádrži. Jako vyčištěná provozní voda se bude dále používat k závlaze zatravněné střechy 

v suchých letních dnech, k zalévání zahrady a ke splachování záchodů. Její přebytky budou 

odvedeny spolu s černou vodou a dešťovou vodou ze střechy a terasy do veřejné jednotné 

kanalizace.  

 Zelená střecha zadržuje dešťové vody ve svém souvrství a tak nezatěžuje veřejnou 

kanalizaci, proto zde není připojeno řešení s využíváním dešťových odpadních vod. Návrh 

zatravněné střechy byl proveden s ohledem na složení jejich jednotlivých vrstev, výběr 

rostlin, které se vyskytují v lokalitě místa stavby a dále řeší její odvodnění a požadavky. 

 Bakalářská práce je členěna na textovou část, výkresovou část a přílohy. Textová část 

je vypracována podle vyhlášky č. 62 /2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a přílohy č. 6 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. 

Souhrnná technická zpráva byla napsána podle přílohy č. 5 [11]. Výkresová část se skládá ze 

stavebních výkresů rodinného domu a technických výkresů vnitřní kanalizace a vnitřního 

provozního vodovodu použitá legislativa [8],[5],[4],[2],[1]. Přílohy obsahují výpočty a 

posouzení návrhů schodiště, vnitřní kanalizace, vnitřního provozního vodovodu, tepelně 

technických vlastností domu a jeho konstrukcí a výčet skladeb podlah v domě (zdroje 

uvedené u každé přílohy). 



2 

 

A       PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

A.1      Identifikační údaje 

A.1.1   Údaje o stavbě 

            a)    Název stavby:    Novostavba rodinného domu 

            b)    Místo stavby:    obec Vidče, kraj Zlínsky, psč: 756 53 

                                               parcela č.: 103/1, katastrální úřad: Valašské Meziříčí 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

             a)   Martin Maceček, Vidče 196, psč: 756 53 

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

            a)   Sylvie Šubrtová, U Vodojemu 1249, Valašské Meziříčí, psč: 757 01 

A.2     Seznam vstupních podkladů 

           a)   Zadání bakalářské práce 

A.3     Údaje o území 

           a)   Rozsah řešeného území:   Zastavěné území. 

           b)   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: Stavba není umístěná  

                 v žádném chráněném území. 

           c)   Údaje o odtokových poměrech:   Stavba nenaruší stávající odtokové poměry. 

           d)   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:  Stavba je v souladu                  

                 s územním plánem obce Vidče. Je umístěna do zastavitelné plochy určené stavbám  

                 pro bydlení.  

           e)   Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou  

                 územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem ..atd.:    Není  

                 předmětem řešení. 

           f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:   Stavební činností  

                 jsou dodrženy požadavky na využití území. 

           g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:   Požadavky dotčených orgánů  
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                byly zapracované do projektové dokumentace stavby a dále budou dodržovány při  

                její realizaci. 

           h)   Seznam výjimek a úlevových řešení:   Nejsou zde výjimky ani úlevová řešení. 

           i)   Seznam souvisejících a podmiňujících investic:   Není předmětem řešení. 

           j)   Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby [16]: 

                 Pozemky: -   parcela.č.:101/4, druhy pozemku: zahrada,  

                                       vlastník: Fusek Miloslav, č.p. 150, 756 53 Vidče 

                                   -   parcela.č.:101/2, druhy pozemku: orná půda,  

                                       vlastník: Kulišťáková Helena, č.p. 11, 756 53 Vidče 

                                   -   parcela.č.:701, druhy pozemku: zahrada,  

                                       vlastník: Kulišťáková Helena, č.p. 11, 756 53 Vidče 

                                   -   parcela.č.:103/2, druhy pozemku: zahrada,  

                                       vlastník: Maceček Jiří, č.p. 319, 756 53 Vidče 

                  Stavba:  -    parcelní číslo: st.510, č.p.:196, druh pozemku: zastavěná plocha a  

                                      nádvoří, vlastník: Maceček Jiří, č.p. 319, 756 53 Vidče 

A.4     Údaje o stavbě 

           a)   Nová stavba nebo změna dokončené stavby:   Nová stavba. 

           b)   Účel užívání stavby:   Obytná stavba s trvalým užíváním. 

           c)   Trvalá nebo dočasná stavba:   Trvalá stavba. 

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

                 apod.):   Není předmětem řešení. 

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

                 požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:   Projektová  

                 dokumentace stavby je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O   

                 územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších    

                 předpisů novely zákona č. 350/2012 Sb. [15] 

                 Projektová dokumentace stavby je vypracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006   

                 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, včetně její změny vyhlášky č.  
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                431/2012 Sb. Zahrnuje umístění stavby na pozemku, její dostupnost, napojení na                        

                komunikaci a inženýrské sítě, možnost požárního zásahu, vliv stavby na okolní  

                pozemky. [14] 

                Projektová dokumentace stavby je vypracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009    

                Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů novely   

                vyhlášky č. 20/2012 Sb. [13] Navržená stavba splňuje požadavky na její   

                bezpečnost, na stavební konstrukce, technické zařízení. 

                Projektová dokumentace stavby nezohledňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. O obecných  

                technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Navržená  

                stavba nespadá do kategorie staveb, kterou tato vyhláška řeší. 

           f)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  

                z jiných právních předpisů:   Není předmětem řešení. 

           g)   Seznam výjimek a úlevových řešení:   Nejsou zde výjimky ani úlevová řešení.      

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

                 plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů apod.):    

                 Zastavěná plocha: 152 m
2
,  

                 Obestavěný prostor: 1212 m3
,  

                 Užitková plocha: 307,67 m2
, 

                 Rodinný dům s pěti osobami. 

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

                s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,   

                třída energetické náročnosti budov apod.):   Rodinný dům bude připojen na  

                inženýrské sítě: jednotné kanalizace, vodovodu, NTL plynovodu, NN elektr.sítě.  

                Roční spotřeba vody: 36 l/rok x 5 = 180 m
3
/rok [12] 

                Roční spotřeba plynu: 1835 m3/rok = 19,46 kWh  

                (spotřeba plynu -vytápění: kotel 1,47m
3
/h - pro dobu topného období.                      

                 A vaření: plynový sporák 1,21m3
/h za předpokladu vaření denně). 

     Odpadní vody ze zařizovacích předmětů (krom klozetů a podlahové vpusti) budou    

                čištěny v domácí čistírně šedých vod. Ostatní odpadní a dešťová voda bude  

                 odvedena do jednotné kanalizace.  

                 Komunální odpad bude odvážený jednou týdně na městskou skládku.   

                 Třída energetické náročnosti budovy: B- úsporná.  
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            j)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na  

                  etapy):   Není předmětem řešení. 

            k)   Orientační náklady stavby:   Teoretické náklady na stavbu: OP x 4401  

                   (konstrukční materiálová charakteristika)  = 1212 m
3 

 x 4401 kč/m3 
= 5 334000 kč  

                    +  ostatní  náklady: 200 000 kč. Celkem ± 5 530 000 kč             zdroj: [17] 

 

A.5     Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:   Stavba není  

           členěna na další objekty. Stavbu tvoří rodinný dům i a přípojky vodovodu, kanalizace,    

           plynovodu a elektrické přípojky. 

B       SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1     Popis územní stavby:    

           a)    Charakteristika stavebního pozemku:   Stavební pozemek určený pro stavbu  

                  rodinného domu se nachází v okrajové části obce Vidče zvaný jako ,,Dolní konec“.  

                  Celá obec je v údolí obklopena kopci a tak i tento pozemek se nachází v mírném  

                  svahu. Svažuje se severozápadním směrem. Terén v místě objektu byl zarovnán a  

                  sklopen podél fasády. Na severozápadní straně vznikl výkop (zářez do svahu)  

                  kvůli částečnému podsklepení objektu. Pozemek je umístěný do zastavěné plochy    

                 určené pro bydlení. Pozemek je evidován v katastru nemovitosti jako zahrada.  

                 S ním sousedí čtyři pozemky. Tři jsou evidovány jako zahrady a jeden jako orná   

                 půda. Na jednom z pozemků se nachází rodinný dům. Pozemek je ze severní a  

                 východní strany ohraničen komunikací. Ze severní strany, kde je orientovaný vstup   

                 na pozemek, budou natažené přípojky kanalizace, vodovodu, elektřiny, plynovodu.   

                 Na pozemku se nenacházejí žádné velké stromy. Je vhodný ke stavbě.  

          b)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:   Nebylo třeba speciálních  

                 průzkumů vzhledem k typu stavby a znalosti místních podmínek. Na pozemku byl  

                 udělaný jednoduchý geologický průzkum pomocí dvou kopaných sond umístěných  

                 v místě budoucí stavby. Bylo zjištěno, že je zde půda propustná, tvořena hlínami,  

                 štěrky a písky. A dále byl dělaný hydrogeologický průzkum, ve kterém bylo   

                 zjištěno, že se podzemní voda nachází pod úrovní základové spáry. Tedy na spodní  

                 stavbu nemá vliv tlaková voda.  
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           c)   Stávající a ochranná bezpečnostní pásma:   Stavební parcela se nenachází  

                 v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

           d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:    

                 Stavební parcela se v záplavovém ani poddolovaném území nenachází. 

           e)   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na  

                 odtokové poměry v území:   Není předmětem řešení. 

           f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:   Nejsou zde žádné požadavky  

                 na asanace, demolice ani kácení dřevin v území. 

           g)   Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

                 určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvale):   Pozemek není zahrnut do  

                 zemědělského půdního fondu ani určen k plnění funkce lesa. 

           h)   Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající  

                 dopravní a technickou infrastrukturu):    

                 Napojení na stávající technickou infrastrukturu: Objekt bude napojen na inženýrské  

                 sítě ze severní strany pozemku.  

                 Vodovodní přípojka DN 32 bude odbočkou napojena do vodovodního řadu DN 60.  

                 Přípojka je vedena kolmo na osu vodovodního řádu k rodinnému domu v hloubce  

                 1,2m pod rostlým terénem. Začíná v místě napojení na hlavní řad a končí ve sklepě   

                 v technické místnosti hlavním uzávěrem vody. 

                 Kanalizační přípojka DN 125 bude odbočkou napojena na jednotnou veřejnou   

                 kanalizaci DN 400 v hloubce 3,7 metrů pod rostlým terénem. Je vedena kolmo na  

                 osu kanalizačního řadu. Šedá voda bude čištěna a zpětně používaná, její přebytky  

                 nebo stavy při možné poruše, budou odváděny spolu s ostatní odpadní a dešťovou  

                 vodou do jednotné kanalizace. 

                 Plynovodní přípojka DN 20 bude napojena T-kusem na NTL plynovod DN 50.  

                 Bude vedena v hloubce 0,8 m pod rostlým terénem. Hlavní uzávěr plynu bude  

                 umístěný na plotě, na hranici pozemku ve skřínce 600x600x300 mm na  

                 podbetonovaném základu.  

                 Elektrická přípojka bude vedena v zemi v hloubce 0,4 m. Napojí se na NN vedení  

                 elektrické sítě. Na hranici pozemku, na oplocení, bude umístěna elektroměrná  

                 skřínka. 
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                 Všechny stávající sítě jsou vedeny komunikací.  

                 Při souběhu a křížení sítí, budou dodrženy minimální vzdálenosti a odstupy, které  

                 jsou určené v normě ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání technického vybavení  

      [8]. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: Kolem severovýchodní strany  

                 pozemku vede účelová komunikace s veřejným provozem, která je pod správou  

                 obce Vidče. Na tuto komunikaci bude ze severní strany pozemku napojena   

                 příjezdová cesta a chodník k objektu v délce 7m. Doprava v klidu je zajištěna  

                 garáží přilehlé k objektu. 

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

                 Není předmětem řešení.    

B.2     Celkový popis stavby: 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:   Novostavba je  

            navržena jako nízkoenergetický dům pro bydlení. Je jednogenerační, se dvěma  

            nadzemními a jedním podzemním podlažím.  

            Základní kapacity: Zastavěná plocha: 152 m2, Obestavěný prostor: 1212 m3
,  

                                           Užitková plocha: 307,67 m2, Rodinný dům s pěti obyvateli. 

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

           a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:   Pozemek se      

                nachází na sever od centra v okrajové části obce Vidče. Je umístěn v zastavěné  

                lokalitě a v jeho okolí jsou zejména rodinné domy. Od pozemku vede účelová  

                komunikace, která se napojuje na hlavní komunikaci vedoucí celou obcí. V blízkém      

                okolí pozemku se nachází lesy a louky. Protéká zde říčka Maretka, která kopíruje  

                trasu hlavní komunikace. Území je členité, v mírném, ale i prudkém svahu kopce,  

                který se tyčí nad pozemkem z východní strany.  

                Vzhledem k podmínkám v lokalitě je dům situovaný uprostřed pozemku, jako  

                samostatně stojící objekt. Ze severní strany ulice je vstup do objektu ve vzdálenosti 

                7 m od oplocení. Rodinný dům je obdélníkového tvaru, má dvě nadzemní podlaží a   

                je podsklepený v celé jeho ploše. Dům má přilehnou garáž pro jeden osobní   

                automobil. Střecha garáže je navrhnuta jako terasa domu. Střecha rodinného domu  

                má sedlový tvar s mírným sklonem střešních rovin 8°. Na ní je navržena zatravněná   

                ,,zelená“ střecha.  
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           b)  Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné   

                 řešení:   Půdorys stavby je složen ze dvou obdélníků, větší dům a menší garáž.   

                 Nosnou konstrukci tvoří zděný systém obvodových a vnitřních stěn. Fasáda je  

                 navržena se zateplením a s tenkovrstvou omítkou světle zelené barvy. Střecha je  

                 projektována jako sedlová, se sklonem 8°. Její nosnou konstrukci tvoří vazníková  

                 dřevěná konstrukce. Nosnost musí posoudit statik, neboť skladba střechy má větší 

                 hmotnost. Na střechu jsou navrhnuty nenáročné rostliny, převážně divoké byliny a   

                 trávy, čili extenzivní zeleň. Střecha je opatřena dřevěnou atikou zabraňující sesuvu  

                 půdy. Výplně otvorů, okna a dveře, jsou ze dřevěného materiálu. Okapový systém  

                 bude plechový v barvě antracitu.  

 

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby:   stavba nespadá do této kategorie,  

            neobsahuje žádné technologické výroby. 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby:  Projektová dokumentace stavby nezohledňuje  

            vyhlášku č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících  

            bezbariérové užívání staveb. Navrhovaná stavba nespadá do kategorie staveb, kterou   

            tato vyhláška řeší. 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby:   Navržená stavba bude mít běžné bezpečnostní  

            prvky, jako je schodiště opatřené zábradlím či podlaha s protiskluzovou úpravou. Jiná  

            zvláštní bezpečnostní opatření nejsou v projektové dokumentaci řešena.  

B.2.6   Základní charakteristika objektu:   

           a)   Stavební řešení:   Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu   

                 C16/20 a podkladní betonové desce C16/20 tl. 150 mm, vyztužené kari sítí – ocel  

                 B420B, oka 100x100 mm tl.6mm. Konstrukce nosných stěn je navržena jako zděná  

                 konstrukce ze zdícího systému Porotherm. Stropy jsou skládané z vložek Miako a  

                 Pot nosníků systému Porotherm. Konstrukce střechy je navržena jako vazníková              

                 konstrukce složena z dřevěných vazníků. Navržená vzdálenost mezi vazníkovými  

                 příhradami je 600 mm na doporučení výrobce. Je zde nutné důkladné statické   

                 posouzení s ohledem na větší zátěž střechy. 
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           b)  Konstrukční a materiálové řešení:    

                 Výkopy: Budou prováděny pomocí stavebních strojů a ručně. Poslední vrstva 

      zeminy bude odkryta těsně před betonáží, aby bylo zabráněno rozbřednutí     

                 základové spáry. Ve výkopech bude umístěno drenážní potrubí, které bude pod  

                základy odvádět zemní vlhkost. Podzemní voda je v hloubce pod základovou spárou 

                 Základy: Jsou projektovány jako základové pásy, které budou vylité betonem  

                 C16/20. Jejich hloubka je různá, neboť objekt není celý podsklepen. Tzn. garáž  

                 je nepodsklepená. Od té povedou stupňovité základové pásy až k úrovni  

                 základových pásů sklepa. Pásy mají v obvodových částech šířku 590 mm a ve  

                 vnitřních částech 450 mm. Základovou desku tvoří beton C16/20 o tloušťce 150   

                 mm, vyztužený kari  sítí – ocel B420B, oka 100x100 mm tl.6mm. Podkladní beton  

                 bude ležet na zhutněném štěrkopískovém podsypu o tloušťce 100 mm.  

                 Svislé nosné konstrukce: Celá nosná konstrukce rodinného domu je navrhnuta  

                 v jednom cihelném systému. Obvodové stěny jsou zděné z Porothermu 44EKO+ na  

                 maltu TM tl. 440 mm. Cihly mají vysoký tepelný odpor a vysokou tepelnou  

                 akumulaci stěny. Vnitřní nosné stěny jsou typu Porotherm 25 AKU P+D, tl.  

                 250 mm. Akusticky dělící nosné stěny tlumící zvuk díky větší objemové hmotnosti  

                 cihel a speciálnímu děrování. Vnitřní nenosné příčky Porotherm 11,5 AKU, tl.  

                 115mm, které mají také výborné akustické vlastnosti. 

                 Překlady: Budou umístěny nad interiérové dveře a v exteriéru nad otvory  

                 oken, vstupních dveří a garážových vrat. Jsou navrhnuty keramické překlady   

                 Porotherm pro tloušťky stěn: 440, 250 a 115 mm. Typy překladů Prorotherm 7 a  

                 plochý překlad Porotherm 11,5/71. Jejích bližší popis a rozměry jsou na výkresech  

                 půdorysů v projektové dokumentaci. 

                 Vodorovné konstrukce: konstrukce stropů jsou projektovaný pomocí systému   

                 Porotherm. Stropy jsou skládány z keramobetonových Pot nosníků a keramických  

                 vložek Miako zalitých betonovou zálivkou. Tloušťky stropů jsou 230 mm, jen nad  

                 garáží je strop tloušťky 190 mm. Zálivka je z betonu C20/25. Betonová výztuž  

                 stropů bude provedena dle podkladů od výrobce a výpočtů, které zde nebudou   

                 zahrnuty. V krajích některých místností jsou vložky zkráceny, nebo je zde  

                 dobetonávka. V místech napojení svislých konstrukcí – příček a nosných stěn, bude  

                 položen těžký asfaltový pás. Osová vzdálenost nosníků od sebe bude 500 mm. Více  
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                 viz. výkres č.6 Strop nad 1NP. 

                 Ztužující věnce jsou navrženy dle podkladů výrobce Porotherm. Vyztuženy  

                 ocelovou výztuží a zality betonem C20/25. Jejich součástí jsou po obvodu tepelná  

                 izolace XPS tl. 100mm a speciální věncové cihly Pot VT8/23,8 a Pot VT8/19,5,  

                 tl. 80 mm.  

                 Podhledy: ve druhém nadzemním podlaží je vytvořen sádrokartonový podhled ze  

                 sádrokartonových desek. Na desky je natřena vrstva bílého nátěru. Desky jsou  

                 upevněny na nosnou dřevěnou konstrukci střešních příhradových vazníků.  

                 Tloušťka SDK desky 12,5 mm. 

                 Schodiště: Schodiště je navrženo jako dvouramenné pravotočivé. Tvar schodiště  

                 ,L‘. První rameno má sedm stupňů o výšce 172,65 mm a šířce 284,7 mm. Druhé  

                 rameno má deset stupňů o výšce 172,65 mm a šířce 284,7 mm, s tím že první  

                 stupeň ve druhém rameni je zkrácený na délku o 6,3 mm. Kvůli dispozici půdorysu.   

                 Šířky ramen jsou 1000 mm. Mezi rameny je mezipodesta o rozměrech 1251,8 x   

                 1000 mm a tloušťce 120 mm. Více o parametrech schodiště v příloze č.1.  

                 Konstrukce schodiště je z železobetonu. Jednotlivé stupně jsou udělány zvlášť o  

                 rozměrech 1200x80x284,7 mm. Jsou vetknuty do nosných stěn o minimálním  

                 hloubce uložení 100 mm. Povrch stupnic a podstupnic je upraven dřevěným  

                 obkladem tl.8mm. [2] 

                 Konstrukce střechy: Dřevěná vazníková střecha je tvořena konstrukcí příhradových   

                 vazníků, spojených Gang-naily - styčníkové desky s prolisovanými trny [18]. 

                 Uložení vazníkové konstrukce je po vzdálenostech 0,6 m na doporučení výrobce.   

                 Návrh rozměrů nosné konstrukce dřevěných prvků příhrady dle statických výpočtů,  

                 které zde nebudou řešeny. 

                 Komín:   Komínové těleso je navrženo pro odvod spalin z kondenzačního      

                 plynového kotle, který má uzavřenou spalinovou cestu, tudíž zabezpečuje i přísun     

                 vzduchu do spotřebiče. Je navržený dvousložkový komín Schiedel Absolut, který  

                 má keramickou vnitřní vložku a integrovanou tepelnou izolaci v komínové tvárnici.  

                 Vnější rozměry 360x360 mm. Komínový průduch má průměr 14 mm. Výška  

                 komínu 65 cm nad hřebenem střechy. Ukončení komínového tělesa je spádovou  

                 krycí deskou s kónickým vyústěním. Povrch vnějšího komínového pláště bude mít  

                 cihlovou strukturu. 
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                 Hydroizolace: Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti podlahy na terénu a zdí  

                 přilehlých k terénu jsem navrhla natavovací oxidační pásy z asfaltu Vedag  

                 Vedatect G200 S4 tl. 2x 4 mm.  

                 Pod skladbou podlahy garáže je hydroizolace Vedag Vedatect G200 S4 tl. 2x4 mm.  

                 V koupelnách budou umístěny parozábrany Jutafol N special tl. 0,00022mm.  

                 V konstrukci střechy je navrhnuta parozábrana Vedag Vedatect AL+V60 a  

                 hydroizolace Vedag Vedaflor WS 2x5mm  proti prorůstání kořínkům vegetace. 

                 Tepelná izolace: základové konstrukce a obvodové konstrukce sklepa budou  

                 zatepleny extrudovaným polystyrenem Austrotherm 30XPS-G/030 o tloušťce 100  

                 mm. XPS bude veden do výše 150 mm nad terénem do nejvyššího bodu  

                 označeného na výkrese jako ±0,000 mm. Podlaha na zemině bude mít tepelnou  

                 izolaci Austrotherm 30XPS-G/030 o tloušťce 200 mm. 

                 Obvodové stěny 1NP, 2NP a Garáže budou zatepleny pěnovým polystyrenem o   

                 tloušťce 150 mm. Izolace bude k obvodovým stěnám připevněna hmoždinkami.  

                 Ze strany garáže, u zdi společné pro garáž a dům, bude také polystyrén 100mm. 

                 Konstrukce střechy je zateplena tuhými střešními deskami Rockwool Dachrock  

                 2x140 mm. Spojení s dřevěnou konstrukcí pomocí mechanického kotvení.   

                 Zateplení terasy - tepelnou izolací Austrotherm 30XPS-G/030 o tloušťce 100 mm. 

                 Podlahy: V domě budou použity hlavně dřevěné podlahy o tloušťce 9 mm  

                 s vyrovnávací vrstvou a s kročejovou izolací Rockwool 30 mm. V okrajích  

                 podlah budou připevněné dřevěné lišty. Dále na chodbách v koupelnách a  

                 technické místnosti bude použita keramická dlažba tl. 9 mm, na stavebním tmelu  

                 6 mm s kročejovou izolací Rockwool 30 mm. Garáž a některé místnosti ve sklepě   

                 budou mít betonovou podlahu. Na terase bude položena betonová dlažba 400x400  

                 mm, tl. 40 mm, uložena na distančních gumových podložkách. Více v příloze č.2  

                 skladby podlah a v na výkrese č.7 Řez. 

                 Nátěry: Dřevěné prvky a konstrukce budou opatřeny nátěrem zabraňujícím vzniku   

                 plísní, odpuzující houby a dřevokazný hmyz. Kovové prvky budou opatřeny  

                 protikorozním nátěrem.  

      Výplně otvorů: Eurookna a dveře, materiál dřevo smrk, typ TTK komfort plus se  

                 zasklívacím trojsklem. Součinitel prostupu tepla oknem je U = 0,9 W/Km
2 

a dveřmi  

                 U = 1,0 W/Km
2. Garážová sekční vrata, barva hnědá. Interiérové dveře budou ze 
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                 dřeva v ocelovou zárubní. Pouze dveře z kuchyně do obývacího pokoje budou  

                 v obložkové zárubni. 

                 Povrchové úpravy: V kuchyni, koupelnách a na záchodech bude keramický obklad  

                 tl. 7mm. V kuchyni to bude jenom pás nad pracovní linkou. Na záchodě bude od  

                 země do výšky 1,6 m. A v koupelně bude po celé výšce místnosti, tedy 2,6 m.  

                 Interiérové omítky budou mít tenkou bílou malbu. Fasádní omítka bude natřena  

                 vrstvou světle zelené fasádní barvy. 

                 Klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky: Z těchto odvětví je to navržený   

                 okapový systém Lindab Rainline z pozinkovaného plechu. Ocelové zábradlí na  

                 terase, výška 1m. Dřevěné zábradlí na schodišti ve výšce 0,9 m. Další výrobky   

                 nejsou předmětem řešení. 

           c)   Mechanická odolnost a stabilita:   Stavba bude zhotovena z materiálů a výrobků,  

                 které jsou prověřené a atestovány. Není předmětem řešení ji posuzovat ze  

                 statického hlediska.  

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení:    

           a)   Technické řešení:    

                 Vytápění: rodinný dům bude vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle,  

                 který je umístěný ve sklepě v technické místnosti. Je navržen kondenzační kotel  

                 Geminox THRS 1-10C. Výkon kotle: 0,9 – 9,5 kW (návrh pro stavbu s velmi  

                 malou tepelnou ztrátou do 10 kW). Kotel je doplněný o externí nerezový zásobník  

                 na teplou vodu BS 200 o objemu 200 litrů. Řízení topného systému pomocí  

                 ekvitermní regulace QAC 34 (venkovní čidlo) + QAA 73 (multifunkční přístroj).  

                 Otopná soustava bude tvořena otopnými tělesy o různých výkonech. Otopná tělesa  

                 jsou navrženy od firmy Korado. Trubní rozvody budou z měděného potrubí.  

                 Kondenzační kotel má uzavřenou spalinovou cestu, tedy spotřebič typu C. Je  

                 připojený na dvousložkový komínový systém Schiedel Absolut s integrovanou  

                 tepelnou izolací v komínové tvárnici a keramickou vnitřní vložkou. Průměr 14 mm. 

                 Vzduchotechnika a chlazení: Není předmětem řešení 

                 Osvětlení: Není předmětem řešení 

                 Elektrické energie: Není předmětem řešení 

                 Plynovod: Není předmětem řešení 
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                 Vodovod: Není předmětem řešení, pouze rozvod vyčištěné provozní vody. 

                 Vodovod provozní vody: je rozveden od čistírny šedých vod, která je umístěna  

                 v technické místnosti ve sklepě. Rozvody jsou navržené s polypropylenového  

                 potrubí od firmy Ekoplastik Wavin tj. trubky S3,2 PN 16. Tloušťky potrubí jsou  

                 DN 16x2,3 mm a DN 20x2,8 mm. Provozní vodou jsou zásobovány nádržky  

                 splachovacích zařízení záchodů. Dále voda proudí do dvou výtokových armatur.  

                 První je mrazuvzdorný zahradní ventil umístěný na vnější straně obvodové stěny  

                 sklepa. Druhý je výtokový kohout u výlevky, umístěný ve 2NP v místnosti  

                 zvané: Sklad. Ta je přístupná pouze z terasy. Jejím prostřednictvím zaléváme  

                 v suchém období zatravněnou střechu.   

                 Vnitřní splašková kanalizace: Je projektována jako oddílná. Bude mít zvlášť  

                 rozvody na šedou vodu a zvlášť rozvody na vodu černou. Voda šedá bude sbírána  

                 od zařizovacích předmětů: vana, sprcha, umyvadla, dřez, pračka a myčka. Černá  

                 voda bude odváděna od podlahové vpusti, záchodových mís a k nim připojených  

                 umývátek. Navržené vnitřní rozvody potrubí budou z materiálu Skolan dB Osma.  

                 Šedá voda bude čištěna v čistírně šedých vod typ AS-GW/AQUALOOP 12 od  

                 firmy Asio. Zařízení má dvě nádrže s maximálním denním nátokem 600 litrů. První  

                 nádrž je čistící – bioreaktor, druhá akumulační. Z nádrží bude voda čerpána pomocí  

                 automaticky doplňovací jednotky RAINMASTER Eco 10. Přebytečná šedá voda  

                 bude vypouštěna do jednotné kanalizace spolu s černou vodou. Svodné potrubí  

                 kanalizace je navrženo z PVC potrubí systém KG od Osmy. 

                 Dešťová odpadní voda ze zatravněné střechy je pomocí drenážních trubek  

                 odváděna do dešťového odpadního potrubí. Přechod mezi nimi je ošetřen  

                 spojovacím kusem. Dům má navržen okapový ocelový systém Lindab Rainline.  

                 Dešťové odpadní potrubí je svedeno do země, kde přes lapač střešních nečistot je  

                 změněn materiál svodného potrubí na PVC KG od Osmy. Napojení dešťového  

                 svodného potrubí na splaškové je mimo objekt v revizní šachtě. 

          b)   Výčet technických a technologických zařízení:    

                 Kondenzační kotel Geminox THRS 1-10C, výkon 0,9 – 9,5 kW.  

                 Nerezový zásobník na teplou vodu BS 200 o objemu 200 litrů. 

                 Ekvitermní regulace QAC 34 (venkovní čidlo) + QAA 73 (multifunkční přístroj). 

                 Čistírna šedých vod typ AS-GW/AQUALOOP 12 

                 Automatická doplňovací jednotka RAINMASTER Eco 10 
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B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení:  Není předmětem řešení 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi:    

            a)   Kritéria tepelně technického hodnocení:   Skladby konstrukcí byly navrhnuty a  

                  posouzeny v souladu s normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov –  

                  Požadavky [3]. Skladby vyhověly na požadované součinitele prostupu tepla U  

                  (W/m
2K) a na pokles dotykové teploty. Tepelně technické hodnocení konstrukcí          

                  bylo vypočteno v programu Teplo 2011 a  tepelné ztráty obálkou byly vypočteny v  

                  programu Ztráty 2011, které jsou přiloženy v přílohové části č.9 a č.10. v příloze  

                  č.11 je uveden Energetický štítek obálky budovy.  

           b)   Energetická náročnost stavby:   Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby měly  

                  co nejmenší součinitele prostupu tepla U (W/m2K). Tepelné izolace jsou  

                  projektovány do obvodových stěn, střechy a podlahy na zemině.  

            c)   Posouzení využití alternativních zdrojů energií:   Práce se zabývá znovu  

                  využitím šedých odpadních vod, ale nezabývá se návrhem na alternativní využití  

                  zdrojů energie.  

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  

             prostředí:    
             Větrání: V rodinném domě je navrženo přirozené větrání. Místnosti se záchody mají  

             navrženo větrací potrubí s axiálním odtahovým ventilátorem, neboť jsou uprostřed  

             dispozice domu. 

             Vytápění: Zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel o výkonu 0,9 až 9,5 kW, ze  

             kterého je teplo rozváděno do otopných těles v soustavě. 

             Osvětlení: Denní světlo v kombinaci s umělým osvětlením. Všechny pobytové  

             místnosti mají okna. 

             Zásobování vodou: Objekt je připojen na vodovodní řad vodovodní ocelovou  

             přípojkou DN 32. Přípojka je vedena kolmo od osy vodovodního řadu k domu,  

             v nezámrzné hloubce 1,2m. Změna potrubí nastává při vstupu přípojky do sklepa, kde  

             je umístěna vodoměrná sestava a přední je spojka IsifloT100, která mění materiál  

             potrubí na polypropylen. Další rozvody vnitřního vodovodu budou z trubek  

             Ekoplastik S3,2 PN16. Ohřev vody je uskutečněn pomocí plynového kondenzačního  

             kotle. Ohřátá voda je akumulována v nerezovém zásobníku.  

             Odpady: Splašková a dešťové odpadní vody jsou svedeny do veřejného kanalizačního  
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             řadu. Materiály potrubí: Vnitřní připojovací a odpadní potrubí je navrženo  

             z polypropylenu. Přesněji potrubí Skolan dB Osma, polypropylenové potrubí plněné  

             minerálem. Jeho výhodou je, že snižuje intenzitu hluku v trubních systémech.  

             Dešťové odpadní potrubí je navrženo z ocelového okapového systému Lindab  

             Rainline. Svodné potrubí dešťové i splaškové kanalizace je plastové z PVC KG  

             systému. Před domem u vstupu na pozemek je umístěná revizní šachta, kde se spojují  

             svodná potrubí dešťová a splašková. Kanalizační přípojka DN 125 je napojena na  

             veřejnou jednotnou kanalizací odbočkou.  

             Komunální odpady budou navrhnuty klasicky, svozem jednou za týden na skládku.   

             Odpady vzniklé v souvislosti výstavby budou průběžně odváženy a likvidovány, tak  

              jak nařizuje zákon č. 106/2005 Sb. – úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech  

             a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.  

             Ochrana proti hluku, vibracím a prachu: Stavba bude realizována v denní době od  

             7:00 do 17:00 hod. S ní vzniklé nepříznivé jevy zde nejsou více posuzovány. Lze  

             předpokládat, že stavba bude mít nějaký negativní dopad na své okolí, ale to po  

             dokončení realizace skončí. Např. doprava těžkých strojů, nákladních aut, práce  

             s prašnými materiály, samotná výstavba atd. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:    

             a)   Ochrana před pronikáním radonu v podloží: Na základě měření bylo  

                   vyhodnoceno, že spodní stavba nepotřebuje speciální protiradonové izolace.  

             b)  Ochrana před bludnými proudy: Projekt neřeší ochranu před bludnými proudy. 

             c)   Ochrana před technickou seizmicitou: Ve stavbě nejsou navrženy takové stroje,  

                   dopravní prostředky a jiné zařízení, které by způsobovalo technickou seizmicitu. 

             d)   Ochrana před hlukem: Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly  

                    normovým požadavkům na konstrukce pro obytné budovy.  

             e)   Protipovodňová opatření: Navržená stavba se nenachází v záplavovém území.  

B.3       Připojení na technickou infrastrukturu:  

             Napojení na stávající technickou infrastrukturu: Objekt bude napojen na stávající  

             inženýrské sítě, které vedou pod účelovou komunikací a kopírují její trasu. Napojení  

             přípojek bude ze severní strany pozemku, kde je orientovaný i vstup do objektu. 
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             Vodovodní přípojka DN 32 bude odbočkou napojena do vodovodního řadu DN 60.    

             Délka přípojky 12 m, vedena v nezámrzné hloubce 1,2 m pod rostlým terénem.  

              Kanalizační přípojka DN 125 bude odbočkou napojena na jednotnou veřejnou   

              kanalizaci DN 400 v hloubce 3,7 metrů pod rostlým terénem. Délka přípojky: 8 m. 

              Plynovodní přípojka DN 20 bude napojena T-kusem na NTL plynovod DN 50.  

              Bude vedena v hloubce 0,8 m pod rostlým terénem. Hlavní uzávěr plynu bude  

              umístěný na plotě, na hranici pozemku ve skřínce. Délka přípojky: 4,6 m. 

              Elektrická přípojka bude vedena v zemi v hloubce 0,4 m. Napojí se na NN zemní     

              vedení elektrické sítě. Na hranici pozemku na oplocení bude umístěna   

              elektroměrná skřínka. Délka přípojky: 3,9 m. 

B.4        Dopraví řešení: 

              Napojení na stávající dopravní infrastrukturu: Kolem severovýchodní strany  

              pozemku vede účelová komunikace k dalším rodinným domům. Komunikace je         

              veřejná pod správou obce Vidče. Na tuto komunikace bude ze severní strany  

              pozemku napojena příjezdová cesta a chodník ze zámkové dlažby. Jejich délka: 7m. 

              Účelová komunikace je cca 50 m od projektovaného domu napojena na hlavní silnici,  

              která prochází celou vesnici.  

              Doprava v klidu zajištěná garáží, pro jeden osobní automobil. 

              Pěší a cyklistické stezky se v přímém okolí domu nenacházejí. 

B.5        Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:  

              a)   Terénní úpravy: Terén je mírně svažitý k západní straně, v tomto smyslu je  

                     projektována stavba: na jižní stranu pozemku (do svahu) je nepodsklepená garáž,  

                     a k ní přilehlý podsklepený dům. Díky mírně svažitému terénu nemusí být  

                     prováděny velké terénní úpravy. Okna sklepa jsou v minimální přípustné výšce  

                     150 mm od okapového chodníčku. 

               b)   Požité vegetační prvky: Na pozemku je plánovaná zahrádka, která je v režii  

                     majitele po dokončení stavby. V rámci projektové dokumentace je řešen jen  

                     jeden vegetační prvek a to je zatravněná střecha. 

               c)   Biotechnická opatření: Nejsou předmětem řešení. 

B.6         Popis vlivů stavby na životní prostředí: Nejsou předmětem řešení. 
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B.7         Ochrana obyvatelstva: Ochrana obyvatelstva se řeší v procesu výstavby a má ji na  

               starost zhotovitel stavby. Musí místo stavby patřičně zajistit, aby nedošlo k újmě   

               obyvatel v okolí. Stavba bude řádně vymezena provizorním oplocením případně  

               jiným způsobem a označena tabulkami. V procesu užívání stavby už není potřeba  

               žádné ochrany obyvatelstva. 

B.8         Zásady organizace výstavby:  

               a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: Staveniště  

                     bude mít dočasný zdroj elektrické energie a pitné vody. Obě média budou mít  

                     měřenou spotřebu dočasným elektroměrem a vodoměrem. Potřeba médií vychází  

                     z počtu pracovníků provádějících nebo podílejících se na stavbě, z doby trvání  

                     provádění stavby atd.  

               b)   Odvodnění staveniště: Podle výsledů hydrogeologického průzkumu se hladina  

                      podzemní vody nachází hlouběji než je projektována základová spára. Budeme  

                      tedy odvádět zemní vlhkost pomocí drenážního potrubí, které bude kopírovat  

                      obdélníkový půdorys stavby. Potrubí bude umístěno pod vybetonovaný základ.   

                      Drenáž bude svedena k severozápadní hranici pozemku, kde bude volně   

                      zasakovat do půdy. 

                c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

                     Přístup na pozemek bude ze stávající účelové komunikace umožněn ze dvou  

                     stran, severní a východní. Na samotném pozemku budou položené panely, které  

                     vytvoří provizorní komunikaci těžkým vozům a strojům.      

               d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Posouzení vlivu  

                      provádění stavby na okolní stavby není řešeno. Po dokončení výstavby nebude  

                      mít objekt rodinného domu žádný negativní vliv na okolní stavby. 

                e)   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  

                      kácení dřevin: Povinností zhotovitele je provádět stavbu v souladu se zákonem  

                      č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, se zákonem č. 17/1992 Sb. Zákon o  

                      životním prostředí a se zákonem č. 106/2005 Sb. – úplné znění zákona č.   

                      185/2001 Sb. O odpadech.  

                      Oplocení staveniště: Staveniště bude oploceno neprůhledným materiálem bez  

                      mezer, který bude tvořit částečně akustickou stěnu. Vstup a výstup na   
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                      staveniště bude opatřen vjezdovou bránou a menším pěším vchodem. Výška  

                      plotu bude 2m. 

                      Příprava staveniště nevyžaduje žádné demolice, asanace ani kácení dřevin. 

                f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): Staveniště se rozkládá na  

                      stavebním pozemku, kde bude objekt vystavěn. Má dočasný charakter.  

                g)   Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  

                      jejich likvidace: Není předmětem řešení. Zhotovitel bude muset postupovat  

                      v souladu se zákonem č. 106/2005 Sb. – úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. O  

                      odpadech.  

                h)   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: Výškové  

                      osazení podsklepeného objektu RD a nepodsklepené garáže bylo navrženo tak,  

                      aby se využilo mírně svažitého terénu. Rozsah zemních prací bude středně  

                      náročný. Na staveništi bude zřízená dočasná deponie zemin. 

                i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě: Při realizaci stavby bude  

                      postupováno v souladu se zákony:  

                       č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.  

                       č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí a se zákonem.  

                       č. 106/2005 Sb. – úplné znění zákona č.185/2001 Sb. O odpadech.  

                       č. 86/202 Sb. O ochraně ovzduší.  

                       A další související zákony, nařízení, vyhlášky. 

                       Stavební práce budou probíhat v denní době od 7:00 – 17:00 hod.  

                       Na staveništi bude tříděný odpad na: Nebezpečný a Ostatní.  

                       Ochrana proti hluku částečně řešena oplocením z neprůhledného materiálu bez  

                       mezer. Výška plotu bude 2m. 

                 j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  

                       potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných   

                       právních předpisů: Pracovníci zúčastňující se realizace stavby musí být  

                       seznámeni a proškolení s bezpečnostními předpisy. Pracovníci provádějící  

                       stavbu jsou povinni používat předepsané ochranná pracovní pomůcky.  

                       Budou dodržovány požadavky zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další  

                       požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
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                       a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb  

                       mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  

                       ochrany zdraví při práci). 

                       NV č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

                       práci na pracovišti na staveništi. 

                       NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

                       práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

                 k)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: Výstavba  

                        nezasáhne do veřejných ploch, nebude třeba stavebních úprav na bezbariérové   

                        užívání v okolí stavebního pozemku.  

                 l)   Zásady pro dopravně inženýrské opatření: Nejsou předmětem řešení.  

                 m)   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  

                        za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě  

                        apod.): Nejsou předmětem řešení.  

                 n)   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: Nejsou předmětem řešení. 

C        SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1     Situační výkres širších vztahů   Není předmětem řešení. 

C.2     Celkový situační výkres   Není předmětem řešení. 

C.3     Koordinační situační výkres   Koordinační situace – výkres č. 1 

D       DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1.   Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu   

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení:    

  a)  Technická zpráva: 

               Účel objektu: Objekt je navržen jako stavba pro bydlení, ve které bude 5 osob. 

               Kapacitní údaje:   Zastavěná plocha: 152 m2
,  

                                             Obestavěný prostor: 1212 m3
,  
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                                             Užitková plocha: 307,67 m2
, 

                                             Rodinný dům s pěti osobami. 

               Popis objektu:   Stavba se nachází na pozemku č. 103/1 v obci Vidče u Rožnova pod    

               Radhoštěm. Rodinný dům je umístěn uprostřed pozemku jako samostatně stojící  

               stavba. Jsou zde navrhované dvě nadzemní podlaží a suterén. Rodinný dům má  

               obdélníkový půdorys a k němu navržena garáž je taky obdélníková. Objekty mají  

               společnou jednu stěnu. Dispozice domu je rozmístěna tak, aby co nejvíce odpovídala  

               dispozičnímu řešení vzhledem ke světovým stranám, tzn. orientace koupelen  

               kuchyně technických místností na sever, popř. východ. Pobytové místnosti na jih a  

               západ. Rozdělení denní a noční zóny, první nadzemní podlaží denní zóna, druhé  

               patro noční zóna. Stavba samotná je navržena ze zděného systému Porotherm, její  

               výtvarné zpracování nijak nevyčnívá, od ostatních rodinných domů v navržené  

               lokalitě. Venkovní fasádní nátěr je světle zelené barvy. Výplně otvorů jsou navržené  

               jako dřevěné. Sedlová zatravněná střecha s mírným skonem 8°obou střešních rovin,  

               má dřevěnou atiku, která zahrazuje sesuvu substrátu z ní a na své vrchní části je  

               oplechovaná, aby chránila přečnívající hydroizolaci střechy.  

               Stavba není řešena jako bezbariérová.  

               Stavba neobsahuje žádný výrobní technologie.  

               Užívání stavby je bezpečné, jsou zde navržený bezpečnostní opatření, jako je   

               dřevěné zábradlí na schodišti a kovové na terase. Dále je nutné investora seznámit   

               s celou stavbou a instalovanými zařízeními.  

               Stavební fyzika – tepelná technika: Byl proveden výpočet v softwaru Teplo 2011,  

               kde byly navržené konstrukce vyhodnoceny na jejich součinitel prostupu tepla a  

               porovnávány s normovou hodnotou. Více v příloze č. 9. Dále byly získané údaje  

               z Tepla použity pro výpočet tepelných ztrát objektu obálkovou metodou pomocí  

               softwaru Ztráty 2011. Více v příloze č. 10. Na celkovou bilanci tepelných ztrát byl  

               ve Ztrátách navržený Energetický štítek obálky budovy. Více v příloze č. 11.   

               Osvětlení objektu je zajištěno přímým denním osvětlením, a dále umělým   

               osvětlením pro večerní dobu. Dům je samostatně stojící stavbou a nezastiňují ho  

               okolní budovy. Má dostatek denního oslunění i osvětlení. 

               Ve stavbě nebude vznikat hluk vetší, než jsou mezní normové hodnoty. Na vnitřní    

               stěny byly použity akustické stěny Porotherm 25 P+D AKU a vnitřní příčky  

               Porotherm 11,5 AKU. Stavba nebude vytvářet vibrace. 
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               Požární ochranu konstrukcí a materiálů deklarují výrobci, od kterých byl materiál              

               dodaný. Stavba rodinného domu je považována za jeden požární úsek. Únikové  

               cesty tvoří chodby a schodiště. Více zde není řešena požární ochrana.  

               Ochrana před negativními účinky z okolí zahrnuje: měření aktivity radonu v půdě,  

               které bylo posouzeno jako nízké a není tudíž nutné navrhovat opatření, ale navržené  

               hydroizolace spodní stavby vyhovují i jako ochrana proti radonu. Povodňové  

               opatření není nutné, stavba se nenachází v záplavových územích. Ruch od silnic zde  

               také není velký, k domu vede účelová komunikace, která není dopravně vytížená. 

 

          b) Výkresová část:  Není součástí řešené práce. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

          a)   Technická zpráva:   

                 Předmětem dokumentace je podrobný popis nově navrženého stavebního objektu,  

                 který bude plnit funkci pro bydlení. Objekt je samostatně stojící stavba, která má  

                 dvě nadzemní podlaží a suterén, který je pod objektem částečně. Součástí objektu  

                 je garáž, která není podsklepená. Zastřešení objektu sedlovou zatravněnou střechou  

                 o sklonu 14%. Vstup na pozemek z účelové komunikace ze severní strany  

                 pozemku. Zpevněná plocha chodníku a příjezdové cesty vedoucí od komunikace k  

                 domu jsou ze zámkové dlažby.  

                 Výkopy: Budou prováděny pomocí stavebních strojů a ručně. Poslední vrstva 

      zeminy bude odkryta těsně před betonáží, aby bylo zabráněno rozbřednutí     

                 základové spáry. Ve výkopech bude umístěno drenážní potrubí, které bude pod  

                základy odvádět zemní vlhkost. Podzemní voda je v hloubce pod základovou spárou 

                 Základy: Jsou projektovány jako základové pásy, které budou vylité betonem  

                 C16/20. Jejich hloubka je různá, neboť objekt není celý podsklepen. Tzn. garáž  

                 je nepodsklepená. Od té povedou stupňovité základové pásy až k úrovni  

                 základových pásů sklepa. Pásy mají v obvodových částech šířku 590 mm a ve  

                 vnitřních částech 450 mm. Základovou desku tvoří beton C16/20 o tloušťce 150   

                 mm, vyztužený kari  sítí – ocel B420B, oka 100x100 mm tl.6mm. Podkladní beton  

                 bude ležet na zhutněném štěrkopískovém podsypu o tloušťce 100 mm.  

                 Svislé nosné konstrukce: Celá nosná konstrukce rodinného domu je navrhnuta  
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                 v jednom cihelném systému. Obvodové stěny jsou zděné z Porothermu 44EKO+ na  

                 maltu TM tl. 440 mm. Cihly mají vysoký tepelný odpor a vysokou tepelnou  

                 akumulaci stěny. Vnitřní nosné stěny jsou typu Porotherm 25 AKU P+D, tl.  

                 250 mm. Akusticky dělící nosné stěny tlumící zvuk díky větší objemové hmotnosti  

                 cihel a speciálnímu děrování. Vnitřní nenosné příčky Porotherm 11,5 AKU, tl.  

                 115mm, které mají také výborné akustické vlastnosti. 

                 Překlady: Budou umístěny nad interiérové dveře a v exteriéru nad otvory  

                 oken, vstupních dveří a garážových vrat. Jsou navrhnuty keramické překlady   

                 Porotherm pro tloušťky stěn: 440, 250 a 115 mm. Typy překladů Prorotherm 7 a  

                 plochý překlad Porotherm 11,5/71. Jejích bližší popis a rozměry jsou na výkresech  

                 půdorysů v projektové dokumentaci. 

                 Vodorovné konstrukce: konstrukce stropů jsou projektovaný pomocí systému   

                 Porotherm. Stropy jsou skládány z keramobetonových Pot nosníků a keramických  

                 vložek Miako zalitých betonovou zálivkou. Tloušťky stropů jsou 230 mm, jen nad  

                 garáží je strop tloušťky 190 mm. Zálivka je z betonu C20/25. Betonová výztuž  

                 stropů bude provedena dle podkladů od výrobce a výpočtů, které zde nebudou   

                 zahrnuty. V krajích některých místností jsou vložky zkráceny, nebo je zde  

                 dobetonávka. V místech napojení svislých konstrukcí – příček a nosných stěn, bude  

                 položen těžký asfaltový pás. Osová vzdálenost nosníků od sebe bude 500 mm. Více  

                 viz. výkres č.6 Strop nad 1NP. 

                 Ztužující věnce jsou navrženy dle podkladů výrobce Porotherm. Vyztuženy  

                 ocelovou výztuží a zality betonem C20/25. Jejich součástí jsou po obvodu tepelná  

                 izolace XPS tl. 100mm a speciální věncové cihly Pot VT8/23,8 a Pot VT8/19,5,  

                 tl. 80 mm.  

                 Podhledy: ve druhém nadzemním podlaží je vytvořen sádrokartonový podhled ze  

                 sádrokartonových desek. Na desky je natřena vrstva bílého nátěru. Desky jsou  

                 upevněny na nosnou dřevěnou konstrukci střešních příhradových vazníků.  

                 Tloušťka SDK desky 12,5 mm. 

                 Schodiště: Schodiště je navrženo jako dvouramenné pravotočivé. Tvar schodiště  

                 ,L‘. První rameno má sedm stupňů o výšce 172,65 mm a šířce 284,7 mm. Druhé  

                 rameno má deset stupňů o výšce 172,65 mm a šířce 284,7 mm, s tím že první  

                 stupeň ve druhém rameni je zkrácený na délku o 6,3 mm. Kvůli dispozici půdorysu.   
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                 Šířky ramen jsou 1000 mm. Mezi rameny je mezipodesta o rozměrech 1251,8 x   

                 1000 mm a tloušťce 120 mm. Více o parametrech schodiště v příloze č.1.  

                 Konstrukce schodiště je z železobetonu. Jednotlivé stupně jsou udělány zvlášť o  

                 rozměrech 1200x80x284,7 mm. Jsou vetknuty do nosných stěn o minimálním  

                 hloubce uložení 100 mm. Povrch stupnic a podstupnic je upraven dřevěným  

                 obkladem tl.8mm. [2] 

                 Konstrukce střechy: Dřevěná vazníková střecha je tvořena konstrukcí příhradových   

                 vazníků, spojených Gang-naily[18], což jsou styčníkové desky s prolisovanými 

      trny.  Uložení vazníkové konstrukce je po vzdálenostech 0,6 m na doporučení   

                 výrobce.  Návrh rozměrů nosné konstrukce dřevěných prvků příhrady dle  

                 statických výpočtů, které zde nebudou řešeny. 

                 Komín:   Komínové těleso je navrženo pro odvod spalin z kondenzačního      

                 plynového kotle, který má uzavřenou spalinovou cestu, tudíž zabezpečuje i přísun     

                 vzduchu do spotřebiče. Je navržený dvousložkový komín Schiedel Absolut, který  

                 má keramickou vnitřní vložku a integrovanou tepelnou izolaci v komínové tvárnici.  

                 Vnější rozměry 360x360 mm. Komínový průduch má průměr 14 mm. Výška  

                 komínu 65 cm nad hřebenem střechy. Ukončení komínového tělesa je spádovou  

                 krycí deskou s kónickým vyústěním. Povrch vnějšího komínového pláště bude mít  

                 cihlovou strukturu. 

                 Hydroizolace: Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti podlahy na terénu a zdí  

                 přilehlých k terénu jsem navrhla natavovací oxidační pásy z asfaltu Vedag  

                 Vedatect G200 S4 tl. 2x 4 mm.  

                 Pod skladbou podlahy garáže je hydroizolace Vedag Vedatect G200 S4 tl. 2x4 mm.  

                 V koupelnách budou umístěny parozábrany Jutafol N special tl. 0,00022mm.  

                 V konstrukci střechy je navrhnuta parozábrana Vedag Vedatect AL+V60 a  

                 hydroizolace Vedag Vedaflor WS 2x5mm  proti prorůstání kořínkům vegetace. 

                 Tepelná izolace: základové konstrukce a obvodové konstrukce sklepa budou  

                 zatepleny extrudovaným polystyrenem Austrotherm 30XPS-G/030 o tloušťce 100  

                 mm. XPS bude veden do výše 150 mm nad terénem do nejvyššího bodu  

                 označeného na výkrese jako ±0,000 mm. Podlaha na zemině bude mít tepelnou  

                 izolaci Austrotherm 30XPS-G/030 o tloušťce 200 mm. 

                 Obvodové stěny 1NP, 2NP a Garáže budou zatepleny pěnovým polystyrenem o   
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                 tloušťce 150 mm. Izolace bude k obvodovým stěnám připevněna hmoždinkami.  

                 Ze strany garáže, u zdi společné pro garáž a dům, bude také polystyrén 100mm. 

                 Konstrukce střechy je zateplena tuhými střešními deskami Rockwool Dachrock  

                 2x140 mm. Spojení s dřevěnou konstrukcí pomocí mechanického kotvení.   

                 Zateplení terasy - tepelnou izolací Austrotherm 30XPS-G/030 o tloušťce 100 mm. 

                 Podlahy: V domě budou použity hlavně dřevěné podlahy o tloušťce 9 mm  

                 s vyrovnávací vrstvou a s kročejovou izolací Rockwool 30 mm. V okrajích  

                 podlah budou připevněné dřevěné lišty. Dále na chodbách v koupelnách a  

                 technické místnosti bude použita keramická dlažba tl. 9 mm, na stavebním tmelu  

                 6 mm s kročejovou izolací Rockwool 30 mm. Garáž a některé místnosti ve sklepě   

                 budou mít betonovou podlahu. Na terase bude položena betonová dlažba 400x400  

                 mm, tl. 40 mm, uložena na distančních gumových podložkách. Více v příloze č.2  

                 skladby podlah a v na výkrese č.7 Řez. 

                 Nátěry: Dřevěné prvky a konstrukce budou opatřeny nátěrem zabraňujícím vzniku   

                 plísní, odpuzující houby a dřevokazný hmyz. Kovové prvky budou opatřeny  

                 protikorozním nátěrem.  

                 Výplně otvorů: Eurookna a dveře, materiál dřevo smrk, typ TTK komfort plus se  

                 zasklívacím trojsklem. Součinitel prostupu tepla oknem je U = 0,9 W/Km2 
a dveřmi  

                 U = 1,0 W/Km
2. Garážová sekční vrata, barva hnědá. Interiérové dveře budou ze 

                 dřeva v ocelovou zárubní. Pouze dveře z kuchyně do obývacího pokoje budou  

                 v obložkové zárubni. 

                 Povrchové úpravy: V kuchyni, koupelnách a na záchodech bude keramický obklad  

                 tl. 7mm. V kuchyni to bude jenom pás nad pracovní linkou. Na záchodě bude od  

                 země do výšky 1,6 m. A v koupelně bude po celé výšce místnosti, tedy 2,6 m.  

                 Interiérové omítky budou mít tenkou bílou malbu. Fasádní omítka bude natřena  

                 vrstvou světle zelené fasádní barvy. 

      Klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky: Z těchto odvětví je to navržený   

                 okapový systém Lindab Rainline z pozinkovaného plechu. Ocelové zábradlí na  

                 terase, výška 1m. Dřevěné zábradlí na schodišti ve výšce 0,9 m. Další výrobky   

                 nejsou předmětem řešení. 
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      Větrání místností: Větrání místnostní je přirozené pomocí oken. V kuchyni je   

                 přirozené větrání doplněno o digestoř -potrubí DN100. V garáži přirozené větrání  

                 oknem a větracím otvorem o velikosti 150x150 mm. Ve sklepě je technická  

                 místnost S.04 propojena s vedlejší místností s oknem pomocí  větracího otvoru  

                 150x200 mm. Záchody mají větrací potrubí DN 100 s odtahovým axiálním  

                 ventilátorem, které vyúsťuje 500mm nad střechou. Místnost 2.05 Sklad, má větrací  

                 otvor do exteriéru o velikosti 150x150mm. Místnosti bez oken, jako jsou chodby,  

                 budou větrány pomocí okolních místností.   

                 Venkovní úpravy: Kolem objektu je okapový chodník šířky 400 mm. Se sklonem  

                 od objektu 2%. Zpevněné plochy chodníku a příjezdové cesty ke garáži budou ze  

                 zámkové dlažby. Rozměry chodníku 7000x1200 mm, rozměry příjezdové cesty  

                 7000 x 3000 mm. Tloušťka dlažby 60mm. Zámková dlažba je patřena  

                 obrubníky. Nájezd do garáže má sklon 1%. 

                 Způsob založení objektu: Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický  

                 průzkum a hydrogeologický průzkum. Inženýrsko-geologický průzkum byl  

                 proveden pomocí svou kopaných sond v místě budoucího objektu. Půda byla  

                 zhodnocena jako propustná, složena ze štěrků, písků a hlín. Z hydrogeologického  

                 průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody se nachází pod projektovanou  

                 spodní stavbou domu, tedy tlaková voda nebude ohrožovat základy. Novostavba  

                 bude založena na základových pásech z prostého betonu C16/20. Základová spára  

                 je v hloubce 3,82 od bodu ±0,00 v 1NP. Terén je v různých výškách, proto je  

                 základová spára udávána od prvního podlaží. 

                 Tepelně technické vlastnosti: Posouzení tepelně technických vlastností rodinného  

                 domu bylo provedeno podle ČSN 73 0540 [3]. Výpočet tepelně technických    

                 vlastností obvodových konstrukcí, střešní konstrukcí a podlahových konstrukcí byl  

                 proveden softwarem Teplo 2011. Výpočty jsou uvedeny v Příloze č.9.  

                 Vliv stavby na životní prostředí: Výstavba objektu a jeho pozdější užívání nebude  

                 mít špatný vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé v souvislosti s výstavbou má  

                 na starost dodavatel, který bude muset postupovat v souladu se zákonem č.106 / 

                 /2005 Sb. – úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. Během užívání stavby 

                 nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady. K zamezení šíření hluku bude ve  

                 fázi výstavby ohraničen pozemek plotem vysokým 2m, který nebude mít mezery,  
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                 tím se částečně omezí hluk a zachytí vibrace. Výstavba bude probíhat v denních  

                 hodinách od 7:00 -17:00 hod.  

                 Dopravní řešení: Příjezdová cesta a chodník k domu se napojí na stávající účelovou  

                 komunikaci ze severní strany pozemku. Účelová komunikace je jednopruhová bez  

                 chodníku. Ohraničuje pozemek ze dvou stran, severní a východní. Ve fázi výstavby   

                 se na pozemek bude dát dostat z obou stran. 

                 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: Pozemek byl podroben  

                 měření na pronikání radonu a jeho množství v půdě. Nebylo potvrzeno jeho  

                 pronikání a tak stavba nemusí mít speciální opatření. Vybraná hydroizolace spodní  

                 stavby je výrobcem označovaná i jako ochrana proti radonu. Objekt se nenachází  

                 v záplavovém území ani na poddolované půdě. Na domě bude navrženo jímací  

                 zařízení, které ho bude chránit při možném úderu blesku.  

                 Obecné požadavky na výstavbu: Projektová dokumentace stavby je vypracována  

                 v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu  

                 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů novely zákona č. 350/2012 Sb.  

                 Projektová dokumentace stavby je vypracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006   

                 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, včetně její změny vyhlášky č.  

                 431/2012 Sb. Zahrnuje umístění stavby na pozemku, její dostupnost, napojení na                        

                 komunikaci a inženýrské sítě, možnost požárního zásahu, vliv stavby na okolní  

                 pozemky. 

                 Projektová dokumentace stavby je vypracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009    

                 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů novely   

                 vyhlášky č. 20/2012 Sb. Navržená stavba splňuje požadavky na její bezpečnost, na  

                 stavební konstrukce, technické zařízení. 

                 Během výstavby: Budou dodržovány požadavky zákona č. 309/2006 Sb., kterým se     

                 upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci   

                 v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti  

                 nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších   

                 podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

                 NV č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

                 práci na pracovišti na staveništi. 

                 NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  



27 

 

                 práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

          b)   Podrobný statický výpočet:  Není předmětem řešení BP.   

          c)   Výkresová část: Výkres č. 1 Koordinační situace   

                                            Výkres č. 2 Základy 

                                            Výkres č. 3 Půdorys suterénu 

                                            Výkres č. 4 Půdorys 1NP 

                                            Výkres č. 5 Půdorys 2NP 

                                            Výkres č. 6 Strop nad 1NP 

                                            Výkres č. 7 Řez 

                                            Výkres č. 8 Půdorys střechy 

                                            Výkres č. 9 Pohledy 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: Není předmětem řešení BP. 

D.1.4 Technická prostředí staveb  

 

D.1.4.A  Technická zpráva vnitřní kanalizace 

 

1. Úvod 

 Projekt novostavby rodinného domu se zabývá řešením vnitřní kanalizace a ohledem 

na čištění šedých odpadních vod a jejich opětovného využití. Čištění vod bude realizováno 

v čistírně šedých odpadních vod Agualoop. Šedá voda bude použitá ke splachování záchodů, 

k závlaze zatravněné střechy a k zalévání zahrádky. O čistírně a šedých vodách pojednává 

teoretická část zařazena za technickou zprávou vnitřního provozního vodovodu.  

 Návrh vnitřní kanalizace rodinného domu je projektován jako systém s oddělenými 

odpadními potrubími. Podle ČEN EN 12056-2 to je systém IV = systém s oddělenými 

odpadními potrubími [4]. Tzn., že šedá voda bude sbíraná a dopravovaná do čistírny šedých 

odpadních vod v suterénu a její přebytky budou přepadem odváděny do veřejné jednotné 

kanalizace. Černá voda spolu s dešťovou odpadní vodou ze zatravněné střechy a terasy budou 

společně odvedeny kanalizační přípojkou do jednotné veřejné kanalizační stoky. Před 

objektem, je umístěna revizní šachta, ve které se spojují průtoky dešťových a splaškových 

odpadních vod.  
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 Projekt vnitřní kanalizace rodinného domu je navržený v souladu s normami ČSN EN 

12056 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy [4], [5], ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví 

[1]. Výkresy zdravotních instalací a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení [8]. 

2. Připojovací potrubí 

 Splaškové odpadní vody budou od zařizovacích předmětů svedeny připojovacím 

potrubím do odpadního potrubí. Připojovací potrubí je vedeno v sádrokartonových 

předstěrách, v kuchyni za kuchyňskou linkou a na záchodech v šikmých drážkách pod 

omítkou ve zdivu. Minimální sklon připojovacího potrubí je 3%.  

 Připojovací potrubí je napojeno na zařizovací předmět pomocí zápachových uzávěrek. 

Součástí každého zařizovacího předmětu je zápachová uzávěrka, jen automatický pračka a 

myška jsou napojeny hadicí na zápachovou uzávěrku umyvadla a dřezu. Zápachová uzávěrka 

má minimální hladinu vodního sloupce 50mm. Výpis zařizovacích předmětů a příslušenství je 

v příloze č. 8. 

 Materiál připojovacího potrubí je navržen od firmy Osma. Typ potrubí Skolan dB. 

Potrubí a tvarovky jsou z polypropylenu, který je plněný minerálem, díky tomu je hladina 

hluku v potrubí snížena. Dimenzování připojovacího potrubí je v příloze č.3. Materiál 

připojovací hadice od automatické pračky a myčky je polyetylen, průměr 21mm. 

3. Odpadní potrubí 

 Odpadní potrubí šedé i černé vody jsou větraná. Větrací potrubí vyúsťují 500 mm nad 

střechou rodinného domu a jsou opatřeny větracími hlavicemi HL 807 a HL 810 od firmy 

Osma. Dimenze větraného potrubí je stejná jako dimenze odpadního potrubí, na které je 

větrání připojeno. Odpadní potrubí jsou vedené v sádrokartonových předstěrách.  

 Odpadní potrubí černé vody č. 8 bude vedené přímo. A bude zalomeno pomocí dvou 

45° kolen do svodného potrubí. Před zalomením bude odpadní potrubí pomocí redukce 

zvětšeno o jednu dimenzi. Odpadní potrubí je v zemi podbetonované.  

 Odpadní potrubí černé vody č. 6 odvádí přebytečnou vodu z nouzových přepadů 

zařízení na čištění šedých odpadních vod – nádrž bioreaktoru, z akumulační nádrže a 

z automatické doplňovací jednotky. Jejich dimenze stanovil výrobce a v projektu jsou 

respektovány. Potrubí je zalomeno do svodného pomocí dvou 45° kolen. Odpadní potrubí je 

v zemi podbetonované.  
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 Odpadní potrubí černé vody č. 1 a 7, jsou podlahové vpusti, umístěné v technických 

místnostech v suterénu. Jejich přechod do svodného potrubí je pomocí dvou 45° kolen, které 

jsou v zemi podbetonované.  

 Odpadní potrubí šedé vody č. Š1 a Š2, jsou zalomena pod stropem 1NP v suterénu 

pomocí dvou 45° kolen. Těsně před zalomením byla potrubí zvětšena o jednu dimenzi [33]. 

Potrubí Š1 je odbočkou připojeno do potrubí Š2. Společné potrubí je poté zalomeno koleny 2 

x 45°a připojeno na čistící nádrž. Potrubí šedé vody vedené pod stropem má spád 3% a je 

uchyceno zavěšenými kovovými objímkami Stabil D-3G po vzdálenostech 0,8m.  

 Čistící tvarovky: na odpadním potrubí č. 8 je umístěna čistící tvarovka v suterénu ve 

výšce 1m. Odpadní potrubí č. Š1 a Š2 má čistící tvarovku umístěnou v 1NP ve výšce 1m. 

Čistící tvarovky jsou od firmy osma typ SKRE. Redukce odpadních potrubí jsou od firmy 

Osma, typ redukcí SKR. 

 Materiál odpadního potrubí je navržen od firmy Osma. Typ potrubí Skolan dB. Potrubí 

a tvarovky jsou z polypropylenu, který je plněný minerálem, díky tomu je hladina hluku 

odpadních potrubí snížena. Dimenzování odpadního potrubí je v příloze č.3. 

 Odpadní a větrací potrubí je uchyceno kovovými objímkami a gumovou vložkou vždy 

pod a mezi hrdly. Vzdálenost mezi objímkami nesmí překročit 2 metry. V místech prostupu 

potrubí stropem je obaleno plstěným pásem a zabetonováno.  

 Přechod odpadního potrubí do svodného je vyřešen pomocí přechodky, kterou je 

změněn systém odpadního potrubí Skolan dB na systém KG. Přechody odpadních potrubí do 

svodných jsou řešeny pomocí dvou kolen o úhlech 45°. A jsou podbetonována a obetonována.  

4. Svodné splaškové potrubí 

 Svodné splaškové potrubí jsou vedené pod podlahou suterénu a částečně pod terénem 

vně objektu. V technických místnostech jsou na svodné potrubí napojeny dvě podlahové 

vpusti KVS 160 S-P od Osmy, DN 110. Jsou opatřeny zpětnou klapkou proti vzduté vodě.  

 Svodné potrubí je uloženo ve zhutněném štěrkopískovém podsypu tloušťky 150mm a 

obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrchol jeho hrdel. Potrubí prochází základovými 

pásy, v těchto místech je opatřeno ocelovou chráničkou. Spád splaškového svodného  

porubí je 2%.  

 Dešťová svodná potrubí jsou vedena v násypu, a porto budou podezděná cementovou 

maltou, která bude do půlky průměru potrubí kopírovat jeho tvar a zamezí tak pohybu potrubí. 
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Spád dešťových svodných potrubí je 14% a 5,25%. Dešťová odpadní potrubí jsou do 

svodných zalomena pomocí dvou kolen o úhlech 45°. 

 Svodná potrubí jsou vedena v nezámrzné hloubce pod úrovní suterénu. Hloubky 

uložení potrubí jsou na výkresech č.15, 16 a 17. Před vstupem do objektu je umístěna revizní 

šachta o průměru 315 mm, typ levý i pravý přítok, výrobcem je Osma. V šachtě dochází ke 

spojení dešťové a splaškové vody.  

  Svodné potrubí je navrženo z KG systému, materiál PVC – neměkčený 

polyvinylchlorid, kruhová tuhost SN 4. Dimenzování svodného potrubí je v příloze č.3. 

5. Dešťová kanalizace 

 Na střeše rodinného domu je navržena zatravněná střecha. Odvod dešťových vod z ní 

je řešen pomocí drenážního potrubí. Materiál potrubí je PVC-U, DN 125 od firmy Rehau. 

Podrobný výpočet dešťových žlabů a odpadního dešťového potrubí řeší příloha č.3. Ve 

výpočtu je stanovena přirážka 15%, která zohledňuje rychlost nátoku dešťové vody do 

potrubí. Ze střechy vedou celkem čtyři odpadní potrubí DN 87, materiál ocel, barva 

antracitová, výrobce Lindab Rainline. Přechod drenážního potrubí do odpadního bude řešen 

ve spodní části střechy speciálním spojkou. Odpadní dešťová potrubí je ukončena plastovými 

lapači střešních splavenin 87/110 od Lindab Rainline. 

 Na terase je umístěn jeden podokapní žlab DN 125, který je přes žlabový kotlík SOK 

125/87 napojen na jedno odpadní dešťové potrubí DN 87. Materiál ocel, barva antracitová, 

výrobce Lindab Rainline. Odpadní dešťové potrubí je ukončeno plastovým lapačem střešních 

splavenin 87/110 od Lindab Rainline. Podrobný výpočet dešťových žlabů a odpadního 

dešťového potrubí řeší příloha č.3. 

6. Revizní šachta 

 Revizní šachta je umístěna vně budovy, před vstupem do objektu. V revizní šachtě se 

spojují svodná potrubí dešťových a splaškových odpadních vod. Navržená revizní šachta ϕ 

315 mm. Šachta je neprůlezná. Průměr vnitřní roury je ϕ 315 mm. Materiál šachty 

polyvinylchlorid – barva červenohnědá. Napojují se do ní potrubí DN 125 a 2 x DN 110. 

Šachtové dno je Typ II tzn. levý i pravý přítok. Boční přítoky jsou pod úhly 45°. Šachta má 

betonový chodníkový poklop únosnost 3t, neboť umístěna ve zpevněné ploše chodníku 

vedoucímu k rodinnému domu. 
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7. Kanalizační přípojka 

 Rodinný dům bude odkanalizován do veřejné kanalizační stoky DN 400. Stoka je 

vedena účelovou komunikací a její materiál je plast. Délka přípojky je 8 metrů a vede od 

revizní šachty ϕ 315 mm kolno na stoku. Přípojka je připojena pomocí nachystané odbočky 

45°. Napojení přípojky na veřejnou jednotnou kanalizaci je v hloubce 3,7m pod rostlým 

terénem. Navržená přípojka má průměr DN 125, materiál PVC - KG systém od Osmy.  Spád 

přípojky jsou 2%. Přípojka nekříží jiné stávající sítě a vede v souběhu s plánovanými 

přípojkami vodovodu, plynovodu a elektrické sítě. V rozmezí 1,5m od osy potrubí na obě 

strany je ochranné pásmo, kde se nesmí umisťovat stavby ani konstrukce, provádět zemní 

práce, vysazovat porosty [8]. 

 Před zahájením výkopových prací přípojky musí být vytýčeny stávající podzemní sítě. 

Tyto informace nám poskytnou příslušní správci sítí. Poté bude proveden výkop s ohledem na 

okolní sítě. Navržena rýha výkopu je šířky 1,2 m a hloubky 4 metrů. Potrubí bude uloženo ve 

zhutněném štěrkopískovém lóži tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výšky 300 mm nad 

vrchol jeho hrdel. Výkop bude pažený a jeho výkopek bude uložen podél rýhy. Po dokončení 

uložení potrubí do výkopu bude její stav zkontrolován dotřenými správci okolních sítí a pak 

může být zasypán [33]. 

8. Zařizovací předměty 

 Navržené zařizovací předměty byly vybrány investorem. Napojení ZP na vnitřní 

kanalizaci je provedeno v sádrokartonových předstěrách, v kuchyni za kuchyňskou linkou a 

na záchodech v šikmých drážkách pod omítkou ve zdivu. Zařizovací předměty mají 

zápachové uzávěrky se stálou  hladinou vodního sloupce 50mm. Automatická pračka je 

připojena na zápachovou uzávěrku umyvadla pomocí PE odtokové hadice, velikosti 21mm. 

Myčka nádobí je připojena na zápachovou uzávěrku dřezu pomocí PE odtokové hadice, 

velikosti 21mm. Výpis zařizovacích předmětů a zápachových uzávěrek je v příloze č.8. 

Výškové osazení zařizovacích předmětů je zakótováno na výkrese č.14. 

9. Bilance splaškových vod 

 Výpočet bilance splaškových vod podle vyhlášky č. 120/2011 Sb. kterou se mění 

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů [12]. 
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 - Směrné číslo roční spotřeby vody 35 m3
 – pro jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou   

    vodou za rok 

 - Na jednoho obyvatele rodinného domu se připočítává 1 m3 – na spotřebu spojenou  

    s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách na zahradě apod. 

 - Celkový počet obyvatel v rodinnému domě – 5 obyvatel  

 - Roční spotřeba vody je: 5 obyv. x 36 m
3
/rok = 180 m

3
/rok 

Roční bilance splaškových vod pro rodinný dům s 5 obyvateli činní 180 m3
. 

10. Systém čištění šedých odpadních vod 

 Šedé vody a zařízení na jejich čistění budou podrobněji probrány v teoretické části, 

která je umístěna za technickou zprávou provozního vodovodu. 

11. Zkouška vnitřní kanalizace 

 Vnitřní kanalizace se podrobuje třem zkouškám, předepsaných normou ČSN 75 6760. 

a to: Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti svodného potrubí, ty jsou povinné. A 

zkouška plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí, která je nepovinná. 

Výsledky kladných zkoušek jsou zaznamenány a vnitřní kanalizace může být zakryta [7]. 

12. Výkresová část    

                                         výkres č.10   Vnitřní kanalizace – základy 

                                         výkres č.11   Vnitřní kanalizace – půdorys 1S   

                                         výkres č.12   Vnitřní kanalizace – půdorys 1NP   

                                         výkres č.13   Vnitřní kanalizace – půdorys 2NP   

                                         výkres č.14    Vnitřní kanalizace – rozvinutý řez 1   

                                         výkres č.15    Vnitřní kanalizace – rozvinutý řez 2   

                                         výkres č.16    Vnitřní kanalizace – rozvinutý řez 3   

                                         výkres č.17    Vnitřní kanalizace – rozvinutý řez 4   

 

 

 

 



33 

 

D.1.4.B  Technická zpráva vnitřního provozního vodovodu 

 

1. Úvod  

 Předmětem bakalářské práce není návrh vnitřního vodovodu pitné vody. Řešení 

zahrnuje pouze návrh nepitné vody z čistícího systému šedých vod. 

 Technická zpráva se zabývá už vyčištěnou vodou, jejím rozvodem, využitím, 

materiálovým řešením, výpočty souvisejícími s provozním vodovodem. Nezabývá se čištěním 

šedých vod a jejich vznikem. To je popsáno v teorii šedých vod, jenž následuje po této zprávě. 

 

2. Zdroj provozní vody 

 Provozní voda je čerpána z akumulační nádrže čistírny šedých odpadních vod. 

Akumulační nádrž je umístěná v technické místnosti v suterénu. Akumulační nádrž je 

plastový barel, o maximálním denním nátoku 600 litrů. Nádrž je opatřena nouzovým 

přepadem, který odvádí přebytečnou vodu při poruchovém stavu. Za nouzovým přepadem je 

umístěna zpětná klapka, která brání zpětnému průtoku odpadních vod do nádrže. V nádrži je 

sací potrubí s filtrem, kterým je voda dopravována do automatické doplňovací jednotku 

RAINMASTER Eco 10. V této jednotce je umístěno membránové čerpadlo o provozním tlaku 

2,4 bar. Pomocí čerpadla je vyčištěná naakumulovaná voda dopravována do systému 

provozního vodovodu.  

 V akumulační nádrži je umístěn plovákový ventil, který dává automatické jednotce 

povel, aby přepnula zdroj vody na pitný vodovod, pokud voda v nádrži klesne na stanovené 

minimum. Plovákový ventil je připojen na dvoucestný kulový kohout. Kulový kohout má za 

úkol přepojovat sací potrubí provozní vody na přívod pitné vody, je-li tomu potřeba.  

 

3. Pitná voda 

 Pitná voda je do zařízení přivedena odbočkou z rozvodů studené vody. V místě 

odbočení je umístěna zpětná klapka, z důvodu stagnace pitné vody v potrubí. Před vstupem 

potrubí do automatické doplňovací jednotky je umístěný uzavírací kulový kohout. Z něhož 

vede flexi hadice do zařízení. Napojení pitného vodovodu do nádržky v jednotce je opatřeno 

proti zpětnému nasátí vody volným výtokem, jenž je umístěn nad horní hranou nekruhového 

přepadu. Dle ČSN EN 1717 je volný výtok hodnocený jako AB [6]. 
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4. Rozvody provozní vody 

 Za membránovým čerpadlem je umístěno výtlačné potrubí, kterým je rozvedena 

provozní voda do nepitného vodovodu. Na výtlačném potrubí je t-kusem osazena expanzní 

nádoba s odvzdušňovacím ventilem a za ní je napojen uzavírací tlakový ventil s tlakoměrem.  

 Provozní vodovod je dále rozveden k výtokům polypropylenovým potrubím od firmy 

Wavin Ekoplastik. Zvolený typ potrubí S3,2 PN16. Dimenze jednotlivých úseků porubí jsou 

označeny na výkresech provozního vodovodu č. 18, 19, 20, 21a v příloze č. 6, kde jsou 

jednotlivé velikosti potrubí vypočítány.  

 Vedení provozního vodovodu – stoupací potrubí je v 1NP a 2NP je vedeno 

v sádrokartonových předstěrách a je uchyceno kovovými objímkami s pryžovou výstelkou ke 

zdi. V suterénu jsou potrubí vedena volně pod stropem. Zavěšena pomocí kovových objímek 

s pryžovou výstelkou. Vzdálenost objímek od sebe je 0,4 m.  Sklop potrubí je 0,3% směrem k  

akumulační nádrži.  

 Potrubí je izolováno proti orosování materiálem Mirelon Pro, tloušťky 6mm. Návrh 

izolace je uveden v příloze č.7. Výpočet byl proveden na stránkách www.tzb-info.cz [19]. 

 

5. Odběrová místa 

 Provozní voda je využívána: 1. Ke splachování záchodů, voda je čerpána do 

nádržkových splachovačů pomocí nerezové flexi hadice 3/8‘‘. Která je napojena na rohový 

ventil TE – 66 1/2 x 3/8 a ten je napojen na polypropylenové potrubí DN 16 x 2,3mm.  

 2. K zalévání zahrady a technologickým účelům. Potrubí DN 16 x 2,3mm je připojeno 

na mrazuvzdorný ventil V4770, DN 15, výrobce Honeywell. Výtokový ventil je umístěný 

v exteriéru 600 mm nad rostlým terénem.  

 3. k závlaze zatravněné střechy. Přívodní potrubí je DN 16 x 2,3mm a je opatřeno 

vypouštěcím kulovým kohoutem s pákou, DN 15, výrobce Herz. Výtok armatury je umístěn 

nad výlevkou, která je v místnosti sklad ve 2NP. Tato místnost je přístupná z terasy a je 

určena provozu zatravněné střechy. V místnosti je přenosný žebř, přes který se dostáváme na 

střechu, abychom ji mohli v suchých letních dnech kropit.  

 Odběrová místa provozní vody musí být označena tabulkou s nápisem: Provozní voda 

– NEPITNÁ VODA. 
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6. Výpočty  

 Aby mohl být provozní vodovod navržen, byly spočítány potřeby vyčištěné šedé vody  

pro dané činnosti (zalévání, splachování, závlaha). Výpočet je umístěn v příloze č. 5 [20], [21] 

 Průměry potrubních rozvodů a jejich tlakové posouzení je v příloze č. 6 [9] 

 Návrh materiálu a tloušťky izolace potrubí je vypočten v příloze č. 7 [19] 

 

7. Zkouška provozního vodovodu 

 Provozní vodovod se podrobuje zkoušce, která se skládá z jeho technické prohlídky a 

tlakové zkoušky. Kladné výsledky zkoušek se zapíši do protokolů a vodovod může být 

uveden do provozu. Zkoušení vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 /2013 Sb., Vnitřní 

vodovody [10]. 

 

8. Výkresová část 

                     výkres č.18   Vnitřní vodovod provozní vody – půdorys 1S 

                         výkres č.19   Vnitřní vodovod provozní vody – půdorys 1NP   

                         výkres č.20   Vnitřní vodovod provozní vody – půdorys 2NP   

                         výkres č.21   Vnitřní vodovod provozní vody – Axonometrie 

                         výkres č.22    Vnitřní vodovod provozní vody – detail zapojení čistírny Aqualoop   
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2   TEORIE: ŠEDÉ VODY VE ZDRAVONÍ TECHNICE 

 

Úvod  

 Návrh vnitřní kanalizace rodinného domu je projektován jako systém s oddělenými 

odpadními potrubími. Důvod tohoto řešení je zpětné využití šedých odpadních vod. Šedé 

vody jsou produkovány ze zřizovacích předmětů: sprcha, umyvadla, vana, pračka, výlevka, 

dřez a myčka. A po jejich vyčištění jsou znovu použity ve vnitřním provozním vodovodu.  

 Šedou vodu se investor rozhodl využívat, protože je to výhodné z ekonomického 

hlediska a potřebné pro šetření pitné vody. 

Definice 

 Šedá voda je splašková odpadní voda neobsahující fekálie a moč. Odtéká z umyvadel, 

praček, van, sprch, dřezů apod. [22]. Recyklovaná voda se po vyčištění využívá jako voda 

provozní (bílá voda) k závlaze trávníků, zalévání zahrad, splachování záchodů apod.  

 

Zdroje šedé vody [22]:   - neseparované šedé vody 

                                               - šedé vody z kuchyní a myček 

                                               - šedé vody z praček 

                                               - šedé vody z umyvadel, van a sprch 

 Vlastnosti šedých vod 

- V domě je navrhována neseparovaná šedá voda.  

- Ph vody se pohybuje kolem 5 – 8,6 = vody spíše kyselé nebo mírně zásadité [22] 

- Teplota vody závisí na druhu činnosti. Např. zdali si člověk myje ruce, koupe se nebo pere  

  prádlo. Cca rozmezí 10 – 38°C. 

- Zákal šedých vod bývá vyšší u vod z koupání, než u vod z praní. Naopak u vod z pračky a  

  myčky je větší podíl plovoucích částic, jako jsou kousky jídla, drobná vlákna aj.  

- Chemická a biochemická spotřeba kyslíku, tedy CHSK a BSK5 určuje kvalitu vody. Jejich  

   poměr v šedé vodě je 4:1, to ukazuje na vyšší poměr hůř odbouratelných organických látek.  

   V klasických splaškových vodách je poměr obvykle 2:1. [22] 

- Kvalita vody se bude různit, záleží druhu a způsobu používání zařizovacích předmětů.  

- Na výtocích vyčištěné provozní vody musí být umístěné cedulky s popisem: Nepitná voda  

  nebo Nepitná voda: ŠEDÁ VODA.   
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Kvalita šedých vod v domácnostech 

 Podle Evropského standardu DIN EN 12056-1 jsou šedé vody méně kontaminované 

odpadní vody bez fekálií. Tyto vody jsou akumulovány z koupání, sprchování, mytí rukou, 

z praní, mytí nádobí apod [23].  

Tabulka č. 2.1. Kvality šedé vody podle [23]: 

Chemická spotřeba kyslíku (mg/l) CHSK  225 (150 – 400) 

Biochemická spotřeba kyslíku (mg/L) BSK5 111 (85 – 200) 

pH (7,5 – 8,2) 

Celkové koliformní bakterie (1KTJ/ml) 10
5 

(10 – 10
5
) 

Escherichia coli  

Fekální koliformní bakterie (1KTJ/ml) 10
4 

(10 – 10
5
) 

- z tabulky je patrné, že se kvalita šedé vody poměrně různí. 

Návrh zařízení na čištění šedých vod 

 Příloha č. 5 obsahuje návrh čistírny šedých vod. Zde budou prezentovány jen její 

výsledné číselné hodnoty.  

 

Produkce šedé vody 

- produkce šedé vody je vypočtena pro 5 obyvatel rodinného domu 

- je uvažována produkce: z koupelen 50 l/den, z kuchyní 11 l/den a z praní 15 l/den 

- celková produkce šedé vody  

 

Spotřeba vyčištěné provozní vody 

- množství vody potřebné ke splachování 

- množství vody potřebné na technologické účely 

- množství vody potřebné k zalévání zahrad a závlaze zelené střechy  

- celkové množství potřebné provozní vody  

 

Dosažené výsledky 

Celková denní produkce šedé vody Qprod = 378 l/den 

Celková denní potřeba provozní vody Q24 = 332,3 l/den 

Nutnost doplnění pitnou vodou teoreticky: není 



38 

 

Minimální objem nádrží 2x 400 litrů 

Doporučená velikost čistírny AS – GW/AQUALOOP 12, max. denní nátok 600 litrů. 

     Pro rodinný dům (5 EO) je použito dvou nádrží o objemu 600 litrů. Výrobce Asio a.s. [27]. 

  

Navržené nádrže na čištění vody - bioreaktor a na akumulaci vyčištěné vody:  

 

 

Obr. č. 2.1. Navržené zařízení AS-GW/AQUALOOP 12 [28] 

Popis koloběhu šedé vody v systému 

 Vnitřní kanalizace rodinného domu je projektována podle ČSN EN 12056-2 Vnitřní 

kanalizace, jako systém IV – systém s oddělenými odpadními potrubími [4]. Potrubí je 

rozděleno na černou a šedou vodu. Černá voda je odváděna přímo do kanalizace a jsou do ní 

svedeny výtoky ze zařizovacích předmětů: podlahová vpusť 2x, záchod 2x, umývátko 2x a 

poruchový přepad nádrží čistírny a automatické doplňovací jednotky vody. Šedá voda je 

odváděna od zařizovacích zařízení: umyvadlo 2x, sprcha, vana, výlevka, pračka, dřez a 

myčka. Zařizovací předměty jsou připojeny na dvou odpadních potrubích, které končí 

v technické místnosti, kde je umístěné čistící zařízení. Společné potrubí od těchto stoupaček je 

přivedeno do čistící nádrže jinak zvané bioreaktor. V této nádrži je osazena čistící sestava 

Aqualoop. Voda natéká do nádrže a je mechanicky předčištěna, poté se čistí biologicky. 

V přesně stanovených intervalech je vyčištěná voda odtahována přes membrány do druhé 

nádrže – zásobovací nádrže. Velkou výhodou je, že jsou membrány zpětně proplachovány až 
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do tlaku 3 bar. Díky tomu mají membrány větší životnost a méně se zanáší, tzn. že se 

nezpomalí průtok vod. Čistá voda, nebo také bílá voda, je v druhé nádrži akumulována. Voda 

z akumulační nádrže je čerpána do vnitřního provozního vodovodu přes automatickou čerpací 

jednotku Rainmaster Eco. Vodovodní potrubí provozní vody je rozvedeno k výtokům 

mrazuvzdorného zahradního ventilu, dále do nádržkových splachovačů na záchodech a 

nakonec do výlevky.  

Popis nádrže bioreaktoru 

 Do bioreaktoru je přivedeno odpadní potrubí šedých vod DN 100. Výška přivedeného 

potrubí je umístěna nad projektovanou hladinou vody v nádrži. Materiál potrubí je 

polypropylen, typ Skolan dB, výrobce Osma.  

 Mechanické předčištění šedé vody [23]: obsahuje: filtr, nouzový přepad, povrchový 

skimmer, odtah usazenin a zpětnou klapku. 

 Šedá voda je mechanicky předčištěna pomocí filtru na hrubé nečistoty. Částice větší 

jak 1mm jsou zadrženy ve filtračním sítu. Filtr je vyjímatelný seshora. Součástí mechanického 

předčištění je přepad, který slouží k odvodu přebytečné vody ze systému a k odstranění 

povrchových nečistot (povrchový skimmer). Potrubí odvádějící z přepadu vodu je na 

doporučení výrobce dimenzováno na DN 100. Typ potrubí je stejný jako u přívodního 

potrubí. Za nouzovým přepadem je umístěn povrchový skimmer, přes ten bude odtékat voda 

při maximálním naplnění nádrže. Skimmer zároveň odvádí plovoucí nečistoty, jako jsou pěny, 

tuky, aj. Za přepadem je umístěn výtok sací trubice, který odvádí sedimenty z nádrže, což jsou 

odumřelé biomasy. Nakonec je v mechanickém předčištění umístěná zpětná klapka. Funkce 

zpětné klapky je zabránit vniknutí vzduté vody, hmyzu a drobných hlodavců.  

 

  

1 – filtr na hrubé nečistoty 

2 – nouzový přepad 

3 – povrchový skimmer 

4 – zpětná klapka 

5 – sací trubice pro odtah sedimentů 

 

 

 

    Obr. č. 2.2. Mechanické předčištění šedé vody [23] 
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Návrh mechanického předčištění AL-F100 

Tabulka č. 2.2. Parametry zařízen AL-F100 [23]: 

Hmotnost 3,5 kg 

Připojení a odtok DN 100 

Max průtok šedé vody 5 l/s 

Materiál  PP 

Filtrační síto (d x H) ϕ 95 x 120 mm 

Velikost ok síta 3 mm 

Materiál síta Nerezová ocel 

Sběrač  Integrovaný 

Zpětná klapka  DN 100 

Materiál zpětné klapky  Nerezová ocel 

 

Biologické čištění šedé vody [23]: 

 Po mechanickém předčištění voda natéká do membránového bioreaktoru. 

V provzdušněném fluidním lóži probíhá rozklad látek působením biologických činitelů – 

bakterií. Bakterie se usazují na nosičích biomasy se specificky velkým povrchem. Trvá to 

několik týdnů po zahájení provozu. Pro čištěné je důležitý přísun kyslíku, ten je zajištěn 

dmychadlem. Průtok vzduchu z dmychadla prochází přes membránovou jednotku.  

 Membránová technologie: Funkce membránové technologie je schopnost odfiltrovat 

z vody bakterie a viry. Účinnost technologie je závislá na velikosti pórů. Velikost pórů je 

navržena pro Ultrafiltraci = velikost pórů 10-2
 – 10

-1
 (μm), tlaková diference 5 bar, odstranění 

kvasinek, virů a bakterií. Membrány tvoří speciální organická porézní dutá vlákna, která mají 

vnější průměr menší než 1mm. Vlákna jsou svázána po stovkách dohromady a namotána do 

modulu. To vytvoří dostatečný povrch, přes který proudí konstantní průtok vody. Vlákna jsou 

hydrofilní, tedy vysušení je nepoškodí. Membrány jsou odolné proti kyselinám, alkalickým 

roztokům a čistícím prostředkům s chlórem. Obsahují přísady z polyetylenu, které zabraňují 

růstu mikroorganismů. Životnost membrán je zlepšena díky automatickému zpětnému 

proplachu vodou ze zásobovací nádrže, která je umístěna navrchu membránové stanice nad 

čerpadlem. A dále jsou pravidelně oplachovány vzduchem pomocí dmychadla, zabudovaného 

mimo nádrž. 

 Voda vyčištěná membránovou technologií proudí do membránových patron. V našem 

zařízení jsou navrženy dvě membránové patrony připojené na membránovou stanici. Stanice 
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je umístěna vertikálně a ve spodu je zatížena závažím, aby byla zachována její stabilita. 

K membránové stanici je připojena EPDM hadice, která odtahuje pomocí čerpadla permeát 

(vyčištěnou provozní vodu) do akumulační nádrže na vyčištěnou provozní vodu. 

 Odvětrání: Systém Aqualoop je odvětraný hlavním větracím potrubím odpadních 

stoupaček. Všechny nádrže jsou totiž propojeny nad vodní hladinou. 

 

 

                                                                                          1 – zásobní nádrž poplachové vody 

                                                                                          2 – čerpadlo proplachu 

                                                                                          3 – čerpadlo permeátu  

                                                                                          4 – sběrný port permeátu 

                                                                                          5 – připojení tlakového vzduchu  

                                                                                          6 – membránové patrony 

                                                                                          7 - závaží 

                                                                                          8 – rozdělovací port provzdušňování 

 

 

 

 

    Obr. č. 2.3.Biologické čištění šedé vody[23] 

 

Tabulka č.2.3. Parametry membránové stanice [23]: 

Rozměry (d x h) - 2 membránové patrony 504 x 955 mm 

Vertikální připojení perpeátu 2 x 1‘‘ 

Vertikální připojení vzdušnění 2 x 1‘‘ 

Připojení dmychadla ϕ 25 mm 

Materiál stanice  PVC - U 

Materiál zásobní nádrže proplachové vody Nerezová ocel 

Objem zásobní nádrže proplachu  6 litrů 

Čerpadlo permeátu 24 V DC, 2.0 – 4.0 A řízené 

Čerpadlo proplachu 24 V DC, 5.2 A 

Připojení EPDM hadice permeátu  1‘‘ IG x 3/4‘‘ AG 
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Filtrační patrony:  

 Pro nádrž o maximálním nátoku vody 600 l/den byly navrhnuty dvě filtrační patrony. 

Čištění patron se prování chemicky pomocí kyseliny citrónové. To je tzv. kyselé čištění. Nebo 

pomocí NaOCl a to je tzv. alkalické čištění. Patrony se čistí dle potřeby použití každý týden 

až 1x ročně. 

Tabulka č. 2.4. Parametry membránové filtrační patrony [23]: 

Velikost patron (ks x d x H) 2 x 410 x ϕ 164 mm  

Plocha membrán 6 m
2
 

Materiál membrán / typ PE / dutá vlákna 

Velikost pórů 0,1 – 0,3 μm 

Max tlak proplachu  2,5 bar 

Dovolené rozpětí teplot 0 – 55 °C 

 

 Nosiče biomasy: 

 V provzdušněném fluidním lóži probíhá rozklad látek působením biologických 

činitelů – bakterií. Bakterie se usazují na nosičích biomasy, které jsou spaciálně tvarované a 

mají velkou plochu. Trvá to několik týdnů po zahájení provozu. Pro čištěné je důležitý přísun 

kyslíku, ten proudí přes membránovou jednotku pomocí externě napojeného dmychadla. 

Nosiče biomasy plavou v nádrži díky proudům vháněného vzduchu. Typ použitých nosičů 

AL-FK3PL. Rozměr nosiče (d x h) je ϕ 36 x 30 mm a materiál nosiče je HDPE- Recyklát. 

 

Dmychadlo:  

 Dmychadlo má za úkol dodávat kyslík do bioreaktoru. Každá patrona spotřebuje za 

minutu asi 30l vzduchu. Dmychadlo je umístěno na stěně za nádrží bioreaktoru, s níž je 

spojeno připojovací hadicí ϕ 18 mm. Provozní tlak dmychadla je v rozmezí 0,05 – 0,2 bar.  

 

Řídicí systém: 

 Provoz čistírny Aqualoop je automatický. Zařízení řídicího systému s LCD monitorem 

slouží ke sledování provozních stavů. Je umístěno na stěně vedle nádrží. Zařízení nabízí 

funkce: regulace čerpadel, automatické proplachování pro nenáročnou údržbu a provoz, 

likvidace kalu pro minimální údržbu, režim odstávky, možnost informace o stavu zařízení 

přes SMS aj. 
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Popis akumulační nádrže 

 Vyčištěná voda je přiváděna do akumulační nádrže EPDM hadicí. Ta je napojena nad 

vodní hladinou. Maximální objem vody v nádrži je 600 litrů. V akumulační nádrži je 

umístěný plovákový ventil, který při nízké hladině vody dá signál dvoucestnému kulovému 

kohoutu a ten začne zásobovat provozní vodovod pitnou vodou [23]. 

 Pokud přesáhne voda maximální stanovenou hladinu, bude její přebytek odveden do 

splaškové kanalizace odpadním potrubím DN 100. Odpadní potrubí je napojeno na nouzový 

přepad akumulační nádrže, který je nad projektovanou hladinou vyčištěné provozní vody. 

Potrubí odvádějící přebytečnou vodu je za nouzovým přepadem opatřeno zpětnou klapkou, 

aby bylo zabráněno vniknutí vzduté vody. Velikost potrubí je stanovena na doporučení 

výrobce [23].  

 V nádrži je umístěno sací potrubí osazeno sacím filtrem. Sací hadice je zatížena 

závažím a její konec je vzdálen ode dna nádrže 200 mm. Potrubí je vyvedeno z nádrže do 

automatické doplňovací jednotky vody. V ní je napojeno na dvoucestný kulový kohout [23]. 

Popis automatické doplňovací jednotky vody 

 V systému je navrhnuta automatická doplňovací jednotka vody RAINMASTER Eco. 

Jejím úkolem je čerpat provozní vodu do vnitřního provozního vodovodu rodinného domu. 

 Doplňovací zařízení je připevněno na stěně vedle akumulační nádrže. Velikost zařízení 

je (h x l x š): 398 x 353 x 200 mm. Provozní voda z akumulační nádrže je přiváděna do 

doplňovací jednotky sací hadicí přes dvoucestný kulový kohout [24].  

 V jednotce je umístěno membránové čerpadlo o provozním tlaku 2,4 baru. Čerpadlo 

pohání provozní vodu a čerpá ji do provozního vodovodu k výtokům navrženým pro 

používání provozní vody. Potrubí provozní vody je po výstupu z automatické čerpací stanice 

opatřeno sadou tlakového ventilu s expanzní nádobou. Expanzní nádoba je napojena t-kusem 

na potrubí a je opatřena odvzdušňovacím ventilem. Za expanzní nádobou je tlakový uzavírací 

kohout s tlakoměrem. Dál pokračuje rozvod provozní vody, který je navrhnut z plastového 

potrubí od firmy Ekoplastik Vawin a jednotlivé dimenze najdete v příloze č.6. Potrubí 

provozní vody je opatřeno izolací proti orosování, materiál Mirelon pro tl. 6 mm, výpočet je 

v příloze č.7 [24].  

 V zařízení automatické doplňovací jednotky je dvoucestný kulový kohout. Na ten je 

připojeno sací potrubí z nádrže vyčištěné provozní vody, potrubí pitné vody a plovákový 

ventil. Pokud je hladina vody v dostatečné výšce, je čerpána provozní voda do systému. 

Dojde-li k poklesu vody na minimum, plovákový ventil dá signál kulovému kohoutu, aby 
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čerpal vodu z pitného vodovodu. Kulový kohout změní nastavení a do systému vnitřního 

provozního vodovodu je čerpána pitná voda [24].  

 Připojení pitné vody na jednotku je realizováno odbočkou pitné studené vody. Na 

odbočce studené vody je umístěna zpětná klapka, která má chránit vodovod pitné vody před 

stagnací vody v této přípojce. Před vstupem pitné vody do doplňovací jednotky je na potrubí 

osazen uzavírací kohout. Od něj vede flexi hadice do zařízení. Napojení pitné vody je nad 

stanovenou hladinou vody v zařízení, neboť potrubí pitné a provozní vody nesmí být spolu 

spojeno. Vnitřní vodovod pitné vody je chráněný proti zpětnému průtoku provozní vody dle 

ČSN EN 1717. Výtok pitné vody je navrhnut jako volný výtok typu AB, který je umístěný 

nad horní hladinou nekruhového přepadu [6]. 

 Pitná voda je akumulována v nádržce automatické doplňovací jednotky. Nádržka je 

napojena na nouzový přepad, který má DN 56 na doporučení výrobce. Materiál potrubí 

polypropylen, typ Skopan dB, Osma [24].  

 

 

1 – membránové čerpadlo 

2 – tlakový ventil  

3 – připojovací tvarovka 

4 – ovládací síťový díl 

5 – dvoucestný kulový  

      kohout ¾‘‘ 

6 – akumulační nádrž 

7 – symbol označující stav   

      vody RM Eco-FS 

8 – základní ovládání 

9 – uzavírací kohout pitné   

      vody 

10 – expanzní nádoba 

                                                                                                            11 – tlakový uzavírací  

Obr. č. 2.3. Automatická doplňovací jednotka RM Eco 10[24]                         kohout 

                                                                                                            12 – Odvzdušňovací  
                                                                                                                     ventil 
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Tabulka č. 2.4. Parametry automatické doplňovací jednotky RAINMASTER Eco 10 [24] 

Rozměry (h x l x š) 398 x 353 x 200 mm 

Hmotnost  8 kg 

Síťové napětí  110-230VAC/ 50-60 Hz 

Výkon 90 W 

Maximální provozní tlak  3,5 bar 

Maximální průtok 10 l/min 

Vstupní tlak čerpadla  2,4 bar 

Hlučnost  48 dbA 

Přetlak pitné vody 2,5 – 6 bar 

Maximální stavební výška spotřebiče 10 m 

 

Využití provozní vody v rodinném domě 

 Vyčištěná provozní voda je v domě využívána třemi způsoby:  

 1. způsob je zásobování nádržkových splachovačů záchodů provozní vodou. Napojení 

splachovačů je přes rohové ventily typu TE-66 1/2 x 3/8. V domě jsou dva záchody v 1NP a 

ve 2NP. K nim je přivedeno provozní potrubí DN 16x2,3mm. Materiál potrubí je 

polypropylen, výrobcem je firma Ekoplastik Vawin. 

 2. způsob je vyvedení výtoku provozní vody na vnější obvodovou stěnu ve výšce 

podlaží suterénu. Výtok je proveden jako mrazuvzdorný ventil V4770, DN 15 od firmy 

Honeywell. K němu je přivedeno provozní potrubí DN 16x2,3mm. Materiál potrubí je 

polypropylen, výrobcem je firma Ekoplastik Vawin. 

 3. způsob je navržen jako výtoková armatura výlevky. Umístění výlevky je v 2NP 

v místnosti sklad, která je přístupná z terasy. Typ armatury je kulový kohout vypouštěcí 

s pákou, DN 15 od firmy Herz. Na armaturu se dá nasadit hadice, kterou bude v období sucha 

(letní měsíce) kropena zatravněná střecha domu. K výtoku je přivedeno provozní potrubí DN 

16x2,3mm. Materiál potrubí je polypropylen, výrobcem je firma Ekoplastik Vawin. 

Umístění čistírny šedých vod 

 Zařízení na čištění šedých odpadních vod je umístěno v suterénu, v místnosti č. S.04 -

Technická místnost. Technická místnost je bez oken a proto je propojena se sousední 
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místností č.S.03 Víceúčeloví místnost, větracím otvorem o velikosti 200x150 mm. Otvor je 

opatřený plastovou mřížkou. Vedlejší místnost č. S.03 má zajištěné přirozené větrání oknem. 

 

Základní ekonomické vyhodnocení 

 Ekonomické vyhodnocení spočívá v tom, že si stanovíme předpokládané pořizovací 

náklady na systém využití šedých odpadních vod. A zjistíme dobu návratnosti investic.  

 Tabulka č. 2.5. Pořizovací náklady na systém využití odpadních šedých vod: 

Položka Množství Cena bez DPH (kč) 
Zařízení čistírny AS-GW/AQUALOOP/12 1 ks     72700,- 

Nosiče biomasy AS-AQUALOOP FK 30L 2 ks       1400,- 

Auto. doplňovací jednotka AS-RAINMASTER Eco 10 1 ks     16 400,- 

Hadice sání 1/2‘‘Horizon -1/2 Zoll 1 ks         200,- 

Hadice sání 1‘‘ SDS-1 Zoll 1 ks         300,- 

Materiál potrubí kanalizace, vč. provedení 1 celek       6240,- 

Materiál potrubí provozního vodovodu, vč. provedení 1 celek     18650,- 

DPH 20 %     23178,- 

Doprava 1 %       1160,- 

Rezerva  6 %       6954,- 

Celkové náklady    147182,- 

 

Provozní náklady:  

Elektrická energie (250 kWh/rok; 3 kč/1 kWh) = 750,- 

Pitná voda čerpána do systému = 250,- 

Celkové provozní náklady  cca = 1000 – 1500,- 

 Výpočet se dále zabývá návratnosti investic, vynaložených na pořízení systému 

Aqualoop na čištění šedých vod. Ve výpočtu se uvažuje s rostoucí inflací, která byla 

vypočtena z grafů a tabulek Českého statistického úřadu [25]. Průměrná hodnota inflace je 

počítána od roku 2004 po rok 2014 (s přihlédnutím k současné inflaci roku 2014 jako 1,2%). 

Vypočtená průměrná inflace za deset let, se kterou budeme počítat ve výpočtu návratností 

investic je 2,43 %. Ceny vodného a stočného jsou počítány s ohledem na rostoucí cenu pitné 

vody. Meziroční navýšení ceny za vodné a stočné je 4,5%. Průměrný růst ceny za vodné a 

stočné bude s ohledem na inflaci stanoven na 2,0%. Ceny vodného a stočného byly navrženy 

s ohledem na ceny z předchozích let [26]. Spotřeba vody za den 124 l/den/1 osob. Roční 

spotřeba vody 226,3 m
3
/rok/5 osob. 
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Tabulka č. 2.6. Ekonomické vyhodnocení návratnosti investic: 

Rok Úspora 
vody 

m
3
/rok 

Cena za vodné a 
stočné s DPH 

(kč/m3
) 

Cena navýšená 
o inflaci a růst 
ceny (kč/m3

) 

Úspora 
ceny 

Kč/rok 

Provozní 
náklady 

Celková 
úspora 

Kč  
2014 125 75,67 79,03 9879 -1000 8879 

2015 125 79,08 83,58 10448 -1020 9428 

2016 125 82,49 86,30 10788 -1035 9753 

2017 125 85,90 90,19 11274 -1301 9973 

2018 125 89,31 94,25 11782 -1110 10672 

2019 125 92,72 98,49 12312 -1052 11260 

2020 125 96,13 100,39 12549 -1078 11471 

2021 125 99,54 103,95 12994 -1245 11640 

2022 125 102,95 107,51 13439 -1277 13162 

2023 125 106,36 111,07 13994 -1123 13871 

2024 125 109,77 114,64 14329 -1168 14161 

2025 125 113,18 118,20 14775 -1296 14479 

2026 125 116,59 121,76 15220 -1416 14804 

13 roků 1625 - - 163783 -15121 148908 

 

 Vypočtená doba návratnosti investic na systém využití šedých vod vychází na 13 let 

od pořízení. Stanovení jednotlivých položek a jejich procentuálního nárůstu je nepřesné a dá 

se jen zběžně přepokládat, jak se budou vyvíjet ceny a inflace do budoucna.  

 Výpočet byl porovnán s garancí výrobce čistírny Aqualoop firmy Asio, který naopak 

tvrdí, že návratnost systému bude do 10 let provozu, díky pokročilým technologiím zařízení. 

 

Obr. č. 2.4. Návratnost investic stanovená výrobcem Asio a.s. [23]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:   modrá – Úspora, černá - Investice 
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3   TEORIE: ZATRAVNĚNÉ STŘECHY                  

Obecně o zatravněných střechách 

 Na přání investora byla na objektu zvolena zatravněná střecha. Je realizována na střeše 

rodinného domu, na garáži se uvažuje terasa s venkovní dlažbou, ze které bude střecha 

přístupná. Dále se z terasy jde dostat do místnosti nazvaná sklad, kde je umístěná závěsná 

výlevka s výtokem vyčištěné šedé vody, tedy vody provozní, která je čištěna ve sklepě 

v čistírně šedých vod. Spolu s možností zavlažování střechy z terasy je ve skladu umístěný 

žebřík, kterým se bude na střechu dostávat. 

 Ve velkých městech ubývá zelených ploch, to má za následek v letních měsících jeho 

přehřívání, jindy vetší prašnost, tvorbu mlh a méně slunečného svitu než v okrajových částech 

měst. Hlavní výhody zelených střech je jejich ekologické, estetické a ekonomické hledisko. 

Za další plusy[34]: - pozitivní dopad na obyvatelstvo v jejím okolí, šíření vůní, zelené prvky v  

                           krajině 

                         - zlepšují ovzduší produkováním kyslíku a zadržováním oxidu uhličitého 

                         - filtrují částice prachu z ovzduší 

                         - chrání domy před nadměrným přehříváním v létě a přispívají ke snížení   

                            energetických ztrát v zimě 

                         - chrání střešní konstrukci před UV slunečními paprsky, výkyvy teplot,  

                            zejména hydroiolace má vyšší životnost ve střeše 

                         - vlhkost vzduchu je méně kolísavá 

                         - střecha má zvukovou izolační schopnost  

                         - zadržuje dešťovou vodu, nezatěžuje tolik veřejnou kanalizaci, jejich odtok je   

                           pomalý a do kanalizace odchází jenom část vody, která na střechu spadne 

                         - životnost zelených střech je pokládána za delší 100 let při dobrém provedení 

Obrázky příkladů měření:  

 

 

Obr. č. 3.1. Průběh teploty za horkého 

letního dne zatravněné střechy 

v hloubce substrátu 10 cm ve srovnání 

s nezatravněnou střechou [35] 
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Obr. č. 3.2. Průběh teploty za chladného 

zimního dne zatravněné střechy v hloubce 

substrátu 5 cm a štěrkopískové střechy 

[35] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3.3. Průběhy teplot na 

rozdílných površích plochých střech za 

jasného letního dne [35] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.  3.4. Účinky vody na zatravněnou střechu [29]      Obr. č. 3.5. Účinky teploty na zatravněnou střechu [29]     
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Vlastní plánování střechy 

Návrhové parametry střechy: 

Půdorysná plocha:  11,83 x 11,4 m = 134,862m
2
 

Typ střechy:  sedlová střecha 

Sklon střešních rovin:  8°= 14% 

Konstrukce střechy:  vazníková, tvořená vazníkovými příhradami. Ve vzdálenostech 0,6m. 

Její návrh není předmětem bakalářské práce. Návrh provede určený tesař a staticky konstrukci 

posoudí určený statik. Střecha má dřevěnou atiku, výšky 800mm. Z vrchu je oplechovaná a 

pod ní je hydroizolace, která přesahuje na vnější stranu o 25mm. Atika je uložena na 

dřevěných deskách tloušťky 40mm a ty jsou uložené na dřevěných trámech příhrad tlustých 

150mm. Na střeše nejsou uvažovány protiskluzové opatření pro substrát. Do 15°sklonu 

střechy se nenavrhuje protiskluzové opatření, zdroje: [35], [36] 

Hmotnost konstrukce:  Je kladen požadavek na správný výpočet zatížení cele střechy, při 

stavu nasycení půdy vodou. Zohlednila jsem návrh tepelné izolace, na kterou je požadavek, 

aby byla odolná vůči tlaku. Navrženy jsou těžké tuhé střešní desky.  

Orientace střešních rovin:  Střešní roviny jsou situovány na východní a západní stranu. Je to 

kompromis mezi jižní stranou, kde by sluneční paprsky dopadaly více a půda by vysychala 

rychleji, než je tomu na straně severní.  

Přístup na střechu:  Střecha není navržena jako pochůzí, má se na ni vstupovat v případě 

oprav a údržby. Nejsou zde navrhovány zpevněné plochy.  

Vstup na střechu je z terasy, po žebříku, který je umístěn v místnosti sklad, přístupné z terasy.  

Typ zeleně na střeše:  Extenzivní ozelenění 

Extenzivní ozelenění – typ zeleně je podobný jako v přírodě na loukách. Stačí mu 3-15 cm 

tloušťky substrátu k růstu, nemá velké nároky na umělé dodávky živin a vody. Vegetaci tvoří 

divoké byliny a trávy, které jsou odolné vůči suchu a mrazu a mají vysokou schopnost 

regenerace. [35] 
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Skladba střešní konstrukce 

                                             

Obr. č. 3.6. Skladba střešní konstrukce, viz. Řez, výkres č. 7 

 

1.  Vegetace 

 Volí se podle kritérií: Odolnost vůči suchu a mrazu, požadavky na kvalitu půdy, výška 

a vzrůst vegetace, orientace ke světovým stranám, tloušťka substrátu, sklon střechy a 

množství srážek. 

 Zvolena vegetace: Osivo 

 Založení vegetace na střeše pomocí hydroosevu [30]. Hydroosev je mísení osiva a 

dalších přísad s vodou ve správných poměrech, který se nanáší hadicí tlakem na střechu 

domu. Používá se pro ozelenění velkých ploch, na které jsou plánovány porosty trav a bylin. 

Složení hydroosevu: směs osiva, umělého hnojiva, vody, organické hmoty a protierozních 

přísad. Hydroosev bude realizován v jarních nebo letních měsících.  
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Druhy rostlin: 

2% Mateřídouška obecná Thymus serphyllum – je to plazivá drobná bylina s max 30 cm 

výškou. Má drobné fialové květy. Vyskytuje se po celé Evropě až do nadmořské výšky 

alpínského pásma. Roste na suchých travnatých stráních, loukách i ve světlých lesech.  

2% Černohlávek obecný Prunella vulgarit – bylina vysoká 25 cm. Kvete fialovými 

drobnými květy. Roste na slunných travnatých loukách a mírně vlhkých travnatých plochách.  

2% Hvozděnka skalní Petrorhagia saxifraga – skalnička kvetoucí bílým až narůžovělým 

květem, do výšky max 15cm. Rostliny vhodné na extenzivní střechy, snesou i dost suché 

podmínky. 

8% Kopretina bílá Leucanthemum vulgare – luční bylina kvetoucí býlím květem, dosahující 

výšky až 60 cm. Vyskytuje se po celé Evropě na lukách, pastvinách, okrajích cest adt. 

4% Hvozdík kropenatý Diathus deltoides – bylina vysoká až 30 cm. Kvete červenou až 

nachovou barvou. Nachází se na slunných stráních, mezích, loukách, pastvinách, okrajích 

lesů. Vyskytuje se téměř v celé Evropě. Roste na suchých až mírně vlhkých půdách . 

8% Zvonek okrouhlolistý Campanula rotundifolia – sytě modře až fialově kvetoucí bylina. 

Dosahující výšky až 50 cm. Roste v mírném podnebném pásu Euroasie Severní, Jižní 

Americe a dál. Má mnoho poddruhů, které rostou v širokém spektru vlhkých i suchých 

podmínkách. Roste v nížinách i hornatinách. Snese poměrně studené prostředí. 

4% Česnek pažitka Allium schoenoprasum – vytrvalá bylina vysoká až 40 cm, kvete 

fialovým květem. Nachází se po celém světě nejvíce ve vysokohorských prameništích, 

nížinách podél řek a na zahrádkách.  

5% Řebříček obecný Achillea milefolium – bylina kvetoucí bílým květem, vysoká až 60 cm. 

Vyskytuje se na mezích, loukách, polích, u cest. Má raději sušší půdy, ale není náročnou 

rostlinou. 

10% Jetel luční Trifolium pretense – vytrvalá bylina dosahující výšky 25 cm. Kvete fialovým 

květem. Nachází se na polích a loukách. Významná je pro včelaře, lékařství i zemědělství. 

10% Psineček tenký Agrostit capillaris – Tráva s nízkým vzrůstem do 25 cm vhodná pro 

všechny typy půd, tvoří hustý travní drn. Má rád světlo a dostatečný přísun vody 

10% Tomka vonná Anthoxanthum odoratum – Tráva vysoká 5 – 80cm. Vonní kumarinem. 

Je významnou trávou luk a pastvin v horách i nížinách. 

15% Kostřava červená Festuca rubra – vytrvalá tráva běžně rostoucí na lukách i pastvinách. 

Je rozšířena po celém světě. Je tolerantní k množství vláhy, má ráda sluneční svit. 
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20% Lipnice luční Poa pratensis – Vytrvalá, odolná, přizpůsobivá tráva. Její výška je od 20 

až do 100 cm. Je rozšířená v mírném pásu celého světa. Roste na sušších výživných půdách i 

na okrajích lesa v křovinách.  

Zdroje o vegetaci jsou z http://www.wikipedia.org [31] a http://www.greenkeeper.cz/ [32]. 

 

2. Substrát 

 Substrát plní nosnou funkci pro vegetaci. Je pórovitý, aby v něm rostliny dobře 

zakořenily a lépe se uchytily. Obsahuje pro rostliny vodu a živiny.  

 Substrát je navržený o tloušťce 150 mm. Jeho vytvoření se provede v místě stavby. 

 Bude sejmuta ornice v dané lokalitě, aby byly pro půdu na střeše stejné podmínky jako 

v okolí stavby. V půdě na navrhované parcele převažují hlíny, štěrky a písky, což je výhodné 

pro navrhovaný substrát. Nevhodné by naopak byly jíly. Ornice je zlehčena o minerální 

plnivo – drcený keramzit o zrnitosti do 16mm. Substrát je propustný vůči vodě, tím je 

zamezeno tvorbě kaluží na povrchu. 

 Kapacita vody v substrátu: Pokud by bylo vody málo, substrát by vysychal a to by 

zpomalilo vývoj rostlin a jejích nepravidelný růst. Dle společnosti Dektrade jsou stanovený 

kapacity takto:  ≥ 35% objemu vody pro suchomilné rostliny  

                          ≥ 45% objemu vody pro ostatní rostliny 

 Hnojivo substrátu bude implementováno po ozelenění střechy. Jeho složení je určené 

vybranými druhy divokých bylin a trav. Základní živiny hnojiva budou N- dusík, P – fosfor a 

K – draslík, mikroprvky hnojiva Ca – Kalcium, Fe – železo, Mg – Mangan, Zn – Zinek a 

další. [36] 

Tedy náš substrát bude navržený z písků, hlíny a štěrku, s přidaným podílem keramzitu 

pro odlehčení půdy. Tloušťka substrátu 150 mm. 

3. Separační ochranné rouno 

 Je to vrstva, která se pokládá mezi substrát a drenážní vrstvu. Plní funkcí separační, 

zároveň chrání drenážní vrstvu proti ostrým kamínkům půdy. Je vodopropustná – používá se 

jako filtrační rohož. Dále zabraňuje vyplavování sypkých vrstev a zanášení drenážní vrstvy. 

Navržený typ rouna: Vedaflor SSV 150.  

Parametry: - plošná hmotnost 150 g/m2
 

                  - netrouchnivějící materiál, odolný proti mrazu, prorážení, mikrobům 

                  - je stálý vůči asfaltu 

                  - materiál polyester 
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                  - tloušťka cca 1,8 mm 

                  - odolnost proti proražení 500 N 

4. Drenážní vrstva  

 Drenážní vrstvy slouží k akumulaci vody a pro odvod přebytečné vody ze substrátu. 

Přispívá k ochraně vrstev pod nimi.  

Navržena drenážní vrstva: Drenážní nopova fólie Lihoplast dren 20/1,0. 

Parametry: - výška nopu 20 mm x tloušťka 1 mm 

                   - plošná hmotnost 950 g/m2 

                   - únosnost v tlaku je 0,14 N/mm2 

                   - materiál polyetylenová HDPE fólie (vysokohutnostní) 

                   

5. Ochranná geotextilie  

 Plní funkci ochrany pro hydroizolaci uloženou pod ní, hlavně ochrana před 

mechanickým poškozením ostrými nopy drenážní vrstvy. Geotextilie je vytažena až 

k hornímu okraji substrátu. 

Navržena geotextilie: Geotextilie Geodrain. 

Parametry: - materiál netkaný polyesteru – dobrá mechanická 

                   - rovnoměrná pórovitost- snadný průchod plynů a vod 

                   - plošná hmotnost 300 g/m2 

                   - stlačitelnost při 2 kPa 2 mm 

                   - pružnost 60% 

                   - propustnost vody 3x10
-3

 m/s 

 

6. Hydroizolace  

 Hydroizolace střechy musí být navržena jako dvouvrstvá, neboť čelí tlakové vodě. 

Dále musí být odolná proti prorůstání kořínků rostlin. Izolace je vyvedena až na vnější stranu 

atiky, kde přesahuje 25 mm. Je chráněná oplechováním před slunečním zářením. 

Navržená hydroizolační vrstva: Vedeg Vedaflor WS. 

Popis: Jedná se o natavovací elastomerobitumenový pás s atestem na FLL proti prorůstání  

           kořenů, s břidličným posypem jako vrchní pás a s vložkou z měděné fólie. 

Parametry: - tloušťka 2 x 5 mm 

                   - vodotěsnost ≥ 200 kPa (24 hodin) 

                   - propustnost vodní páry μ = 20000 



55 

 

7. Tepelná izolace 

 Tepelná izolace slouží k ochraně stavby před únikem tepla z ní. Je navržena, tak aby 

odolávala tlakům vrstev položených nad ní. 

Navržená tepelná izolace: Rockwool Dachrock. 

Popis:  Jedná se o tuhou těžkou desku z kamenné vlny (minerální plsti), která se spojuje  

            organickou pryskyřicí, je v celém objemu hydrofobizovaná. Kamenná vlna Rockwool  

            má tepelně izolační vlastnost, je nehořlavá, odolná proti vlhkosti a propouští páry. 

            Desky budou mechanicky kotveny na dřevěnou konstrukci střechy.  

            Tloušťka desek je 2 x 140 mm. 

 

8. Parozábrana 

 Slouží k ochraně tepelné izolace před pronikáním vodních par z interiéru do exteriéru.  

Navržena parozábrana: Vedag Vedatect Al + V60 S4. 

Popis:  Asfaltový oxidační natavovací pás s hliníkovou vložkou. Používá se jako parozábrana   

            a hydroizolace.  Tloušťka parozábrany 4 mm. 

 

9. Dřevěné desky  

 Dřevěné desky nesou navržené vrstvy nad sebou. Jsou projektovány na tloušťku 40 

mm, ale nebyl proveden statický výpočet (není předmětem BP), tudíž se jejich navržena 

tloušťka může určitě zvětšit. Desky jsou mechanicky upevněné na trámy vazníků konstrukce 

střechy. 

 

10. Dřevěná konstrukce střechy 

 Dřevěná konstrukce střechy bude navržena odborníkem na dřevěné konstrukce a 

posouzena statikem. Střecha je uvažována jako vazníková, se vzdáleností vazníkových 

příhrad 600 mm. A s tloušťky nosných trámů 150 mm. Dřevěné konstrukce budou opatřeny 

nátěrem proti zabraňujícím vzniku plísní, odpuzující houby a dřevokazný hmyz. Kovové 

spoje budou opatřeny protikorozním nátěrem. 

Celková skladba střešní konstrukce:  

- Extenzivní zeleň 100 – 300 mm 

- Substrát – směs z ornice v místě stavby 150 mm 

- Filtrační, separační, ochranné rouno Vedaflor SSV 150  1,8 mm 

- Drenážní Nopova fólie Lihoplast dren 20/1,0 výšky 20 mm, tloušťky 1 mm 
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- Ochranná geotextilie Geodrain 300g/m2
  2,5mm 

- Hydroizolace elastomerobitumenový natavovací pás odolný proti prorůstání kořenů 

Vedag Vedaflor WS  2 x 5 mm 

- Těžká tuhá střešní deska Rockwool Dachrock  2 x 140 mm 

- Parozábrana asfaltový oxidační natavovací pás s hliníkovou vložkou Vedag Vedatect 

AL+V60 4mm 

- Dřevěné desky 40 mm 

- Dřevěná nosná konstrukce střechy, trám 150 mm 

- Vzduchová mezera – spádovaná 

- Dřevěná nosná konstrukce střechy, trám 150 mm 

- Sádrokartonové desky Rigips 12,5 mm 

- Bílý nátěr 2,5 mm 

Protipožární ochrana   

 Zatravněné střechy jsou hodnocené jako střechy tvrdé, tedy nevyžadují speciální 

protipožární opatření. Na střeše jsou zbudovány v okrajových částech podél atik 50 cm pásy 

štěrku a podél vystupujících staveních konstrukcí střechou (komín, větrací potrubí,..) také 

50cm. Je to zakresleno na výkrese č.8 Půdorys střechy. Zdroj [35]. 

Údržba střechy  

 Založení vegetace na střeše pomocí hydroosevu [30] – mísení osiva, umělého hnojiva, 

organické hmoty, protierozních přísad a dalších přísad s vodou ve správných poměrech, který 

se nanáší hadicí tlakem na střechu domu.  

 Závlaha zelené střechy v období po výstavbě objektu by měla probíhat 1-2x týdně, 

hlavně pokud se jedná o dobu letních měsíců. Rostliny díky tomu rychleji zakoření a rostou. 

Během jednoho roku by rostliny měly pokrýt celý povrch střechy. Po vyrostení vegetace by 

měl majitel dbát na to, aby v suchých letních měsících střechu zavlažil a zabránil tak úhynu 

rostlin. Na střeše jsou převážně nenáročné byliny a trávy, kterým stačí málo, ale je 

doporučeno o střechu pečovat. 

 Střecha by se měla být pravidelně kontrolovat 1 až 2x ročně. Při kontrolách by měly 

být odstraněny suché výhony a zaseto nové osivo v prázdných místech. Dále by měly být 

kontrolovány střešní vtoky, a jestli nestojí někde voda a netvoří se kaluže. 
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 Zavlažování střechy se uvažuje vyčištěnou šedou vodou, která bude v domě 

realizována. Výtok šedé vody je v místnosti sklad přístupné z terasy. Na výtokovou armaturu 

se nasadí hadice a s ní se vyleze na střechu po žebříku, jenž je uskladněn v této místnosti taky. 

Pak se provede ruční zavlažování střechy. Pokud není dostatek vyčištěné vody, automatická 

jedovka přepne na zdroj pitné vody, takže závlaha střechy bude vždy realizovatelná.   

Odvodnění zatravněných střech 

 Odvodnění zatravněné střechy je uskutečněno pomocí drenážního potrubí. Drenážní 

potrubí jsou dvě. Vedou v okrajových částech střešních rovin 50cm vrstvou štěrku. Každé 

potrubí má dva svody. Celkem tedy vedou ze střechy čtyři odpadní, dešťové potrubí. Střecha 

je v mírném sklonu 8°. Voda pomalu stéká do potrubí, jenž je uloženo bez sklonu ve štěrkové 

vrstvě. Potom je potrubí přes speciální plastový kus napojeno pod střechou na odpadní potrubí 

ocelové (spoj potrubí dále není řešen).  

 Návrh odvodnění střechy řeší podrobněji příloha č.3 Dimenzování vnitřní kanalizace. 

Z přílohy č.3 v části o dešťových odpadních vodách byly navrženy a posouzeny drenážní 

trubky od firmy Rehau: drenážní trubka DN 125, materiál PVC-U. Odpadní potrubí bylo 

navrženo od systému Lindab Rainline DN 87.  

 Dále bych chtěla připomenout, že zelené střechy zadržují vodu a odvádějí jenom 

přebytečnou. Jsou tedy plusem pro veřejné kanalizace, které tolik nezatěžují. S tímto ohledem 

byl navrhnut součinitel odtoku C = 30%. Který byl doporučen v publikacích [35] a [36]. 
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4   ZÁVĚR 

 

 Výsledkem této práce je návrh rodinného domu pro pětičlennou rodinu s funkčním 

uspořádáním dispozice, vnitřní kanalizací a zatravněnou ,,zelenou‘‘ střechou.  

 Konstrukce rodinného domu byly posouzeny programem Teplo 2011 a jejich 

vypočtené součinitele prostupu tepla byly přeneseny do výpočtu tepelných ztrát obálkou 

budovy. Ten byl proveden v programu Ztráty 2011. Výsledkem bylo, že navržený rodinný 

dům  splnil podle klasifikace třídy prostupu tepla obálkou budovy energetickou třídu B – 

úsporná.  

 Systém na úpravu šedých vod a věci s ním spojené jsou pro rodinný dům vhodné 

z ekologického hlediska. Z ekonomického hlediska je ale návratnost investic 13 let a to 

s přihlédnutím k optimistickým návrhům růstu inflace a podražení cen za vodné a stočné. 

Výrobce sice garantuje návratnost 10 let, která je dosažena díky novým technologiím čištění, 

ale jeho návrh návratnosti investic se pravděpodobně týká bytových domů. V bytových 

domech je produkce a spotřeba šedých vod mnohem vyšší než v rodinném domě. Úspora 

pitné vody je větší a účty za vodné a stočné budou nižší, z čehož plyne, že návratnost investic 

bude rychlejší.  

 Z mého pohledu je využití šedých vod správné, hlavně kvůli nedostatku pitné vody na 

Zemi by se tyto systémy měly zavádět více a hlavně i u nás. V zahraničí nejsou šedé vody 

žádnou novinkou, jejích problematikou se některé státy EU široce zabývají.  Nejlépe by se 

tyto systémy na rekuperaci šedých vod měly aplikovat do hotelů, bytových domů, 

administrativních budov a míst kde se zdržuje větší počty lidí.  

 Návrh zatravněné střechy na domě je přínosem pro své okolí i obyvatele domu, v létě 

chrání před sluncem a dům chladí a v zimě přispívá k tepelné ochraně budovy. 

Z ekologického hlediska je střecha ideální do velkých měst a zalidněných oblastí, kde je málo 

zatravněných ploch. Díky zatravněným střechám mají kde žít ptáci a hmyz. Zatravněné 

střechy pojímají škodliviny z ovzduší a vracejí kyslík. Díky nim se ve městech netvoří tolik 

mlhy, tlumí hluk letadel a jsou prostě dle mého názoru k nezaplacení. Jsou zde kladeny 

nároky na statiku stavby, její silnější nosné konstrukce střechy, stěn a základů. Dále je nutné 

správně provést hydroizolaci a pamatovat, že ji navrhujeme na tlakovou vodu, která se ve 

střeše drží a taky na odolnost proti prorůstání kořínkům vegetace.   
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NÁVRH SCHODIŠTĚ 

Návrh dvouramenného, pravotočivého schodiště do tvaru L. Výpočet byl proveden podle 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. 

A) Výpočet výšky schodišťového stupně: 

hkons/h = n 

2935/170 = 17,26 => volím n = 17 schodů, 

h = 172,65 mm * 17 schodů = 2935mm  

hkons … konstrukční výška stropu 

h       … návrhová výška stupně 

n       … počet stupňů 

 

B) Výpočet šířky schodišťového stupně: 

Vzájemný vztah mezi výškou a šířkou stupně: 2h + b = 630 

b = 630 – 2*h = 630 – 2*172,65 = 284,7 mm => volím b = 284,7 mm 

Kvůli dispozici je první schod ve druhém rameni menší o 6,3mm tedy b = 278,4 mm 

 

C) Sklon schodiště: 

tgα = h/b   

tgα = 172,65/284,7 = 31,23° => Běžné schodiště 

 

D) Podchodná výška: 

h1 = 1500 + (750/cos α) 

h1 = 1500 + (750/0,855) = 2377 mm, Skutečná podchodná výška hsk1= 2410 mm 

hsk1 > h1 => Vyhoví 

 

E) Průchodná výška: 

h2 = 1500* cos α + 750 

h2 = 1500* 0,855 + 750 = 2032,5 mm, Skutečná podchodná výška hsk1= 2184 mm 

hsk2 > h2 => Vyhoví 

 

F) Návrh rozměrů schodiště: 

1. Rameno schodiště: délka l1 = 1708,2 mm, šířka š1 = 1000 mm 

2. Rameno schodiště: délka l2 = 2556 mm, šířka š2 = 1000 mm 
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3. Podesta: délka lPod = 1251,8 mm, šířka špod = 1000 mm, tloušťka dpod= 120 mm 

4. Schodišťové stupně jsou vyrobeny samostatně - každý stupeň zvlášť. Rozměr stupně: 

1200 x 80 x 284,7 mm. Jsou vetknuty do nosných stěn, o hloubce uložení 100 mm na 

každé straně. Materiál beton s ocelovou výztuží. Povrchovou úpravu tvoří dřevěné 

obložení stupnic i podstupnic tl. 8mm. 

 

G) Půdorys schodiště:                                                                   H) Řez schodištěm: 
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SKLADBA  S1 

- Keramická dlažba 9 mm 

- Stavební tmel 6 mm 

- Anhydritová směs 60 mm 

- Separační vrstva PE fólie 0,1 mm 

- XPS Tepelná izolace Austrotherm 30XPS-G/030 200 mm 

- Hydroizolace, natavovací pás z oxidačního asfaltu Vedag Vedatect G200 S4 2x4 mm 

- Podkladní beton C16/20 150 mm s Kari sítí – ocel B420B, 100x100x6 mm 

- Hutněný štěrkopískový podsyp 100 mm 

- Rostlý terén 

 

 

SKLADBA  S2 

- Nátěr na beton Stomix 0,7 mm 

- Anhydritová směs 75 mm 

- Separační vrstva PE fólie 0,1 mm 

- XPS Tepelná izolace Austrotherm 30XPS-G/030 200 mm 

- Hydroizolace, natavovací pás z oxidačního asfaltu Vedag Vedatect S4 G200 2x4 mm 

- Podkladní beton C16/20 150 mm s Kari sítí – ocel B420B, 100x100x6 mm 

- Hutněný štěrkopískový podsyp 100 mm 

- Rostlý terén 

 

SKLADBA  S3 

- Dřevěná podlaha 9 mm 

- Podkladní fólie z lehčené PE pěny Ethafoam 5 mm 

- Anhydritová směs 50 mm 

- Separační vrstva PE fólie 0,1 mm 

- Kročejova izolace Rockwool 30 mm 

- Strop Porotherm 230 mm 

- Omítka Porotherm universal 10 mm 
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SKLADBA  S4 

- Keramická dlažba 9 mm 

- Stavební tmel 6 mm 

- Anhydritová směs 50 mm 

- Separační vrstva PE fólie 0,1 mm 

- Kročejova izolace Rockwool 30 mm 

- Strop Porotherm 230 mm 

- Omítka Porotherm universal 10 mm 

 

SKLADBA  S5 

- Barva na beton Stomix 0,7 mm 

- Vyrovnávací vrstva Stomix 5 mm 

- Betonová mazanina 100 mm 

- Separační vrstva PE fólie 0,1 mm 

- XPS Tepelná izolace Austrotherm 30XPS-G/030 100 mm 

- Hydroizolace, natavovací pás z oxidačního asfaltu Vedag Vedatect S4 G200 2x4 mm 

- Podkladní beton C16/20 150 mm s Kari sítí – ocel B420B, 100x100x6 mm 

- Hutněný štěrkopískový podsyp 100 mm 

- Rostlý terén 

 

 

SKLADBA  S6 

- Venkovní betonová dlažba 40 mm na distančních gumových podložkách 20 mm 

- Pojistný textilní pás pokládaný na tepelnou izolaci Vedag Vedaform fun 0,5 mm 

- XPS Tepelná izolace Austrotherm 30XPSS-G/030 100 mm 

- Hydroizolace, natavovací pás z oxidačního asfaltu Vedag Vedatect G200 S4 4 mm 

- Penetrační nátěr Cemix 2x 0,5 mm 

- Spádovaná vrstva betonu 2%, 22 – 115 mm 

- Strop Porotherm 190 mm 

- Omítka Porotherm universal 10 mm 
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SKLADBA  S8 

- Extenzivní zeleň 100 – 300 mm 

- Substrát – směs z ornice v místě stavby 150 mm 

- Filtrační, separační, ochranné rouno Vedaflor SSV 150  1,8 mm 

- Drenážní Nopova fólie Lihoplast dren 20/1,0 výšky 20 mm, tloušťky 1 mm 

- Ochranná geotextilie Geodrain 300g/m
2
  2,5mm 

- Hydroizolace elastomerobitumenový natavovací pás odolný proti prorůstání kořenů 

Vedag Vedaflor WS  2 x 5 mm 

- Těžká tuhá střešní deska Rockwool Dachrock  2 x 140 mm 

- Parozábrana asfaltový oxidační natavovací pás s hliníkovou vložkou Vedag Vedatect 

AL+V60 4mm 

- Dřevěné desky 40 mm 

- Dřevěná nosná konstrukce střechy, trám 150 mm 

- Vzduchová mezera – spádovaná 

- Dřevěná nosná konstrukce střechy, trám 150 mm 

- Sádrokartonové desky Rigips 12,5 mm 

- Bílý nátěr 2,5 mm 
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DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 

Návrh vnitřní kanalizace byl proveden dle normy ČSN EN 12056-2 - Vnitřní kanalizace – 

Gravitační systémy – Část 2: odvádění splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet 

Systém IV – Systém s oddělenými odpadními potrubími 

Materiál potrubí a tvarovek: Polypropylen plněný minerálem, Skolan dB Osma, návrh a 

značení DN podle výrobce. 

 

Průtok odpadních vod: 

 

Qww  … průtok odpadních vod (l/s) 

K  … součinitel odtoku (-), zvoleno K = 0,5  

ΣDU     … součet výpočtových odtoků (l/s) 

 

Celkový průtok odpadních vod: 

 

Qtot  … celkový průtok odpadních vod (l/s) 

Qww  … průtok odpadních vod (l/s) 

Qc  … trvalý průtok (l/s) 

Qp … čerpaný průtok (l/s) 

 

Posouzení: 

Větší z navržených průtoků Qww, Qtot, anebo Qww ze zařizovacího předmětu o nejvyšším 

výpočtovém odtoku musí minimálně odpovídat hydraulické kapacitě Qmax, jeho hodnoty 

nalezneme v tabulkách normy. 
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A) Připojovací potrubí: 

Stoupačka č. 8 odvádějící černou vodu: 

Umístění Označení Zařizovací předmět DU DN 

1NP WC Kombinační klozet 2,0 100 

1NP Um Umývátko  0,3 56 

2NP WC Kombinační klozet 2,0 100 

2NP Um Umývátko  0,3 56 

 

Stoupačka č. Š1 odvádějící šedou vodu: 

Umístění Označení Zařizovací předmět DU DN 

1NP U1 Umyvadlo 0,3 56 

1NP S Sprchová vanička  0,5 70 

2NP VL Závěsná výlevka s 

mřížkou 

0,5 56 

2NP V Koupací vana  0,5 70 

 

Stoupačka č. Š2 odvádějící šedou vodu: 

Umístění Označení Zařizovací předmět DU DN 

1NP D Dřez 0,5 56 

1NP MN Myčka nádobí  0,5 56 

2NP U2 Umyvadlo 0,3 56 

2NP AP Automatická pračka  0,5 56 

 

Společné připojovací potrubí D a MN: 

  => DN 56 

 

Společné připojovací potrubí U2 a AP: 

 => DN 56 
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B) Odpadní potrubí s hlavním větracím potrubím: 

 

Stoupačka č. 1 odvádějící černou vodu: 

Umístění Označení Zařizovací předmět DU DN Místnost 

1S PV Podlahová vpusť 2,0 100 2.05 

 

 => DN 100 

 

Qmax ≥ Qtot  

5,20 ≥ 0,707 … Navrhnuté potrubí DN 100 VYHOVÍ 

 

Stoupačka č. 7 odvádějící černou vodu: 

Umístění Označení Zařizovací předmět DU DN Místnost  

1S PV Podlahová vpusť 2,0 100 S.04 

 

 => DN 100 

 

Qmax ≥ Qtot  

5,20 ≥ 0,707 … Navrhnuté potrubí DN 100 VYHOVÍ 

 

Stoupačka č. 8 odvádějící černou vodu:  

 => DN 100 

 

Qmax ≥ Qtot  

5,20 ≥ 1,072 … Navrhnuté potrubí DN 100 VYHOVÍ 

 

Stoupačka č. Š1 odvádějící šedou vodu: 

 => DN 70 

 

Qmax ≥ Qtot  

2,0 ≥ 0,671 … Navrhnuté potrubí DN 70 VYHOVÍ 
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V podlaží 1S je odpadní potrubí jedenkrát zalomeno koleny 2x45°  a jedenkrát zalomeno 

45° do odbočky, kde se spojuje s odpadním potrubím č. Š2, které vstupují společně do 

nádrže na čištění šedých vod. Těsně před prvním zalomením je zvětšeno odpadní potrubí o 

dimenzi, tedy na DN 100. 

 

Stoupačka č. Š2 odvádějící šedou vodu: 

 => DN 70 

 

Qmax ≥ Qtot  

2,0 ≥ 0,671 … Navrhnuté potrubí DN 70 VYHOVÍ 

 

V podlaží 1S je odpadní potrubí dvakrát zalomeno koleny 2x45°, napojuje se do něj 

odpadním potrubím č. Š1, pak vstupují společně do nádrže na čištění šedých vod. Těsně 

před prvním zalomením je zvětšeno odpadní potrubí o dimenzi, tedy na DN 100. 

 

Stoupačka č. 6 odvádějící černou vodu z nádrží čistírny šedých vod a jednotky: 

Odpadní potrubí z nádrží Aqualoop májí DN 100, na doporučení výrobce Asio. 

Připojovací potrubí z nádrží je DN 100 (bezpečnostní přeliv). 

Z automaticky doplňovací jednotky DN 56 (na výkrese ozn. RM). 

 

C) Větrací potrubí: 

Odpadní potrubí č. 8, č. Š1 a č. Š2 jsou ukončeny samostatným větracím potrubím 500 mm 

od vrchního povrchu střechy, osazeny větrací hlavicí. Mají stejnou jmenovitou světlostí, 

jako potrubí, na které jsou připojené. Tedy: 

Stoupačka č. 8 => DN 100 

Stoupačka č. Š1 => DN 70 

Stoupačka č. Š2 => DN 70 

 

D) Dešťové odpadní potrubí: 

Návrh dešťového potrubí byl proveden dle normy ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace – 

Gravitační systémy – Část 3: odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 

a http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-1/5.html. 
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Odtok dešťových vod: 

 

QR  … odtok dešťových vod (l/s) 

r  … intenzita deště (l/(s.m)2
), r = 0,03(l/(s.m)

2
) 

A  … účinná plocha střechy (m2
) 

C   … součinitel odtoku (-) 

 

Účinná plocha střechy: 

 

A  … účinná plocha střechy (m2
) 

LR  … délka okapu (m) 

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

Návrhový odtok dešťových vod z dlouhého střešního žlabu bez sklonu: 

 

 

QL  … návrhový odtok dešťových vod z dlouhého střešního žlabu bez sklonu (l/s) 

0,9  … součinitel bezpečnosti (-) 

QN  … návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu (l/s) 

FL  … součinitel odtoku (-) 

Návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu: 

 

AE
 
     … celkový příčný profil střešního žlabu (mm2

) 

 

Zjištění zdali je žlab krátký nebo dlouhý: 

L/W  … Poměr délky žlabu / Hloubka žlabu (mm/mm) 

Pakliže je hodnota menší než 50, máme krátký žlab. Je-li větší, musíme hodnotu QL 

násobit součinitelem odtoku FL. 

 

1) Návrh dešťového odpadního potrubí a žlabů pro zelenou střechu: 

Pozn. Střecha má čtyři odpadní potrubí, porto její plochu dělím čtyřmi.  

Označení na výkrese v základech a podélných řezu: 2b, 3, 4 a 5. 

Materiál potrubí v zelené střeše: PVC-U, DN 125 drenážní trubka žlutá od firmy Rehau. 
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Odpadní potrubí je navrženo ocelové DN 87, od firmy Lindab, potrubí jsou spojené 

přechodovou spojkou u spodní části střechy. 

 

  

r = 0,03 (l/(s.m)
2
) 

  

C = 0,3 (-) – součinitel odtoku zvolený dle [1]
 

 

  

 AE
 = (při tloušťce trubky 5 mm)    * 

 

* Zvolená přirážka, která zohledňuje rychlost nátoku do drenážního potrubí - 15% z AE 

příčného profilu žlabu. 

 

 

Žlab dlouhý => volím FL z tabulky: FL = 0,99 

 

Posouzení:     

QR < QL   

 0,307  < 2,119 … Navrhovaná drenážní trubka DN 125 VYHOVÍ 

QR < QRWP   

 0,307  < 5,9 … Navrhovaná odpadní dešťová trubka DN 86 VYHOVÍ 

 QRWP   … odtokové množství svislého dešťového odpadu (l/s) pro stupeň plnění f = 0,33 

 

 

 

 

                                                           
[1] 

Minke,G., Zelené střechy – Plánování, realizace, příklady z praxe. Ostrava: HEL, ul. 26. 

dubna 208, Ostrava-Plesná, 2001. ISNB 80-86167-17-8 
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2) Návrh dešťového odpadního potrubí a žlabů pro terasu: 

Označení na výkrese v základech a podélných řezu: 2a. 

Materiál dešťového odpadního potrubí: ocelové, výrobce Lindab, DN 87 

Materiál podokapního půlkruhového žlabu: ocel, výrobce Lindab, DN 125 

Spojení žlabovým kotlíkem SOK 125/87 

 

  

r = 0,03 (l/(s.m)
2
) 

  

C = 0,6 (-)  

 

  

 AE = 5900 mm
2

 

 

Žlab dlouhý => volím FL z tabulky: FL = 0,86 

 

Posouzení:  

QR < QL    

 0,686 < 1,113 … Navrhovaný žlab DN 125 VYHOVÍ 

QR < QRWP   

 0,686  < 5,9 … Navrhovaná odpadní dešťová trubka DN 86 VYHOVÍ 

 QRWP   … odtokové množství svislého dešťového odpadu (l/s) pro stupeň plnění f = 0,33 

 

E) Svodné potrubí: 

Materiál potrubí a tvarovek: neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), KG systém Osma, 

návrh a značení DN podle výrobce. 

Stupeň plnění svodného potrubí 70% 
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Průtok odpadních vod ve svodném potrubí: 

 

 

Q r,w   … průtok odpadních vod ve svodném potrubí (l/s) 

Qww … průtok odpadních vod (l/s) 

Qc  … trvalý průtok (l/s)  Qc = 0 

Qp … čerpaný průtok (l/s)  Qp = 0 

QR  … odtok dešťových vod (l/s) 

 

Tab. Návrhem Dimenzí svodného potrubí: 

Úsek 

od - do 

Součet 

výpočt. 

odtoků 

ΣDU 

Vypočtené průtoky (l/s) Spád 

% 

Jmenov

světlost 

DN 

Hydraul. 

kapacita 

Qmax 

(l/s) 

Kapac. 

průtoč. 

Rychlost  

v (m/s) 

Qww QR QR,W 

Hlavní svodné potrubí 

1 – 8‘ 2 0,707 - 0,233 2 110 5,9 1,1 

8‘ – 6‘ 6,6 1,284 - 0,423 2 125 9,6 1,2 

6 –2ab‘ 12,2 1,746 - 0,576 2 125 9,6 1,2 

2ab‘-1‘ 12,2 1,746 1,854 2,430 2 125 9,6 1,2 

   Qtot = Qww ,     Qmax ≥ Qtot     a    Qmax ≥ QR,w               Navržené svodné potrubí VYHOVÍ 

Vedlejší svodné potrubí 

8 – 8‘ 4,6 1,072 - - 2 125 9,6 1,2 

6 – 7‘ 3,6 0,948 - - 2 110 5,9 1,1 

7‘ – 6‘ 5,6 1,183 - - 2 110 5,9 1,1 

7 – 7‘ 2 0,707 - - 2 110 5,9 1,1 

2a-3‘ - - 0,686 - 14 110 - - 

3‘-2ab‘ - - 0,993 - 14 110 - - 

3 – 3‘ - - 0,307 - 14 110 - - 

2b -5‘  - - 0,307 - 5,25 110 - - 

5‘ – 4‘ - - 0,614 - 5,25 110 - - 

4‘-2ab‘ - - 0,921 - 5,25 110 - - 

5 – 5‘ - - 0,307 - 5,25 110 - - 

4 – 4‘ - - 0,307 - 5,25 110 - - 
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POSOUZENÍ VZDÁLENOSTÍ SVODŮ VEDENÝCH PODÉL ZÁKLADŮ 

Návrh dle [2]
 

Posuzuji svody dešťového potrubí, které vedou souběžně s půdorysem základů. To je potrubí 

č. 2a-3‘. Neposuzuji ostatní svody, neboť vedou nad základovou spárou. 

 

                                     

L    … vzdálenost svodu od základu (m) 

H    … hloubka dna výkopu (m) 

h     … hloubka základové spáry (m) 

α … úhel tření zeminy (°), α = 45° =>  

 

Obr. Vedení svodu podél základů
[1]

 

 

Vzdálenost svodu 2a- 3‘ od základů: 

  Minimální vzdálenost je 1,13 m => navrhuji L = 1300 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[2] Čupr, K., Bartošová, B., Počinková,M., Vrána, J.. Zdravotní technika pro kombinované 

studium. Brno: Akademické nakladatelství CERM,s.r.o.,2002. ISNB 80-214-2221-1 
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NÁVRH ČISTÍRNY ŠEDÝCH VOD 

Výpočty jsou provedeny podle podkladů výrobce, jenž mají být v souladu s normou  

ČSN 75 67 80 a podle zkušeností. Výrobce firma Asio. 

 

A) Produkce šedé vody: 

 

Qprod  … celková produkce šedé vody (l/den) 

qprod … produkce šedé vody z daného okruhu užívání zařizovacích předmětů (l/den) 

n … počet měrných jednotek, v mém případě n = 5 osob

Činnosti v/z qprod (l/den) n (-) 

Koupelna 50 5 

Kuchyně 11 5 

Praní 15 5 

 

 

 

B) Spotřeba vyčištěné provozní vody: 

 

 

Q24  … celkové množství potřebné vyčištěné provozní vody (l/den) 

Qwc  … množství vody potřebné ke splachování (l/den) 

Qtech  … množství vody potřebné na technologické účely (l/den) 

Qzal  … množství vody potřebné k zalévání zahrady a závlaze zelené střechy (l/den) 

 

 

qo  … množství vody malým/velkým spláchnutím (l) 

p  … počet použití záchodu za den (-) 
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Qzal  … množství vody potřebné k zalévání zahrady a závlaze zelené střechy (l/den) 

qzal  … množství vody potřebné k zalévání zahrady a závlaze zelené střechy (l/(m
2
.den)) 

Azal  … zalévaná plocha (l/den) 

 

 

 

 

C) Výsledky: 

Celková denní produkce šedé vody Qprod = 378 l/den 

Celková denní potřeba provozní vody Q24 = 332,3 l/den 

Nutnost doplnění pitnou vodou teoreticky: není 

Minimální objem nádrží 2x 400 litrů 

Doporučená velikost čistírny AS – GW/AQUALOOP 12, max. denní nátok 600 litrů. 

 

D) Účinnost zařízení Auqaloop: 

Qprod / Q24  

378  / 332,3 = 1,14 

Roční teoretická spotřeba a produkce vod: 

Qprod,360d = 360 * 378 = 136080 l/rok 

Q24,360d = 360 * 332,2 = 119 628 l/rok 
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DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU PROVOZNÍ VODY 

Návrh vnitřního vodovodu byl proveden dle normy ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních 

vodovodů. 

Materiál potrubí polypropylen, trubka S3,2 PN 16 od firmy Ekoplastik Wavin. Značení 

potrubí D x t (vnější průměr x tloušťka stěny)                                                                 

Rychlost v plastovém potrubí: v = 0,5 – 3,0 m/s 

Výpočtový průtok:  

 

QD  …výpočtový průtok provozní vody (l/s) 

QA  …jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur v zařízení (l/s) 

ni … počet výtokových armatur stejného druhu (-) 

 

Jmenovité výtoky QA (l/s) 

Nádržkový splachovač DN 15 0,15 

Výtokový ventil DN 15 0,2 

 

Tab. Návrh dimenzí vnitřního provozního vodovodu: 

Úsek 

od-do 

Jmenovitý výtok QA (l/s) QD 

l/s 

Dxs 

mm 

DN 

v 

m/s 

R 

kPa/m 

l 

m 

l*R 

kPa 

Σξ ΔpF 

kPa 

l*R 

+ΔpF 

kPa 

 

0,15 0,2 

přib. celk. přib. celk. 

Hlavní potrubí 

A-A‘ 0 0 1 1 0,2 16x2,3 2,0 4,9 6,32 30,97 13 9,36 40,3 

A‘-C‘ 2 2 0 1 0,292 20x2,8 1,8 3,26 5,22 17,02 2,5 1,7 18,7 

C‘-D‘ 0 2 1 2 0,354 20x2,8 2,15 4,39 1,53 6,72 22 22,1 28,8 

ΣΔpRF = 40,3 + 18,7 + 28,8 = 87,8 kPa  

Vedlejší potrubí 

B1-B‘ 1 1 0 0 0,15 16x2,3 1,5 2,937 0,35 3,82 - - - 

B2-B‘ 1 1 0 0 0,15 16x2,3 1,5 2,937 3,06 8,99 - - - 

A‘-B‘ 0 2 0 0 0,212 16x2,3 2,09 5,43 2,81 15,26 - - - 

C-C‘ 0 0 1 1 0,2 16x2,3 2,0 4,9 5,21 25,53 - - - 
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Hydraulické posouzení navrženého potrubí: 

 

pdis          … dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí (kPa)=> maximální tlak  

        čerpadla v automatické doplňovací jednotce (RM) tj. 3,5 bar = 240 kPa 

pmin,FL     … minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou (kPa) 

        dle tabulky v normě, tj. 100 kPa 

Δpe         … tlaková ztráta způsobena výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovněmi  

        začátku a konce posuzovaného úseku potrubí (kPa) 

         

        h  … svislá vzdálenost mezi deodetickými úrovněmi začátku a konce  

                 posuzovaného potrubí (m) 

        ρ  … hustota vody (kg/m
3
) 

        g  … tíhové zrychlení (m/s2
) 

 

ΔpWM     … tlaková ztráta vodoměrů (kPa), tj. 0 kPa 

ΔpAp       … tlaková ztráta napojených zařízení (kPa), tj. 0 kPa 

ΔpWM     … tlaková ztráta vlivem tření a místních odporů potrubí (kPa), tj. 87,8 kPa 

 

 

 

  Dispoziční přetlak je dostatečný, návrh potrubí VYHOVÍ 
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7. Návrh tloušťky izolace potrubí provozní vody 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                                                Sylvie Šubrtová 

Vedoucí bakalářské práce:                                                                Ing. Irena Svatošová, Ph.D. 

 

Ostrava 2014 
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NÁVRH TLOUŠŤKY IZOLACE POTRUBÍ PROVOZNÍ VODY 

Návrh byl proveden pomoci online výpočtu na stránce www.tzb-info.cz 

 

DN 16x2,3  

Zadání:    tmédia = 10°C 

     tokolí  = 15°C 

     φ = 65% 

     Typ potrubí: Ekoplastik PPR (PN16) 

      Mirelon Stabil tl. 6 mm 

Výpočet: tW = 8,7°C       … teplota rosného bodu (°C) 

     tp,iz = 13,4 °C  … povrchová teplota izolovaného potrubí (°C) 

Posouzení:   tp,iz > tW    

        13,4>8,7  => na povrchu potrubí nedochází ke kondenzaci, navržená tloušťka  

            izolace VYHOVÍ, tedy: Mirelon Stabil tl. 6 mm 

 

DN 20x2,8 

Zadání:    tmédia = 10°C 

     tokolí  = 15°C 

     φ = 65% 

     Typ potrubí: Ekoplastik PPR (PN16) 

      Mirelon Stabil tl. 6 mm 

Výpočet: tW = 8,7°C       … teplota rosného bodu (°C) 

     tp,iz = 13,4 °C  … povrchová teplota izolovaného potrubí (°C) 

Posouzení:   tp,iz > tW    

        13,4>8,7  => na povrchu potrubí nedochází ke kondenzaci, navržená tloušťka  

            izolace VYHOVÍ, tedy: Mirelon Stabil tl. 6 mm 
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8. Výpis zařizovacích předmětů 
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Ostrava 2014 
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VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

OZN Popis Příslušenství DN Umístění Počet 

Um Asymetrické umývátko 

JIKA - Cubito 811423 

Rozměr: 450x250x155 mm 

Výška napojení: 530 mm 

Barva: bílá 

Zápachová uzávěrka 

HL100G/50 

6/4‘‘ 

Materiál: PP 

 

 

 

56 

 

 

1NP,2NP 

 

 

2 

U1 Umyvadlo  

JIKA - Mio 810713 

Rozměr: 600x470x200 mm 

Výška napojení: 530 mm 

Barva: bílá 

Zápachová uzávěrka 

HL100G/50 

6/4‘‘ 

Materiál: PP 

 

 

 

56 

 

 

1NP 

 

 

1 

U2 Umyvadlo  

JIKA - Lyra Plus 813387 

Rozměr: 800x480x195 mm 

Výška napojení: 530 mm 

Barva: bílá 

Zápachová uzávěrka 

HL100/50 

6/4‘‘ 

Materiál: PP 

 

 

 

56 

 

 

2NP 

 

 

1 

S Sprchová vanička 

JIKA - Olymp 213821 

Rozměr: 800x800x80 

Výška napojení: 150 mm 

Barva: bílá 

Sprchový kout  

Cubitu Pure 250241 

Zápachová uzávěrka  

HL 524 

Materiál: PP 

 

 

 

70 

 

 

1NP 

 

 

1 

V Koupací vana  

JIKA - Olymp 227820 

Rozměry: 1500x1010x425 

Výška napojení: 150 mm 

Barva: bílá 

 

Zápachová uzávěrka 

HL 524 

Materiál: PP 

 

 

70 

 

 

2NP 

 

 

1 

WC Kombinační klozet 

JIKA - Olymp 822614 

Rozměry: 360x670x787 

Výška napojení: 153 mm 

Barva: bílá 

Napojení na odpad: 

Manžeta DN 110 

HL 200/1  

Materiál: PE 

(Sifon součástí ZP) 

 

 

100 

 

 

2NP 

 

 

1 
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VL Závěsná výlevka s mřížkou 

KOLO Keramag Quelle 

Rozměry: 450x335x360 mm 

Výška napojení: 250 mm 

Barva: bílá 

 

Zápachová uzávěrka 

HL513-100G/50 

Materiál: PP 

 

 

 

56 

 

 

2NP 

 

 

1 

D Dřez 

FRANKE- Mikado Mol 651E 

Rozměry: 960x500x250 mm 

Výška napojení: 480 mm 

Materiál: nerez 

Zápachová uzávěrka 

HL100/50 

6/4‘‘ 

Materiál: PP 

 

 

56 

 

 

1NP 

 

 

1 

MN Myčka nádobí 

BOSCH – SMS53L1EU 

Rozměry: 600x600x845 mm 

Výška napojení: 400 mm 

Odtoková hadice 

Průměr hadice: 21 mm 

Materiál: PE  

Připojení na HL100/50 

 dřezu, Materiál: PP  

 

21 

 

1NP 

 

1 

AP Automatická pračka 

BOSCH – WAQ28341 

Rozměry: 598x550x848 mm 

Výška napojení: 400 mm 

Odtoková hadice 

Průměr hadice: 21 mm 

Materiál: PE  

Připojení na HL100/50 

umyvadla, Materiál: PP 

 

 

21 

 

 

2NP 

 

 

1 

PV Podlahová vpusť 

OSMA – KVS 160 S – P  

Rozměry: 245x245x260 

Litinová mřížka 

245x245 mm 

Suchá zápachová 

uzávěrka 

 

110 

 

1S 

 

2 

AQ Čistírna šedých vod 

ASIO AS-GW/Aqualoop 12 

max. denní nátok 600 l 

Nádrž na čištění,  

nádrž na akumulaci 

Nádrž o objemu 2x600 l 

 

- 

 

1S 

 

1 

RM Autom. doplňovací jednotka 

ASIO AS-Rainmaster Eco 10 

Rozměry: 353x200x398 mm 

Membránové čerpadlo 

max. provoz. tlak 3,5 bar 

max. průtok 10 l/min 

 

- 

 

1S 

 

1 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 15 / -15°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1500  0,0340*  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  4  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  5  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
   vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  4  Porotherm TO   --- 
  5  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.0   60.7  1034.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   64.0  1090.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    15.0   67.3  1147.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    16.0   67.9  1233.9     7.6   77.5   808.6 
    5        31    18.0   67.3  1388.3    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    19.0   68.9  1513.1    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    20.0   67.6  1579.8    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    20.0   66.7  1558.7    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    19.0   64.4  1414.3    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    18.0   61.1  1260.4     8.2   77.2   839.1 
   11        30    16.0   63.4  1152.2     3.0   79.5   602.1 
   12        31    15.0   64.2  1094.2    -0.6   80.7   468.9 
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 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         8.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.111 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      18295.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.18 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    10.8   0.756     7.5   0.565    14.5   0.973    62.6 
    2    11.6   0.782     8.3   0.570    14.6   0.973    65.8 
    3    12.3   0.779     9.0   0.500    14.7   0.973    68.7 
    4    13.5   0.697    10.1   0.295    15.8   0.973    68.9 
    5    15.3   0.505    11.9  ------    17.8   0.973    67.9 
    6    16.6   0.281    13.2  ------    18.9   0.973    69.3 
    7    17.3   0.038    13.8  ------    19.9   0.973    67.9 
    8    17.1   0.120    13.6  ------    19.9   0.973    67.1 
    9    15.6   0.419    12.1  ------    18.8   0.973    65.1 
   10    13.8   0.570    10.4   0.224    17.7   0.973    62.1 
   11    12.4   0.724     9.1   0.466    15.6   0.973    64.9 
   12    11.6   0.784     8.3   0.570    14.6   0.973    66.0 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   14.2   14.1    0.5  -14.1  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:    937    929    795    157    143    138 
 p,sat [Pa]:   1616   1612    631    179    167    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4500    0.5414   1.893E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.017 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.810 kg/m2,rok 
  

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

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 15/-15°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,034  70,0 
   4  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   5  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,712 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,525 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0172 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8096 kg/m2,rok 
 

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

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

 Název úlohy :  Obvodová stěna 20 / -15°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

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

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1500  0,0340*  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  4  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  5  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
   vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  4  Porotherm TO   --- 
  5  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.0   45.6  1065.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   48.0  1121.7    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.0   50.4  1177.8     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.0   53.9  1259.6     7.6   77.5   808.6 
    5        31    20.0   60.0  1402.2    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    20.0   65.0  1519.0    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    20.0   67.6  1579.8    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    20.0   66.7  1558.7    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    20.0   60.8  1420.9    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    20.0   54.5  1273.6     8.2   77.2   839.1 
   11        30    20.0   50.4  1177.8     3.0   79.5   602.1 
   12        31    20.0   48.2  1126.4    -0.6   80.7   468.9 
           

 

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

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         8.81 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.111 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      18295.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.2   0.607     7.9   0.458    19.4   0.973    47.4 
    2    12.0   0.614     8.7   0.452    19.4   0.973    49.7 
    3    12.7   0.573     9.4   0.376    19.5   0.973    51.9 
    4    13.8   0.498    10.4   0.225    19.7   0.973    55.0 
    5    15.4   0.391    12.0  ------    19.8   0.973    60.8 
    6    16.7   0.230    13.2  ------    19.9   0.973    65.5 
    7    17.3   0.038    13.8  ------    19.9   0.973    67.9 
    8    17.1   0.120    13.6  ------    19.9   0.973    67.1 
    9    15.6   0.368    12.2  ------    19.8   0.973    61.5 
   10    13.9   0.487    10.6   0.200    19.7   0.973    55.6 
   11    12.7   0.573     9.4   0.376    19.5   0.973    51.9 
   12    12.1   0.615     8.7   0.453    19.4   0.973    49.9 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   19.0   19.0    3.0  -13.9  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1273   1081    165    144    138 
 p,sat [Pa]:   2201   2195    759    182    167    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4500    0.5491   3.640E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.056 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.864 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
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 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 20/-15°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,034  70,0 
   4  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   5  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,525 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 5 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0558 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8641 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 24 / -15°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0030  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  202775,0^   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0100  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  6  Pěnový polysty  0,1500  0,0340*  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  7  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  8  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Jutafol N 110 Special   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  6  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
   vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  7  Porotherm TO   --- 
  8  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.0   36.8  1097.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.0   38.7  1154.1    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    24.0   40.6  1210.8     3.0   79.5   602.1 
    4        30    24.0   43.3  1291.3     7.6   77.5   808.6 
    5        31    24.0   48.1  1434.4    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    24.0   52.1  1553.7    15.7   72.2  1287.1 
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    7        31    24.0   54.0  1610.4    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    24.0   53.4  1592.5    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    24.0   48.7  1452.3    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    24.0   43.8  1306.2     8.2   77.2   839.1 
   11        30    24.0   40.6  1210.8     3.0   79.5   602.1 
   12        31    24.0   38.8  1157.1    -0.6   80.7   468.9 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         8.82 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.111 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      19419.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.531     8.3   0.405    23.3   0.973    38.4 
    2    12.4   0.532     9.1   0.396    23.3   0.973    40.3 
    3    13.2   0.484     9.8   0.324    23.4   0.973    42.0 
    4    14.2   0.400    10.8   0.193    23.5   0.973    44.5 
    5    15.8   0.286    12.3  ------    23.7   0.973    49.0 
    6    17.0   0.162    13.6  ------    23.8   0.973    52.8 
    7    17.6   0.061    14.1  ------    23.8   0.973    54.6 
    8    17.4   0.101    13.9  ------    23.8   0.973    54.0 
    9    16.0   0.265    12.5  ------    23.7   0.973    49.6 
   10    14.3   0.388    10.9   0.173    23.6   0.973    45.0 
   11    13.2   0.484     9.8   0.324    23.4   0.973    42.0 
   12    12.5   0.532     9.1   0.395    23.3   0.973    40.4 
           

 

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

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

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   22.9   22.9   22.9   22.9   22.8    5.1  -13.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   2237   2194   2191    607    600    522    149    141    138 
 p,sat [Pa]:   2796   2792   2789   2788   2782    876    184    168    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.102E-0009 kg/m2s 
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Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 24/-15°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,003       0,780  25,0 
   3  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  202775,0 
   4  Potěr cementový  0,010       1,160  19,0 
   5  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   6  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,034  70,0 
   7  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   8  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna garáž / koupelna 24 / 5°C  
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

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

  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0030  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  202775,0^   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0100  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  6  Pěnový polysty  0,1000  0,0340*  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  7  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  8  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Jutafol N 110 Special   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  6  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
   vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  7  Porotherm TO   --- 
  8  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.0   36.8  1097.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.0   38.8  1157.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.0   40.7  1213.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.0   43.8  1306.2     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.0   49.0  1461.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.0   53.0  1580.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.0   54.9  1637.2    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.0   54.2  1616.3    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.0   49.4  1473.2    13.6   73.9  1150.4 
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   10        31    24.0   44.5  1327.1     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.0   41.0  1222.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.0   39.1  1166.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.35 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.133 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      13128.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.38 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.531     8.3   0.405    23.1   0.967    38.8 
    2    12.5   0.532     9.1   0.395    23.2   0.967    40.7 
    3    13.2   0.479     9.8   0.316    23.3   0.967    42.4 
    4    14.3   0.388    10.9   0.173    23.5   0.967    45.2 
    5    16.1   0.260    12.6  ------    23.6   0.967    50.0 
    6    17.3   0.120    13.8  ------    23.8   0.967    53.8 
    7    17.9   0.012    14.4  ------    23.8   0.967    55.6 
    8    17.7   0.055    14.2  ------    23.8   0.967    54.9 
    9    16.2   0.251    12.8  ------    23.7   0.967    50.4 
   10    14.6   0.372    11.2   0.145    23.5   0.967    45.8 
   11    13.3   0.471     9.9   0.304    23.3   0.967    42.7 
   12    12.6   0.532     9.2   0.395    23.2   0.967    41.0 
           

 

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

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

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   23.4   23.4   23.4   23.4   23.3   13.0    5.7    5.1    5.1 
 p [Pa]:   2237   2203   2201    966    961    900    706    699    697 
 p,sat [Pa]:   2873   2870   2868   2868   2865   1497    915    879    878 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.538E-0009 kg/m2s 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Garáž Obvodová stěna 24/5°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,003       0,780  25,0 
   3  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  202775,0 
   4  Potěr cementový  0,010       1,160  19,0 
   5  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   6  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,100       0,034  70,0 
   7  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   8  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,820 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
  
 Teplo 2011 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna garáž/chodba 15 / 5°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  3  Pěnový polysty  0,1000  0,0340*  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  4  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  5  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2003) 
   vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  4  Porotherm TO   --- 
  5  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.0   60.7  1034.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   64.2  1094.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.0   67.5  1150.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    16.0   68.7  1248.5     8.2   77.2   839.1 
    5        31    18.0   68.6  1415.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.0   70.1  1539.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   68.6  1603.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   67.7  1582.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.0   65.3  1434.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    18.0   62.1  1281.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    16.0   64.0  1163.1     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.0   64.6  1101.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.34 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.133 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      12368.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    10.8   0.756     7.5   0.565    14.4   0.967    63.0 
    2    11.6   0.784     8.3   0.570    14.5   0.967    66.4 
    3    12.4   0.777     9.0   0.491    14.6   0.967    69.2 
    4    13.6   0.697    10.3   0.264    15.7   0.967    69.8 
    5    15.6   0.485    12.1  ------    17.8   0.967    69.3 
    6    16.9   0.192    13.4  ------    18.9   0.967    70.5 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.967    68.9 
    8    17.3   0.011    13.8  ------    19.9   0.967    68.1 
    9    15.8   0.405    12.3  ------    18.8   0.967    66.0 
   10    14.0   0.559    10.6   0.182    17.7   0.967    63.3 
   11    12.6   0.718     9.2   0.443    15.6   0.967    65.7 
   12    11.7   0.787     8.4   0.571    14.5   0.967    66.7 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   14.7   14.7    9.2    5.4    5.1    5.1 
 p [Pa]:    937    934    879    705    699    697 
 p,sat [Pa]:   1669   1667   1164    894    876    875 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.973E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.4500    0.4500   9.74E-0010     0.0026 
   1   0.4500    0.4500   1.27E-0009     0.0060 
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   2   0.4500    0.4500   1.05E-0009     0.0086 
   3    ---       ---    -7.78E-0009     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0086 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Garáž Obvodová stěna 15/ 5°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,100       0,034  70,0 
   4  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   5  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,136 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2011 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna Sklep - VZD 15 / -15°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  3  Austrotherm 30  0,1000  0,0300*  2060,0  30,0  180,0   0.0000 
  4  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  5  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM --- 
  3  Austrotherm 30 XPS-G/030  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  4  Porotherm TO   --- 
  5  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.0   60.7  1034.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   64.0  1090.8    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    15.0   67.3  1147.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    16.0   67.9  1233.9     7.6   77.5   808.6 
    5        31    18.0   67.3  1388.3    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    19.0   68.9  1513.1    15.7   72.2  1287.1 
    7        31    20.0   67.6  1579.8    17.2   70.7  1386.7 
    8        31    20.0   66.7  1558.7    16.7   71.2  1352.9 
    9        30    19.0   64.4  1414.3    13.1   74.2  1118.0 
   10        31    18.0   61.1  1260.4     8.2   77.2   839.1 
   11        30    16.0   63.4  1152.2     3.0   79.5   602.1 
   12        31    15.0   64.2  1094.2    -0.6   80.7   468.9 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
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 Tepelný odpor konstrukce R :         7.73 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.127 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      14080.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    10.8   0.756     7.5   0.565    14.5   0.969    62.8 
    2    11.6   0.782     8.3   0.570    14.5   0.969    66.1 
    3    12.3   0.779     9.0   0.500    14.6   0.969    68.9 
    4    13.5   0.697    10.1   0.295    15.7   0.969    69.0 
    5    15.3   0.505    11.9  ------    17.8   0.969    68.0 
    6    16.6   0.281    13.2  ------    18.9   0.969    69.3 
    7    17.3   0.038    13.8  ------    19.9   0.969    68.0 
    8    17.1   0.120    13.6  ------    19.9   0.969    67.1 
    9    15.6   0.419    12.1  ------    18.8   0.969    65.1 
   10    13.8   0.570    10.4   0.224    17.7   0.969    62.3 
   11    12.4   0.724     9.1   0.466    15.6   0.969    65.1 
   12    11.6   0.784     8.3   0.570    14.5   0.969    66.2 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   14.1   14.0   -1.5  -14.0  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:    937    932    847    150    141    138 
 p,sat [Pa]:   1605   1600    539    181    167    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4500    0.4991   3.021E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.047 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.265 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.4500    0.4500   5.90E-0009     0.0158 
   1   0.4500    0.4500   5.97E-0009     0.0318 
   2   0.4500    0.4500   5.92E-0009     0.0461 
   3   0.4500    0.4500  -1.58E-0009     0.0419 
   4   0.4500    0.4500  -1.54E-0008     0.0020 
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   5    ---       ---    -3.35E-0008     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0461 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2011 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Sklep - VZD Obvodová stěna 15/-15°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   3  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,100       0,030  180,0 
   4  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   5  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,712 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Austrotherm 30 XPS-G/030). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,300 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0474 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2651 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna sklep - ZEM 15 / 5°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Porotherm Universa + perlinkal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    2        28    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    3        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
    4        30    16.0   75.3  1368.4     5.0  100.0   871.9 
    5        31    18.0   66.9  1380.0     5.0  100.0   871.9 
    6        30    19.0   63.1  1385.8     5.0  100.0   871.9 
    7        31    20.0   59.6  1392.8     5.0  100.0   871.9 
    8        31    20.0   59.6  1392.8     5.0  100.0   871.9 
    9        30    19.0   63.1  1385.8     5.0  100.0   871.9 
   10        31    18.0   66.9  1380.0     5.0  100.0   871.9 
   11        30    16.0   75.3  1368.4     5.0  100.0   871.9 
   12        31    15.0   79.9  1361.8     5.0  100.0   871.9 
           
 

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

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.16 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.233 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1494.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         23.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.944 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    15.0   0.998    11.6   0.656    14.4   0.944    82.8 
    2    15.0   0.998    11.6   0.656    14.4   0.944    82.8 
    3    15.0   0.998    11.6   0.656    14.4   0.944    82.8 
    4    15.1   0.914    11.6   0.603    15.4   0.944    78.3 
    5    15.2   0.784    11.8   0.520    17.3   0.944    70.1 
    6    15.3   0.732    11.8   0.488    18.2   0.944    66.3 
    7    15.3   0.689    11.9   0.460    19.2   0.944    62.8 
    8    15.3   0.689    11.9   0.460    19.2   0.944    62.8 
    9    15.3   0.732    11.8   0.488    18.2   0.944    66.3 
   10    15.2   0.784    11.8   0.520    17.3   0.944    70.1 
   11    15.1   0.914    11.6   0.603    15.4   0.944    78.3 
   12    15.0   0.998    11.6   0.656    14.4   0.944    82.8 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   14.4   14.4    5.1 
 p [Pa]:    937    934    872 
 p,sat [Pa]:   1644   1641    877 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.603E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Sklep - ZEM Obvodová stěna 15/5°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Porotherm Universa + perlinkal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,136 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha na zemině 15 / 5°C - keramická dlažba 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0060  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0600  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Austrotherm 30  0,2000  0,0300  2060,0  30,0  180,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Anhydritová směs   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Austrotherm 30 XPS-G/030   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.75 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.144 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.3E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
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 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1019.43 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         8.71 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 15/5°C - keramická dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,006       0,220  1350,0 
   3  Anhydritová směs  0,060       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,200       0,030  180,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,136 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,71 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha na zemině 15 / 5°C - betonová podlaha 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Nátěr Stomix G  0,0007  0,6500  1250,0  1480,0  1450,0   0.0000 
  2  Anhydritová sm  0,0600  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Austrotherm 30  0,2000  0,0300  2060,0  30,0  180,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Nátěr Stomix GamaDEKOR FLEX   --- 
  2  Anhydritová směs   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Austrotherm 30 XPS-G/030   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.72 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.145 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
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 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1453.24 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        10.32 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 15/5°C - betonová podlaha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Nátěr Stomix GamaDEKOR FLEX  0,0007       0,650  1450,0 
   2  Anhydritová směs  0,060       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,200       0,030  180,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,136 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   10,32 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

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

 Název úlohy :  Střecha 8° 15 / -15°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dřevo měkké (t  0,0400  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Vedag Vedatect  0,0040  0,1700  1470,0  1300,0  222063,0^   0.0000 
  3  Rockwool Dachr  0,1400  0,0470*  840,0  175,0  4,0   0.0000 
  4  Rockwool Dachr  0,1400  0,0460*  840,0  175,0  4,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  2  Vedag Vedatect Al + V60 S4 / 35 
    --- 
  3  Rockwool Dachrock  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  4  Rockwool Dachrock  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.8 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.0   60.7  1034.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   64.2  1094.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.0   67.5  1150.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    16.0   68.7  1248.5     8.2   77.2   839.1 
    5        31    18.0   68.6  1415.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.0   70.1  1539.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   68.6  1603.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   67.7  1582.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    19.0   65.3  1434.1    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    18.0   62.1  1281.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    16.0   64.0  1163.1     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.0   64.6  1101.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.156 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        211.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.86 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    10.8   0.756     7.5   0.565    14.3   0.962    63.3 
    2    11.6   0.784     8.3   0.570    14.4   0.962    66.7 
    3    12.4   0.777     9.0   0.491    14.6   0.962    69.5 
    4    13.6   0.697    10.3   0.264    15.7   0.962    70.0 
    5    15.6   0.485    12.1  ------    17.8   0.962    69.4 
    6    16.9   0.192    13.4  ------    18.9   0.962    70.5 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.962    69.0 
    8    17.3   0.011    13.8  ------    19.9   0.962    68.1 
    9    15.8   0.405    12.3  ------    18.8   0.962    66.1 
   10    14.0   0.559    10.6   0.182    17.7   0.962    63.5 
   11    12.6   0.718     9.2   0.443    15.5   0.962    65.9 
   12    11.7   0.787     8.4   0.571    14.4   0.962    67.1 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   13.9   12.8   12.7   -0.9  -14.8 
 p [Pa]:    937    932    165    165    164 
 p,sat [Pa]:   1583   1481   1471    567    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.726E-0010 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
  
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 8° 15/-15°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,040       0,180  157,0 
   2  Vedag Vedatect Al + V60 S4 / 3  0,004       0,170  222063,0 
   3  Rockwool Dachrock  0,140       0,047  4,0 
   4  Rockwool Dachrock  0,140       0,046  4,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,712 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Střecha 8°  20 / -15°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dřevo měkké (t  0,0400  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Vedag Vedatect  0,0040  0,1700  1470,0  1300,0  222063,0^   0.0000 
  3  Rockwool Dachr  0,1400  0,0470*  840,0  175,0  4,0   0.0000 
  4  Rockwool Dachr  0,1400  0,0460*  840,0  175,0  4,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  2  Vedag Vedatect Al + V60 S4 / 35 
    --- 
  3  Rockwool Dachrock  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  4  Rockwool Dachrock  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.8 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.0   45.6  1065.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   48.2  1126.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   50.6  1182.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   54.5  1273.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   61.1  1427.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   66.2  1547.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   68.6  1603.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   67.7  1582.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   61.6  1439.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   55.4  1294.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   50.9  1189.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   48.5  1133.4    -0.4   80.5   475.5 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.156 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        211.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.2   0.607     7.9   0.458    19.1   0.962    48.1 
    2    12.1   0.615     8.7   0.453    19.2   0.962    50.6 
    3    12.8   0.569     9.4   0.368    19.4   0.962    52.6 
    4    13.9   0.487    10.6   0.200    19.6   0.962    56.0 
    5    15.7   0.361    12.3  ------    19.7   0.962    62.1 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    19.9   0.962    66.8 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.962    69.0 
    8    17.3   0.011    13.8  ------    19.9   0.962    68.1 
    9    15.8   0.351    12.4  ------    19.8   0.962    62.5 
   10    14.2   0.473    10.8   0.164    19.6   0.962    56.9 
   11    12.9   0.562     9.5   0.354    19.4   0.962    52.9 
   12    12.2   0.616     8.8   0.452    19.2   0.962    50.9 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   18.7   17.5   17.4    1.5  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1277    166    165    164 
 p,sat [Pa]:   2151   1996   1981    678    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.503E-0010 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 8° 20/-15°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,040       0,180  157,0 
   2  Vedag Vedatect Al + V60 S4 / 3  0,004       0,170  222063,0 
   3  Rockwool Dachrock  0,140       0,047  4,0 
   4  Rockwool Dachrock  0,140       0,046  4,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Střecha 8°  24 / -15°C 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  24.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dřevo měkké (t  0,0400  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  Vedag Vedatect  0,0040  0,1700  1470,0  1300,0  222063,0^   0.0000 
  3  Rockwool Dachr  0,1400  0,0470*  840,0  165,0  4,0   0.0000 
  4  Rockwool Dachr  0,1400  0,0460*  840,0  175,0  4,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  2  Vedag Vedatect Al + V60 S4 / 35 
    --- 
  3  Rockwool Dachrock  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
  4  Rockwool Dachrock  vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.8 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.0   36.8  1097.4    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.0   38.8  1157.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.0   40.7  1213.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.0   43.8  1306.2     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.0   49.0  1461.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.0   53.0  1580.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.0   54.9  1637.2    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.0   54.2  1616.3    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.0   49.4  1473.2    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.0   44.5  1327.1     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.0   41.0  1222.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.0   39.1  1166.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.27 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.156 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        204.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.51 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.531     8.3   0.405    23.0   0.962    39.1 
    2    12.5   0.532     9.1   0.395    23.1   0.962    41.1 
    3    13.2   0.479     9.8   0.316    23.2   0.962    42.7 
    4    14.3   0.388    10.9   0.173    23.4   0.962    45.4 
    5    16.1   0.260    12.6  ------    23.6   0.962    50.2 
    6    17.3   0.120    13.8  ------    23.7   0.962    53.9 
    7    17.9   0.012    14.4  ------    23.8   0.962    55.7 
    8    17.7   0.055    14.2  ------    23.7   0.962    55.0 
    9    16.2   0.251    12.8  ------    23.6   0.962    50.6 
   10    14.6   0.372    11.2   0.145    23.4   0.962    46.1 
   11    13.3   0.471     9.9   0.304    23.2   0.962    42.9 
   12    12.6   0.532     9.2   0.395    23.1   0.962    41.4 
           

 

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

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

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

 tepl.[C]:   22.5   21.2   21.1    3.3  -14.8 
 p [Pa]:   2237   2222    167    166    164 
 p,sat [Pa]:   2726   2515   2493    776    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.627E-0010 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 8° 24/-15°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,040       0,180  157,0 
   2  Vedag Vedatect Al + V60 S4 / 3  0,004       0,170  222063,0 
   3  Rockwool Dachrock  0,140       0,047  4,0 
   4  Rockwool Dachrock  0,140       0,046  4,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,912 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 

 Název objektu :  Ztráty Obálkou budovy 
 Zpracovatel :  Sylvie Šubrtová 
 Zakázka :  BC 
 Datum :  8.4.2014 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.8 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       112.5 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        42.5 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      1081.3 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 

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

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

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

  1/   1   RD            20.0     112.5    865.1      10320  100.0%  294.85 
           
  

 Součet:      112.5     865.1     10320  100.0%    294.85 
 
 
 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    10.320 kW  100.0 % 

 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.401 kW   42.6 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     5.919 kW   57.4 % 

 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Střecha              0.655 kW     6.4 %     117.1 m2        5.6 W/m2 
 Obvodové zdi         1.388 kW    13.4 %     343.5 m2        4.0 W/m2 
 Okna                 0.486 kW     4.7 %      15.4 m2       31.5 W/m2 
 Dveře                0.221 kW     2.1 %       6.3 m2       35.0 W/m2 
 Podlaha              0.221 kW     2.1 %     112.5 m2        2.0 W/m2 
 Obvodová zeď-Ga      0.050 kW     0.5 %      27.5 m2        1.8 W/m2 
 Tepelné vazby      0.807 kW     7.8 %         ---          ---   
 
 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.27 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    20.04 kWh/m3,rok 
 
 

 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =     1081.32 m3 
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  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       10323 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:        11718 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:             0 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          2249 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         19904 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   18.41 kWh/m3,rok 
 
 

 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    125.0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    622.2 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.33 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.20 W/m2K 
 
 
 

 STOP, Ztráty 2011 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Ztráty Obálkou budovy 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  1081,3 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  622,2 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

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

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,33 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,20 W/m2K 
  

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

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Rodinný dům 

Vidče, 756 53 

781525, č.kat. 103/1 

 - 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

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

1 081,3 m
3
 

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

622,2 m
2
 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,58 m
2
/m

3
 

Typ budovy nová obytná 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m
2
] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m

2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m

2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Střecha 117,1 0,16 0,24 (     ) 1,00 18,7 

Obvodové zdi 343,5 0,23 0,30 (     ) 0,62 49,0 

Okna 15,4 0,90 1,50  (     ) 1,00 13,9 

Dveře 6,3 1,00 1,70  (     ) 1,00 6,3 

Podlaha 112,5 0,15 0,45  (     ) 0,74 12,5 

Obvodová zeď-Garáž 27,5 0,13 0,60  (     ) 0,40 1,4 

Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       23,0 

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokračování) 



 
(pokračování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 622,3    124,8 

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



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 124,8 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m
2
·K) 0,20 

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

W/(m
2·K) 0,33 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m
2·K) 0,25 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m
2
·K) 0,33 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,17 

B – C 0,75·Uem,N W/(m
2·K) 0,25 

C – D Uem,N W/(m
2·K) 0,33 

D – E 1,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,50 

E – F 2,0·Uem,N W/(m
2·K) 0,66 

F – G 2,5·Uem,N W/(m
2·K) 0,83 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  25.4.2014 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Sylvie Šubrtová 

IČ:         

Zpracoval:       

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

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

 
 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

(Typ budovy, místní označení) 
 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac =       m
2
 stávající doporučení 

  Cl 

 
 

 
0,5 

 
 

0,75 
 
 

1,0 

 

 

1,5 
 

 

2,0 
 

 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mimořádně nehospodárná 

 

 
 

      
 

 

    0,61 
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

      
 
 

      
 

 

      
 

 

      
 

KLASIFIKACE 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m

2·K)                                                          Uem = HT / A 
0,20       

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

2·K) 
0,33 0,33 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

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

Uem 0,17 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 

Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku:       

Štítek vypracoval(a): Sylvie Šubrtová 
 

(student) 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 


