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ANOTACE 

MIKUŠKOVÁ, Lenka. Řešení zdravotechniky v objektu rodinného domu. Ostrava, 2014. 

Bakalářská práce. VŠB-TUO, Fakulta stavební. 

 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 

novostavby rodinného domu a návrh rozvodů TZB – konkrétně vnitřní kanalizace a části 

vnitřního vodovodu využívající dešťovou vodu. Cílem práce je mimo jiné také ekonomické 

zhodnocení návratnosti investice do systému využívání dešťové vody. 

Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro provádění stavby dle platných 

legislativních a normativních předpisů. Její součástí je textová část, výkresová část a přílohy. 

 

Klíčová slova: kanalizace, využívání dešťové vody, vsakování dešťové vody 

 

ANNOTATION 

MIKUŠKOVÁ, Lenka. Solution sanitary installations in the family house. Ostrava, 2014.  

Bachelor thesis. VŠB-TUO, Faculty of Civil Engineering.  

 

The subject of this bachelor thesis is creating a project documentation of family house and 

resolving inner house installations – specifically sewerage and drainage system and the part of 

inner water supply system which reuses rainwater. The aim of this work is, among others, the 

economic evaluation of return on investment of using the rain water. 

The project documentation is worked out in project execution stage according to valid 

legislative and normative regulations. It includes a text part, a drawing part and attachments. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

    

1.NP první nadzemní podlaží 

2.NP druhé nadzemní podlaží 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv výškový systém Balt po vyrovnání 

DN jmenovitá světlost 

fy firma 

HDPE vysokohustotní polyethylen 

k.ú. katastrální území 

m n. m. metrů nad mořem 

NN nízké napětí 

PE polyethylen 

PP polypropylen 

TZB technická zařízení budov 

ŽB železobeton 

 

 účinná plocha střechy [m2] 

 celkový příčný profil střešního žlabu [mm2] 

 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

 plocha hladiny vsakovacího zařízení [m2] 

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

 součinitel odtoku [-] 

 výpočtový odtok [l/s] 

 součinitel odtoku střešního žlabu [-] 

 podchodná výška schodiště [mm] 

 průchodná výška schodiště [mm] 

 odtokový součinitel [-] 

 délka okapu [m] 

 využitelná plocha střechy [m2] 

 koeficient využití srážkové vody [-] 
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 délková tlaková ztráta třením [kPa/m] 

vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost [dB] 

 průtok [l/s] 

 množství zachycené srážkové vody [m3/rok] 

 jmenovitý průtok [l/s] 

 množství vzduchu [l/s] 

 trvalý průtok [l/s] 

 výpočtový průtok [l/s] 

průměrná denní potřeba vody [m3/den]

maximální denní potřeba vody [m3/den]

maximální hodinová potřeba vody [m3/hod] 

 návrhový odtok dešťových vod z krátkého střešního žlabu bez sklonu  [l/s] 

 hydraulická kapacita [l/s] 

 návrhový odtok dešťových vod ze střešních žlabů [l/s] 

 čerpaný průtok [l/s] 

 odtok z odpadního potrubí odvádějícího dešťové vody [l/s] 

roční spotřeba vody [m3/rok] 

 celkový průtok odpadních vod [l/s] 

 vsakovaný odtok [m3/s] 

 průtok odpadních vod [l/s] 

 celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den  [l] 

 doba prázdnění vsakovacího zařízení [s] 

 součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

 průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/(m2·K)] 

 součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2·K)] 

 součinitel prostupu tepla okna [W/(m2·K)] 

 potřebný objem nádrže [m3] 

 objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody [m3]

 objem nádrže dle spotřeby vody [m3] 

 retenční objem vsakovacího zařízení [m3] 

 návrhová hloubka vody [mm] 

 celková hloubka střešního žlabu od dna k přelivné hraně včetně 

                volného boku [mm] 
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šířka schodišťového stupně [mm]

 součinitel bezpečnosti vsaku [-] 

 koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot [-] 

 koeficient odtoku střechy [-] 

 výška schodišťového stupně [mm] 

 návrhový úhrn srážek  [mm] 

 intenzita deště [l/(s·m2)] 

 množství srážek  [mm/rok] 

koeficient denní nerovnoměrnosti [-]

koeficient hodinové nerovnoměrnosti [-] 

 koeficient vsaku [m/s] 

 počet obyvatel v domácnosti [-] 

počet schodišťových stupňů [-] 

 minimální požadovaný hydrodynamický přetlak [kPa] 

denní potřeba vody na 1 obyvatele [m3/den] 

 doba trvání srážky určité periodicity [min] 

 průtočná rychlost [m/s] 

 koeficient optimální velikosti [-] 

 

 

sklon schodišťového ramene [°] 

 tlaková ztráta vlivem místních odporů [kPa] 

 tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí [kPa] 

 součinitel místního odporu [-] 

 součinitel odtoku srážkových povrchových vod [-] 
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1. ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu ve stupni pro 

provádění stavby a také je v ní řešena problematika hospodaření s dešťovou vodou, a to návrh 

dešťové akumulační nádrže a vsakovacího zařízení. Toto téma jsem si vybrala pro jeho 

aktuálnost. Třebaže se spotřeba vody v domácnostech rok od roku snižuje, je třeba pitnou vodu 

chránit a zbytečně jí neplýtvat. Další věcí je potřeba citlivého zacházení se srážkovou vodou, 

kterou zachytíme na pozemku, nejenom proto, že nám tuto povinnost ukládá legislativa, ale 

hlavně abychom zbytečně nesnižovali množství podzemní vody v půdě. 

Dům jako takový byl navrhnut v nízkoenergetickém standardu, s jednovrstvým obvodovým 

zdivem. Při návrhu domu jsem vycházela ze svých vlastních představ o ideálním bydlení pro 

svou budoucí rodinu a dům jsem celý naprojektovala svépomocí. Dispoziční uspořádání 

využívá velkoryse prostor domu a plochá střecha zbytečně neubírá na objemu místností 

v druhém nadzemním podlaží. Všechny místnosti jsou přirozeně větrány a osvětleny okny, 

přičemž nadměrné přehřívání a oslunění je eliminováno vhodným situováním otvorových 

výplní na jižní straně objektu. Konstrukčně je budova navržena ze systému pórobetonových 

výrobků YTONG, který zajišťuje výborné tepelně technické vlastnosti a zdravotní 

a ekologickou nezávadnost při dodržení relativně nízké ceny za hrubou stavbu domu. Dům je 

propojen s venkovním prostranstvím pomocí terasy přístupné z hlavního obytného prostoru, 

která je navíc kryta výsuvnou markýzou. 

Doufám, že vědomosti nabyté při svědomitém vypracovávání této práce mi budou k užitku 

v následujícím studiu a pracovním procesu.  



9 

 

2. TEORIE HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

2.1. Úvod 

Otočit vodovodním kohoutkem a mít dennodenní přístup k pitné vodě je pro nás 

samozřejmostí, jinde ve světě tak tomu být nemusí. Neustále přečišťování vod a jejich 

distribuce stojí nás uživatele i obce nemalé peníze. Není proto důvodu, proč u činností, kde není 

pitná nezávadná voda nutností, plýtvat touto drahocennou tekutinou na splachování záchodů 

a zalévání zahrad. Dešťová voda nám navíc svojí měkkostí přináší mnohé výhody. 

 

 

Obr. 1 – „Modrá“ planeta  [53] 

 

Na Obr. 1 je zachycena fotografie naší planety Země. Třebaže je téměř celá modrá, což 

znamená pokrytí vodou, jen velmi malá část této vody je pitná. Je tedy naší povinností vůči 

dalším generacím toto přírodní bohatství chránit.  

Na Obr. 2 je v grafech znázorněno rozložení vod na zemském povrchu. Z Obr. 3 vyplývá, 

že užitím dešťové vody lze až z 51% pokrýt denní spotřebu vody domácnosti. 
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Obr. 2 – Rozložení vod na zemském povrchu   

Data pro sestrojení grafu a texty převzaty a přeloženy z [54] 

 

 

Obr. č. 3 – Graf průměrné denní spotřeby vody v domácnosti na jednotlivé činnosti [55] 

 

2.2. Výhody a nevýhody užití dešťové vody 

Jako každé navržené řešení, má i toto své výhody a nevýhody. Můžu ovšem podotknout, 

že výhody značně převažují nad nevýhodami a pocit, že vlastník objektu tímto svým 

rozhodnutím přispívá ke zlepšení udržitelnosti prostředí pro následující generace, je 

k nezaplacení. 
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Výhody plynoucí z užití dešťové vody na jednotlivé činnosti jsou následující: 

Splachování WC 

Splachování toalet zaujímá největší podíl z denní spotřeby vody (velký potenciál finančních 

úspor) a není důvod, proč ke splachování plýtvat ve světě nedostatkovou pitnou vodou. Dešťová 

voda je navíc měkká a tak bude snížena tvorba vodního kamene jak v samotné záchodové míse, 

tak v komponentech splachovacího modulu. 

Praní prádla 

Dešťová voda se dá použít i k praní, použijeme-li kvalitní filtr na výstupu z nádrže. Při 

použití dešťové vody se snižuje potřeba pracího prášku, který se v měkké vodě snáze rozpouští. 

Snižuje se taktéž intenzita tvorby vodního kamene v pračce. 

Zalévání zahrady 

Obecně vzato veškeré rostliny upřednostňují měkkou odstátou vodu od tvrdé vody 

z vodovodu, která obsahuje nadbytek minerálů, které rostlinám škodí a zasolují půdu. Některé 

druhy rostlin jako například borůvky jsou schopné existovat jen v kyselé zemině. 

Při péči o pokojové rostliny lze taktéž s výhodou použít dešťovou vodu jak pro zalévání, 

tak pro rosení jejich listů, jelikož při použití tvrdé vody zůstávají na povrchu listů nevzhledné 

bílé skvrny. 

Mytí auta 

Svá vozidla můžeme umývat klidně dešťovou vodou, jelikož zde není zapotřebí hygienicky 

nezávadná voda. 

 

Nevýhody tohoto systému: 

- finanční náklady (pořízení systému, zemní práce, dvojitý rozvod vody v objektu) 

- vhodné spíše výhradně pro novostavby (u rekonstrukcí objektů velmi nákladné 
vybudovat druhý rozvod vody – nutné provést bourací práce) 

- možná kyselost dešťů způsobená průmyslem a dopravou má nežádoucí účinky na 
materiály jednotlivých komponent – nutné vkládání vápence do plastových nádrží 
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- při nedodržení řádného oddělení rozvodů pitné a nepitné vody hrozí kontaminace 

- v případě znečištění vody se může při praní zničit prádlo 

- při výpadku el. energie nemůže běžet čerpadlo – nemožnost spláchnutí toalety 

 

2.3. Systém užití dešťové vody 

Systém užití dešťových vod se skládá z těchto zařízení: 

- Filtry (integrované v nádrži nebo zemní) 

- Akumulační nádrže 

- Plovoucí sací soupravy 

- Přepadové sifony 

- Čerpadla 

- Řídící doplňovací jednotky 

- Hladinové senzory 

- Tvarovky na uklidnění přítoku 

- Přívodní, odběrné a odpadní potrubí 

 

Volba konkrétních druhů těchto zařízení vyplývá jak z finančního hlediska, tak hlavně 

z účelu následného využití srážkové vody, který nám přímo určuje kvalitu výstupní vody.  

Filtry se vyrábí s vysokou i nízkou filtrační schopností, akumulační nádrže se realizují buď 

podzemní, nebo nadzemní, ale nadzemní nám nikdy nezajistí stejně kvalitní a bakteriemi 

neznehodnocenou vodu jako nádrže podzemní, které jsou chráněny před účinky UV záření 

a vysokými teplotami prostředí. 

 

Požadavky na kvalitu dešťové vody: 

 

- nesmí dojít k ohrožení zdraví uživatele 

- nesmí dojít k ohrožení kvality pitné vody 

- nesmí dojít k omezení komfortu užívání vody 

- nesmí dojít ke kontaminaci půdy a podzemní vody 
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2.4. Odvodnění střechy 

Dešťové vody jsou z ploché jednoplášťové střechy odváděny pomocí systému Lindab 

Rainline z žárově pozinkovaného ocelového plechu. Při záměru dalšího využívání srážkových 

vod je nutné posoudit vhodnost povrchu střechy objektu z hlediska zachycování srážkových 

vod pomocí koeficientu odtoku střechy, který byla určena z Tab. 1. 

Tab. 1 – Koeficient odtoku střechy [59] 

tvar 

střechy 
střešní krytina 

koeficient odtoku 

střechy 

vlastnosti z hlediska 

znečištění 

plochá 

asfalt s násypem křemíku 0,60 velmi vhodná 

plast 0,70 velmi vhodná 

pozinkovaný plech 0,70 vhodná 

ozelenění 0,20 méně vhodná 

šikmá 

pálené tašky 0,75 velmi vhodná 

betonové tašky 0,75 velmi vhodná 

břidlice 0,75 velmi vhodná 

šindel 0,60 velmi vhodná 

pozinkovaný plech 0,80 vhodná 

plast 0,80 velmi vhodná 

ozelenění 0,25 méně vhodná 

osinkocement - nevhodná 

 

2.5. Předčištění dešťové vody 

Intenzita znečištění vody a potřebná míra jejího čištění vychází z činností, pro které má 

dešťová voda sloužit. 

 

2.5.1. Procesy čištění vod 

V zásadě rozlišujeme dva druhy procesů na čištění vod: 

 

- filtrace 

- sedimentace 
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Sedimentace 

Průběh: a) v akumulační nádrži 

             b) v usazovací nádrži před akumulační nádrží 

Filtrace 

Typy filtrů: a) interní – umístěny uvnitř nádrže 

                   b) externí – samostatné filtrační šachty napojované mezi okapový svod a nádrž 

 

Dále je možno osadit jemný filtr do potrubí za čerpadlem, kdy nám jde o velmi čistou vodu 

určenou k praní prádla a splachování WC. 

 

2.5.2. Zařízení na čištění dešťové vody 

Okapové filtrační jednotky 

a) Filtrační podokapový hrnec 

Tento způsob filtrace se užívá při filtraci z jednoho okapového svodu, kdy se filtr zapouští 

do terénu a je uložen na vrstvu betonu nebo štěrku. Voda se filtruje přes sítko, na které je vložka 

z netkané textilie a vrstva kameniva, jež zachytává nečistoty. 

Tento filtr se užívá při užití dešťové vody na zavlažování zahrady a pro napouštění 

rybníčků. 

 

Obr. 4 – Filtrační hrnec  [50] 
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b) Okapový filtr 

Okapovým filtrem se opatřuje okapový svod a tento odlučuje hrubé nečistoty jako listí, 

větvičky, ovoce apod. Tyto filtry jsou samočistící, a tak není potřeba je kontrolovat a udržovat. 

 

Obr. 5 – Okapový filtr  [50] 

 

Košíčkové filtry 

Tyto filtry jsou vhodné pro všechny druhy užití dešťové vody. Tento druh filtrace vody 

skrz koš nám zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, protože veškerá voda proteče skrz filtr 

do nádrže. Koš vyžaduje ovšem pravidelnou údržbu. 

  

Obr. 6 – Filtrační koš v tělese filtru  [50]           Obr. 7 – Interní filtrační jednotka  [50] 
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Dále se košíčkový filtr může umístit přímo do nádrže. Přepadový sifon je vhodné vyvést 

z nádrže tak, aby byl cca 5 cm pod filtračním košíčkem. Voda tak může v případě přeplnění 

nádrže odtékat pod košíčkem ven z nádrže. 

 

Samočistící filtrační jednotky 

Je-li přepad nádrží zaústěn do veřejného kanalizačního řádu, je možné použití samočistících 

filtrů, jež fungují na principu tělesa (válec nebo deska) z filtračního materiálu, kterým protéká 

znečištěná voda. Dle [50] činí množství přefiltrované vody, která odtéká z filtru do nádrže 

90 – 95%. 

Interní provedení tohoto filtru je patrné z Obr. 8. Filtrační zařízení má dva vtoky a dva 

odtoky – jeden do nádrže a druhý pro odvod nečistot do kanalizace. Přiváděná voda protéká 

skrz filtrační vložku dolů do nádrže a nečistoty jsou zbylou vodou odplaveny do kanalizace. 

  

      Obr. 8 – Samočistící interní filtr  [50]  Obr. 9 – Externí samočistící filtr [50] 

Externí filtrační šachta se samočistícím filtrem je znázorněna na Obr. 9. Zde je voda 

přefiltrována skrz drátěné síto a taktéž protéká do nádrže a zachycené nečistoty se vyplavují 

do kanalizace. 
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Filtry pro montáž do tlakového potrubí 

Použití těchto filtrů najde uplatnění tehdy, máme-li v plánu používat dešťovou vodu pro 

splachování WC a praní prádla, kdy by hrubší částice ve vodě mohly tato zařízení poškodit či 

znehodnotit. Filtry jsou osazeny jemným sítkem a filtry v provedení se zpětným proplachem 

filtrují vodu i během procesu čištění filtru. 

 

Obr. 10 – Jemný filtr se zpětným proplachem [50] 

 

Tyto filtry se montují do výtlačného potrubí za čerpadlo. Jako v případě každého filtru, je 

při montáží bezpodmínečně nutno dodržet směr umístění armatury. 

 

2.6. Akumulace dešťové vody 

2.6.1. Akumulační nádrže na jímání vody 

U této součásti systému hospodaření s dešťovými vodami je podstatné jeho dělení na 

zásobníky nadzemní a podzemní. Objem nádrže je určován buď velikostí střešní plochy, nebo 

předpokládanou spotřebou dešťové vody (volí se menší z těchto hodnot). 
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Nádrže jsou vyráběny z různých materiálů, používají se například nádrže: 

- plastové 

- betonové 

- sklolaminátové 

- ocelové 

 

 

Plastové nádrže 

 

- materiál: PE, PP, plast zesílený skelnými vlákny 

- technologie výroby: bezešvé, svařované 

- tvar: válcové, pravoúhlé 

- montážní postup: samonosné, určené k obetonování 

- osazení: zhutněný štěrkový podklad, betonová deska 

 

Výhody:    

 korozivzdornost 

 nízká hmotnost 

 variabilita 

 jednoduchá montáž a údržba 

 

  

Obr. 11 – Plastová bezešvá nádrž [51] Obr. 12 – Plastová svařovaná nádrž [51] 

 

 

Betonové nádrže 

- druh: monolitické, z jednotlivých skruží 
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Výhody:  

 přirozená neutralizace kyselé dešťové vody zásaditostí betonu 

 odolnost vůči velkému vnějšímu tlaku (vhodné vybudovat pod příjezdovými 

cestami) 

 

Nevýhody:  

 přirozená neutralizace kyselé dešťové vody zásaditostí betonu 

 odolnost vůči velkému vnějšímu tlaku (vhodné vybudovat pod příjezdovými 

cestami) 

 nádrže ze skruží časem přestanou těsnit 

 

Obr. 13 – Betonové nádrže [51] 

 

Zásady pro správnou funkci nádrže: 

Dešťové vody by měly být přiváděny do nádrže tak, aby nedošlo k tvorbě hluku ze 

šplouchání vody, aby byl kyslík vnášen i do hlubších vrstev vody a aby nedocházelo k rozvíření 

sedimentů na dně nádrže – proto se snažíme o realizaci tzv. „klidného nátoku“. Nádrž by měla 

několikrát do roka přetéct, aby se z hladiny odplavily nečistoty. 

2.6.2. Čerpání dešťových vod 

Ponorná čerpadla 

Ponorná čerpadla představují nejjednodušší způsob, jímž lze čerpat vodu, a toho se využívá 

například u systému zavlažování zahrady. Obsahují plovákový spínač, který při nedostatku 

vody vypne čerpadlo a tím zabrání jeho poškození. Toto čerpadlo se zavěšuje 10 – 15 cm ode 

dna nádrže a čerpadlo tak odebírá relativně čistou vodu, jelikož pod čerpadlem je prostor pro 
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sedimentování kalů. Jedná-li se o čerpadlo vybavené sacím košem na hadici s plovákem, je 

možno toto čerpadlo usadit na dno nádrže. 

 

Obr. 14 – Ponorné čerpadlo [51] 

Sací čerpadla 

Tato čerpadla musí být umístěna mimo nádrž, a to do 10 metrů od této nádrže. K čerpadlu 

se připojí sací vedení se sacím košem a zpětnou klapkou. Sací koš je buď opatřen plovákem, 

a tudíž odebírá vodu z úrovně 10 cm pod hladinou nebo se umisťuje nad dno klasický sací koš, 

pod nímž je prostor pro sedimentování kalů a čerpadlo tak odebírá relativně čistou vodu. 

V tomto případě je vzdálenost sacího koše ode dna 10 – 15 cm. 

 

Obr. 15 – Zapojení sacího čerpadla [51] 
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2.6.3. Doplňování pitné vody do systému 

V případě období sucha, a tudíž nedostatku vody v nádrži, je nutné zajistit doplňování pitné 

vody do nádrže. To může probíhat buď automaticky pomocí senzoru hladiny vody, který ovládá 

elektromagnetický ventil na přívodu pitné vody do nádrže nebo přímo do výtlačného potrubí, 

popřípadě i ručním doplňováním. Za každých okolností je nutné dodržet požadavky normy 

ČSN EN 1717 [30] a zabránit vniku dešťové vody do systému s pitnou vodou. 

 

 

Obr. 16 – Schéma systému při doplňování pitné vody přímo do zásobní nádrže [51] 

 

2.7. Vsakování přebytečných dešťových vod 

Přepad z nádrže 

Pokud dojde k přeplnění nádrže, tak přepadovou zápachovou uzávěrkou odtékají i nečistoty 

jako prach a pyl. Tento přepadový sifon musí mít průměr potrubí větší než je průměr přívodního 

potrubí dešťové vody do nádrže. 

 

Obr. 17 – Sifonový přepad [51] 
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Přepad musí být chráněn proti zpětnému vzdutí vody z kanalizace buď umístěním nad 

rovinou zpětného vzdutí, nebo není-li to možné, instalací zpětné armatury proti vzduté vodě, 

popřípadě ponorného čerpadla spouštěného plovákovým spínačem, jenž bude přečerpávat 

přebytečnou vodu nad hladinu vzdutí v kanalizaci. 

Tento přepad je možné opatřit mřížkou proti hlodavcům, jak je patrné z Obr. 18. 

 

Obr. 18 – Mřížka proti hlodavcům [51] 

 

Odvod dešťových vod 

Dle požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [4], 

musí být odvod srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch řešen přednostně jejich 

vsakováním. Není-li toto možné například z důvodu nepropustného podloží, pak se smí 

regulovaně odvádět dešťovou kanalizací. V případě že ani tato varianta není možná, připouští 

se odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace. 

Z tohoto důvodu jsem zvolila zaústění přepadu akumulační nádrže na dešťovou vodu do 

vsakovacích bloků. 

 

2.8. Ekonomické vyhodnocení 

V této části práce se věnuji finančnímu rozboru tohoto řešení, jehož výsledkem je 

vyhodnocení návratnosti investice. 

 

 



23 

 

2.8.1. Roční potřeba pitné vody v domácnosti 

Roční potřeba vody se stanoví jako směrné číslo roční potřeby vody vynásobené počtem osob 

v domácnosti. Byla použita směrná čísla z přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. [6], kterou se 

provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [5]. 

 (1) 

2.8.2. Množství náhrady pitné vody za dešťovou 

Míra nahrazení pitné vody vodou dešťovou je dle Obr. 3 až 51% při užití vody na 

splachování WC, praní prádla, zalévání zahrady a mytí auta. 

Koeficient využití srážkové vody:  

Množství dešťové vody za rok:  

 (2) 

2.8.3. Cena pitné vody 

Dle Tab. 2 činí cena vody od distributora OVAK a.s. pro rok 2014 73,81 Kč/m3 (vč. DPH).  

 

  

 

Tab. 2 – Cena vodného a stočného pro rok 2014 [52] 

Kč/m3 
bez 

DPH 

15 % 

DPH 

celkem s 

DPH 

vodné 31,5 4,73 36,23 

stočné 32,68 4,9 37,58 

celkem vodné a stočné 73,81 
 

2.8.4. Finanční úspora za pitnou vodu 

Finanční úsporu stanovíme lehce jako součin ceny vody za 1 m3 krát roční spotřeba dešťové 

vody. 

 (3) 
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2.8.5. Náklady na realizaci systému užití dešťové vody 

Byly stanoveny přibližně takovéto investiční náklady: 

  Tab. 3 – Náklady na zřízení systému využívání dešťové vody [60] 

Položka 
Cena bez DPH 

[Kč] 
Cena s DPH 

[Kč] 

N
Á

D
R

Ž
 A

 
P

Ř
ÍS

L
U

Š
E

N
S

T
V

Í  Plastová nádrž, šachtová kopule, PE poklop 23850 28620 

Klidný nátok, sada 1420 1704 

Podzemní filtrační šachta 8000 9600 

Čerpadlo ESSENTIAL 16250 19500 

Plovoucí sání vč. zpětné klapky, filtr, hadice 1650 1980 

Tlaková nádoba 8 l 550 660 

Filtr 10" za čerpadlo 530 636 

FILTRACE Okapové filtry 2 ks cca 2000 2400 

ROZVODY, ARMATURY cca 2000 2400 

ZEMNÍ PRÁCE, DOPRAVA, MONTÁŽ cca 8000 9600 

Cena celkem 64250 77100 

 

Náklady tak činí cca . 

2.8.6. Návratnost investice 

Návratnost daného řešení se vypočte jako podíl investic a uspořených financí za rok. 

 (4) 

2.8.7. Vyhodnocení 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že pro čtyřčlennou domácnost s průměrnou spotřebou 

vody činí návratnost investice vynaložené na pořízení zařízení na využití dešťové vody cca 

15 let. 

Skutečná doba návratnosti však silně závisí na spotřebě vody, vydatnosti srážek, kvalitě 

údržby celého systému (hlavně filtrů) a dalších okolností. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu v Polance nad Odrou 

Místo stavby:  ul. V Záhybu, 725 25 Polanka nad Odrou 

parcela číslo 1539/3 

k. ú. Polanka nad Odrou 725081 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:  Richard Tichý 

Adresa:  Heyrovského 1576/6, 708 00 Ostrava-Poruba 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno: Lenka Mikušková 

Adresa: Havlíčkovo náměstí 739/14, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Projekt pro provádění stavby je zpracován dle vydaného stavebního povolení, které nabylo 

právní moci. Stavební povolení bylo vydáno stavebním úřadem Úřadu městského obvodu 

Polanka nad Odrou, na základě stavebního řízení realizovaného dle zákona č. 183/2006 Sb [1]. 

Vstupní podklady pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 

 - vydané stavební povolení 

 - projekt pro stavební povolení 

 - prohlídka pozemku 

 - výškopisné a polohopisné zaměření (odborná firma) 



26 

 

 - vytyčení inženýrských sítí 

 - požadavky investora 

 

Doložení těchto podkladů není obsahem požadovaného rozsahu. 

 

A.3 Údaje o území 

Rozsah řešeného území: 

Zastavěné území. 

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

Území nepodléhá zvláštní ochraně. 

Údaje o odtokových poměrech: 

Není předmětem bakalářské práce. 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

Stavba je v souladu s územním plánem obce Polanka nad Odrou a nachází se na pozemku, 

funkčně určeném k individuálnímu bydlení. 

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou: 

Není předmětem bakalářské práce. 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Není předmětem bakalářské práce. 
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Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Veškeré požadavky dotčených orgánu na provedení této stavby byly zapracovány do projektové 

dokumentace a budou dodrženy při realizaci stavby. 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadovány. 

Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou požadovány. 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

p. č. 1539/1 – zahrada, k. ú. Polanka na Odrou, Richard Tichý 

p. č. 1537/1 – pozemní komunikace, k. ú. Polanka na Odrou, obec Polanka nad Odrou 

p. č. 1539/2 – zahrada, k. ú. Polanka na Odrou, Jana Bláhová 

p. č. 1539/6 – zahrada, k. ú. Polanka na Odrou, MUDr, Alois Klimeš 

p. č. 1539/5 – zahrada, k. ú. Polanka na Odrou, Tomáš Kováč 

p. č. 1539/8 – zahrada, k. ú. Polanka na Odrou, Ing. Marek Mikulec 

p. č. 1539/7 – zahrada, k. ú. Polanka na Odrou, Lukáš Malý 

 

A.4 Údaje o stavbě 

Druh stavby: novostavba 

Účel užívání stavby: individuální bydlení 

Doba trvání stavby: trvalá stavba 

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
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Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Stavba vyhovuje legislativním požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby [2]. 

Stavba nemusí být vzhledem k jejímu charakteru řešena jako bezbariérová – nespadá do 

kategorie staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů: 

Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro realizaci stavby a požadavky dotčených 

orgánů byly do této dokumentace zapracovány. 

Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Není požadováno. 

Navrhovaná kapacita stavby: 

Zastavěná plocha: 103,1 m2 

Obestavěný prostor: 721,9 m3 

Užitná plocha: 154,1 m2 

Počet podlaží: 2 

Počet uživatelů: 4 osoby 

Základní bilance stavby: 

Rodinný dům je napojen na vodovod prostřednictvím přípojky z veřejného vodovodního řádu. 

Denní spotřeba vody: 4 osoby x 100 l/den = 400 l / den 

Roční spotřeba vody: 4 osoby x 36 m3 = 144 m3/rok  
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Splaškové odpadní voda: kanalizační přípojka do obecní splaškové kanalizace 

Dešťová voda: akumulační nádrž, přepad do vsakovacího zařízení 

 

Třída energetické náročnosti: B – úsporná 

Základní předpoklady výstavby: 

Doba výstavby: 1,5 roku 

Členění na etapy: není 

Orientační náklady stavby: 

Orientační náklady na stavbu: 4,0 mil. Kč  

 

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

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 

 SO 01 – Novostavba rodinného domu 

 SO 02 – Zpevněná plocha - pojízdná 

 SO 03 – Zpevněná plocha - pochůzí 

 SO 04 – Přípojka vodovodní 

 SO 05 – Přípojka elektrická NN 

 SO 06 – Přípojka kanalizační 

 SO 07 – Přípojka plynová 

 SO 08 – Akumulační nádrž na dešťovou vodu 

 SO 09 – Vsakovací zařízení srážkových vod 

 SO 10 – Oplocení pozemku 

 

Stavba se v rámci dokumentace nečlení na dílčí objekty. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební parcela o celkové výměře 784 m2 se nachází na jihu obce Polanka nad Odrou. 

Okolí staveniště je zastavěno individuální bytovou zástavbou, jižně od parcely jsou již jen 

zatravněné louky. Stavební pozemek je zatravněn, nachází se na něm nízká zeleň, kterou bude 

nutno před započetím výstavby odstranit. Pozemek je rovinatý. 

Stavební pozemek je vlastněn investorem panem Tichým a není vázán žádnými věcnými 

břemeny. Regulační plán tento pozemek určil pro zastavění bytovou zástavbou. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Inženýrsko-geologický průzkum: - zpracovala fy K-GEO s.r.o. 

 - jednoduché základové podmínky 

 - základová půda klasifikována jako štěrko-písčitá 

 - hladina spodní vody 2,5 m pod úrovní terénu 

 - vhodné zakládací podmínky v hloubce 0,8 – 1 m 

 - základová půda vhodná k zasakování,  

 

Měření radonu: - zpracovala fy Aktivita-Radon 

 - radonový index pozemku nízký 

 - stavba nemusí být chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Stavební parcela se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 

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

Parcela se nenachází v záplavové oblasti ani v oblasti poddolovaného území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území: 

Navržená stavba nemá vzhledem ke svému charakteru negativní vliv na životní prostředí, 

jestliže bude dodrženo zamezení znečištění vozovky při výjezdu stavebních mechanismů, 

zamezení spalování vzniklých stavebních odpadů a ochrana podzemních vod před znečištěním 

při stavebních pracích.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Není předmětem bakalářské práce. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa: 

Není předmětem bakalářské práce. 

h) Územně technické podmínky: 

Přístup na stavební parcelu bude řešen v rámci přípravy pozemku pro stavbu domu, který 

umožní vjezd na odstavnou plochu stavby rodinného domu. Chodník i sjezd není součástí 

tohoto projektu. Doprava v klidu bude vyřešena zbudováním zpevněné odstavné plochy pro 

dva automobily na parcele stavebníka. K domu nenáleží garáž. 

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

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavbou je rodinný dům sloužící k trvalému bydlení 4 osob. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Pozemek se nachází ke konci ulice V Záhybu, která dále ústí ke křižovatce s ulicí Odbočná. 

Okolní zástavba je tvořena novostavbami dvoupodlažních rodinných domů. 

Poloha budovy na stavebním pozemku vzhledem k příjezdové komunikace je určena 

regulační uliční čarou tak, aby byly splněny závazné regulační podmínky. Dům je navržen jako 

dvoupodlažní, se zastřešením plochou střechou. Půdorys objektu je členitý, ale přitom dle přání 

investora jednoduchý a nenáročný na údržbu a maximálně využitý. 

Vzhledem ke světovým stranám je dům situován tak, aby obytné části budovy byly 

orientovány na jih, příp. jihovýchod, a mohlo tak být využito tepelných zisků, a aby byly 

zároveň splněny požadavky na denní osvětlení a proslunění budov. 

Do severní části domu je umístěn vstup do budovy se zádveřím, technická místnost, 

koupelna částečně pod schodišťovým prostorem, sklad potravin a kuchyň. Funkčně je objekt 

rozčleněn na zónu společnou a soukromou. Společná zóna sloužící všem obyvatelům domu, se 

nachází v 1.NP a je tvořena obývacím pokojem s jídelnou se vstupem na terasu. Soukromá zóna 

je umístěna v 2.NP – a to ložnice rodičů s vlastní šatnou a dva dětské pokoje. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

Objektem je dvoupodlažní, nepodsklepený zděný rodinný dům členitého půdorysu, 

s plochou střechou odvodněnou střešními vtoky. Fasáda je omítnuta barvenou silikátovou 

omítkou ve dvou odstínech – žluté a světle okrové, tvořících obdélníkové plochy. Oplechování 

parapetů a atiky bude zhotoveno z plechů natřených hnědou barvou. Rámy oken a vstupní dveře 

jsou navrženy v odstínu středně hnědého smrku. Jižní stěna v obytném prostoru má posuvné 

dveře vedoucí na terasu opatřenou keramickou dlažbou v barvě světle pískově hnědé. Komín 

objektu je řešen jako venkovní fasádní v nerezovém provedení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nemusí být vzhledem k jejímu charakteru řešena jako bezbariérová – nespadá do 

kategorie staveb dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené konstrukce a materiály jsou způsobilé pro bezpečné užití v stavbě rodinného 

domu určeného k bydlení. Podlahy všech bytových a pobytových místností budou mít 

protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení: 

Rodinný dům je zděný z konstrukčního systému YTONG. 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Stavební konstrukční systém YTONG obsahuje pórobetonové výrobky z přírodních 

surovin bez škodlivých částic zajišťující vysoký tepelný odpor, nehořlavost, snadnou 

manipulaci a příjemné vnitřní klima. 

Obvodové stěny jsou z pórobetonových tepelněizolačních tvárnic YTONG Lambda+ 

tl. 375 mm. 

Strop je tvořen stropními nosníky YTONG a mezi ně vloženými stropními vložkami 

YTONG KLASIK 200. Tento strop je pak ještě opatřen nadbetonávkou tl. 50 mm s Kari sítí.  

Základy objektu tvoří betonové pásy z betonu C16/20. 

Okenní otvory jsou vyplněny dřevěnými eurookny SLAVONA profilu SOLID COMFORT 

SC92 se zasklením izolačním trojsklem. Dveře na terasu jsou posuvné, téhož provedení jako 

okna. Vstupní dveře tvoří plastové dveře z pětikomorového profilového systému KVINTERM. 



34 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Pro stavbu domu budou použity pouze materiály a výrobky s atestací a prohlášením 

o shodě. V prohlášení je jednoznačně určena možnost použití a technické vlastnosti výrobků. 

Statický výpočet stropní konstrukce a základů není v tomto projektu řešen. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Objekt ani jeho provoz neobsahují technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení není předmětem bakalářské práce, musí jej zpracovat 

odborník. Rodinný dům tvoří pouze jeden požární úsek. Použité tvárnice a příčkovky YTONG 

mají dostatečně velkou požární odolnost a tak zaručují bezpečnost úniku komunikačními 

prostory.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Skladby stavebních konstrukcí vyhovují požadavkům na součinitel prostupu tepla dle 

ČSN 73 0540-2 [15]. Tepelně technické hodnocení je provedeno v Příloze č. 2 - Výpočet 

součinitelů tepla konstrukcemi k této práci.  

Tepelné vlastnosti základních konstrukcí stavby: 

- obvodová stěna U = 0,22 W/m2·K 

- plochá střecha U = 0,15 W/m2·K 

- podlaha na zemině U = 0,21 W/m2·K 

- venkovní okna U = 0,70 W/m2·K 
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b) Energetické náročnost stavby: 

Použitím softwaru Ztráty 2011 Svoboda Software byla obálkovou metodou určena tepelná 

ztráta objektu 8,5 kW – viz Příloha č. 3 - Výpočet tepelných ztrát objektu obálkovou metodou. 

Průměrný součinitel tepla obálky budovy , což řadí budovu do kategorie B 

– úsporná. Energetický štítek obálky budovy je uveden v Příloze č. 4 - Energetický štítek 

budovy. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Objekt nevyužívá alternativní zdroje energie. 

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

Zásady řešení parametrů stavby: 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví 

osob ani životního prostředí. 

Větrání: 

Celý prostor stavby je větrání přirozeně pomocí okenních otvorů. 

Vytápění: 

Zdrojem tepla pro objekt bude sestava GEMINOX THRS 1-10SET-111 sestávající 

z kondenzačního plynového kotle GEMINOX THRS 1-10C o modulovatelném výkonu 

0,9 – 9,5 kW s externím smaltovaným zásobníkem teplé vody GEMINOX GBS 111 o objemu 

110 l. Otopná soustava bude tvořena deskovými otopnými tělesy. 

Osvětlení: 

Ve všech místnostech daného objektu je přes den zajištěno denní osvětlení okenními 

otvory. V noci jsou místnosti osvětlovány umělým osvětlením, které je řešeno v projektu 

elektroinstalace (není předmětem bakalářské práce). 
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Zásobování vodou: 

Voda bude do objektu dodávána vodovodní přípojkou z PVC potrubí HDPE 32x3,0 mm, 

která bude napojena na veřejný vodovodní řád DN100, který je veden pod úrovní chodníku 

u komunikace. 

Vodovodní potrubí uvnitř objektu bude tvořit potrubí WAVIN OSMA PPR Ekoplastik 

a bude opatřeno tepelnou izolací. 

Ohřev tepelné vody bude zajišťovat zásobník o objemu 110 l připojený ke kotli. 

Odpad: 

Po nabytí právní moci povolení k užívání stavby bude objekt zařazen do svozu netříděného 

komunální odpadu, který je dále odvážen na skládky. Kondenzát vznikající provozem 

kondenzačního kotle bude vypouštěn do kanalizace. 

Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 

Při užívání a provozu stavby není předpoklad negativního vlivu stavby na okolí. 

Vibrace 

Realizace objektu by neměla být doprovázena vznikem silných vibrací. Pouze slabé vibrace 

mohou způsobovat projíždějící nákladní vozidla a stavební mechanika. 

Hluk 

Stavební činnost bude během výstavby zdrojem hluku. Zhotovitel stavebních prací je 

povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 

nepřekračuje hodnoty uvedené v jejich technickém osvědčení. Stavební práce budou prováděny 

mimo noční hodiny.  

Prašnost 

Prašnost bude omezována na co nejnižší míru skrápěním, především v období silných větrů 

a špatných klimatických podmínek. 



37 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Vzhledem k tomu, že pozemek má nízký radonový index, tak stavba nevyžaduje ochranu 

proti pronikání radonu z geologického podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Není předmětem bakalářské práce. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Na pozemku, na kterém je umístěna stavba, je vyloučeno zatížení technickou seizmicitou.  

d) Ochrana před hlukem: 

Ve fázi výstavby bude zdroje hluku prováděná stavební činnost. Zhotovitel stavebních prací 

je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 

nepřekračuje hodnoty uvedené v jejich technickém osvědčení. Stavební práce budou prováděny 

mimo noční hodiny. V okolí objektu se nenachází žádný výrazný zdroj hluku a ani novostavba 

domu nebude zdrojem hluku pro své okolí. 

Akustické parametry navržených konstrukcí vyhovují platným legislativním požadavkům 

ČSN 73 0532 (4/2013) Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

Akustické vlastnosti základních konstrukcí stavby: 

- obvodová stěna  

- vnitřní nosná stěna 300  

- vnitřní nosná stěna 200  

- příčka 125  
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e) Protipovodňová opatření: 

Stavba a pozemek, na němž se nachází, je situován mimo povodňovou a zátopovou oblast. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Kanalizace: Odpadní splaškové vody budou odváděny nově vybudovanou kanalizační 

přípojkou, ústící do obecní splaškové kanalizace. Dešťové vody budou jímány v akumulační 

nádrži a přepad bude zaústěn do vsakovacího zařízení na pozemku. Na základě výsledků 

geologického průzkumu byla základová půda vyhodnocena jako vhodná k zasakování. 

Vodovod: Rodinný dům bude připojen k veřejnému vodovodnímu řádu skrz nově vybudovanou 

vodovodní přípojku. 

Plyn: Objekt bude plynofikován plynovodní nízkotlakou přípojkou z veřejného plynovodu. 

Potrubí přípojky bude ukončeno v plynoměrné skříni s hlavním uzávěrem plynu na pilíři 

v budoucím oplocení pozemku, aby byl přístupný z veřejného prostranství. 

Elektřina: Rodinný dům bude napojen na distribuční síť NN z kabelové skříně, do které je 

vedena přípojka el. energie z podzemního vedení NN. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Řád DN [mm] délka přípojky  

Kanalizace:  160 8,0 m  

Vodovod: 30 7,4 m 

Plyn: 25 3,0 m 

 

Vedení kabel délka přípojky  

Elektřina: CYKY 4Jx3,5 2,0 m 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: 

Doprava v klidu je realizována prostřednictvím zpevněné pojízdné odstavné plochy 

na parcele, jejíž kapacita jsou 2 osobní automobily. K domu nenáleží garáž. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Není předmětem bakalářské práce. 

c) Doprava v klidu: 

Doprava v klidu je realizována prostřednictvím zpevněné pojízdné odstavné plochy 

na parcele, jejíž kapacita jsou 2 osobní automobily. K domu nenáleží garáž. 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí: 

Výstavba rodinného domu nepřinese žádný negativní vliv na okolní životní prostředí. 

Odpadní splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace, která vede do ústřední 
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čistírny odpadních vod v Ostravě - Přívoze. Komunální odpad bude ukládán do popelnic a dále 

odvážen na obecní skládku. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Není předmětem bakalářské práce. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Není předmětem bakalářské práce. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Není předmětem bakalářské práce. 

e) Navrhovaná opatření a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů: 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Prostor stavby bude zřetelně označen tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení.  

Na stavbu tohoto charakteru nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb 

k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Není předmětem bakalářské práce. 
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b) Odvodnění staveniště: 

Není předmětem bakalářské práce. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Není předmětem bakalářské práce. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Vzhledem k charakteru stavby nebude mít výstavba domu velký negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. Pouze dojde krátkodobě k hluku vzniklému z provozu stavební mechaniky 

a dopravních prostředků při přepravování stavebních hmot a výrobků a zvýšení prašnosti. 

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

Stavba bude realizována na soukromém pozemku, do jehož prostoru bude během stavby 

zakázán vstup nepovolaným osobám a staveniště bude označeno informačními tabulemi. 

f) Maximální zábory pro staveniště: 

Není předmětem bakalářské práce. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

Odpady při výstavbě budou přednostně zneškodňovány v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, což znamená, že by se měly 

vykoupit, recyklovat nebo odstranit na odpovídající skládce odpadů. 

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

Staveniště je dáno hranicemi stavební parcely. Do sousední parcely, využité jako pozemní 

komunikace, bude staveniště zasahovat z důvodu budování přípojek. V místě staveniště bude 

před zahájením prací provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Staveniště bude 
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oploceno provizorním plotem vysokým 2 m. Vykopaná zemina bude použita ke konečným 

terénním úpravám. Staveniště bude přístupné z místní komunikace. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Dodavatel (příp. stavebník provádějící stavbu svépomocí) je povinen dodržovat: 

- provádění stavebních prací výhradně v denní době, 

- v rámci realizace záměru omezení pojezdů těžké mechaniky po okolních 
pozemcích, 

- omezení mezideponií a skladování prašných materiálů, 

- omezení prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých klimatických podmínkách, 

- zabránění znečištění vozovek v přilehlých ulicích, popř. včasného čištění 
znečištěných komunikací, 

- kontrolu technického stavu stavebních a dopravních mechanismů, zejména 
z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku ropných látek, 

- havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, s jehož obsahem budou 

seznámeni všichni pracovníci, 

- bezpečnou manipulaci s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo 
podzemních vod, 

- v rámci staveniště vytvoření podmínek pro třídění a shromažďování jednotlivých 

druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky zákona 

č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci., z kterého 

také vyplývá, že dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu 

staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců 

a dodavatelů stavebních materiálů a technologií. 

Dále bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při nebezpečí pádu. 
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Proběhne důsledné proškolení všech pracovníků na stavbě a pracovníci budou při práci 

používat náležité ochranné pomůcky. Investor bude poučen o způsobu pohybu po staveništi. 

Na staveniště mají mít přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze 

se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). 

Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Výstavbou nebudou dotčeny veřejné přístupné plochy. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Není předmětem bakalářské práce. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Není předmětem bakalářské práce. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Není předmětem bakalářské práce. 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem bakalářské práce. 

C.2 Celkový situační výkres 

Není předmětem bakalářské práce. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situace stavby je zakreslena v měřítku 1:200 a přiložena k výkresové 

dokumentaci stavby, viz výkres č. 1-01 Situace. Znázorňuje polohové řešení pozemku a objektu 

rodinného domu a napojení na dopravní a inženýrské sítě. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva: 

Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou, tvořen dvoupodlažním objektem 

zastřešený plochou střechou se sklonem 2%. Dům není podsklepen a je osazen na podkladní 

betonové desce se základovými pásy. 

Dispoziční řešení objektu:  

Vstup do domu je na hlavním průčelí objektu orientovaném na sever. Vstoupením do 

objektu se dostaneme do prostoru zádveří, odkud můžeme dveřmi po levici vstoupit do 

technické místnosti, Zádveřím projdeme dveřmi do haly. V hale se nachází smíšené schodiště 

do druhého podlaží, dveře do koupelny, částečně umístěné pod schodišťovým ramenem, a 

zásuvné dveře vedoucí do společného prostoru jídelny s obývacím pokojem. Z tohoto prostoru 

se posuvnými dveřmi dá vstoupit na terasu a do zahrady. Na terase je umožněno stínění 

výsuvnou markýzou. Dále se z jídelny vstupuje do kuchyně, kde je umístěna malá spíž 

obdélníkového půdorysu přístupná posuvnými dveřmi. 

Do druhého nadzemního podlaží se dostaneme vystoupáním po schodišti do prostoru 

chodby, odkud se dá vejít na WC, do koupelny, ložnice a dětských pokojů. Ložnice má ještě 

přístup do vlastní šatní místnosti. 

b) Výkresová část: 

Č. výkresu Název Měřítko 

1-01 Situace  1:200 

1-02 Základy  1:50 

1-03 Půdorys 1.NP  1:50 
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1-04 Půdorys 2.NP  1:50 

1-05 Skladba stropu nad 1.NP  1:50 

1-06 Svislý řez A-A‘  1:50 

1-07 Půdorys střechy  1:50 

1-08 Pohledy  1:100 

c) Dokumenty podrobností: 

Nejsou součástí požadovaného rozsahu bakalářské práce. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva: 

Objekt je řešen jako zděná stavba s jednoplášťovým obvodovým pláštěm. Půdorysné 

rozměry objektu jsou 12 m x 10 m. 

Pozn.: Veškeré skladby jsou číslovány od interiéru do exteriéru. 

Zemní práce 

Po nabytí právní moci povolení ke stavbě a po vyhodnocení geologických průzkumů se 

pozemek geodeticky zaměří a vytyčí se lavičkami. Zemní práce budou zahájeny sejmutím 

ornice do hloubky cca 250 mm. Sejmutá ornice bude ukládána na jihozápadní straně pozemku, 

po ukončení výstavby se tato zemina poté použije na terénní úpravy pozemku kolem domu.  

Výkopové práce budou probíhat strojově. Stavební jámu je třeba zabezpečit dle požadavků 

na BOZP. Výkopy budou vyměřeny dle projektové dokumentace (výkres výkopů není součástí 

této práce. 

Základové konstrukce 

Z provedeného inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu byly stanoveny 

základové poměry a stavba byla zařazena do I. geotechnické kategorie. Bylo tedy navrženo 

založení objektu na základových pásech z prostého betonu C16/20. 
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Při betonáži základů je třeba dodržet postup prací, vložení zemnicích pásků dle projektu 

elektroinstalace a uložení chrániček pro prostupy potrubí. Nejdříve se betonují základy 

do hloubky 950 mm od úrovně upraveného terénu. V druhé fázi se betonuje podkladní betonová 

deska tl. 150 mm. 

Základové pásy budou z vnější strany zatepleny tepelnou izolací BACHL PERIMETER 

tl. 70 mm. 

Terasa je založena na pilotách Ø100 mm a hloubce 600 mm. Samotnou betonovou desku 

terasy je třeba řádně oddilatovat od objektu rodinného domu, aby nedocházelo 

k nerovnoměrnému sedání základů. 

Svislé konstrukce 

Vnější nosné zdivo: 

Obvodový plášť domu bude tvořen tepelněizolačními tvárnicemi YTONG Lambda+ 

o rozměru 375x249x599 mm. První řada tvárnic nad základy bude uložena na 

vápenocementovou maltu tl. 20 mm, další vrstvy již budou zděny na tenkovrstvou maltu 

YTONG tl. 1 - 3 mm. 

Součinitel prostupu tepla samotných tvárnic . 

Tab. 4 – Skladba obvodové stěny 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Omítka Weber.dur 130 10 mm 
2 Tvárnice YTONG Lambda+ P2-350 375 mm 

3 Omítka Weber.dur 130 20 mm 

4 Fasádní omítka Weber.pas silikát 2 mm 

407 mm 

Vnitřní nosné zdivo: 

Vnitřní nosné stěny budou vyzděny u tloušťky zdi 300 mm z tvárnic YTONG P4-500 

(300x249x599 mm) a u zdi tlusté 200 mm z tvárnic YTONG P4-500 (200x249x599 mm). První 

řada tvárnic nad základy bude uložena na vápenocementovou maltu tl. 20 mm, další vrstvy již 

budou zděny na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG tl. 1 - 3 mm. Nosná vnitřní stěna bude 

spojena s obvodovou stěnou pomocí vazby zdiva. 
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Tab. 5 – Skladba vnitřní stěny tl. 300 mm 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Omítka Weber.dur 130 10 mm 
2 Tvárnice YTONG P4-500 300 mm 

3 Omítka Weber.dur 130 10 mm 

320 mm 

 

Tab. 6 – Skladba vnitřní stěny tl. 200 mm 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Omítka Weber.dur 130 10 mm 
2 Tvárnice YTONG P4-500 200 mm 

3 Omítka Weber.dur 130 10 mm 

220 mm 

Příčky: 

Na vyzdění příček budou použity příčkovky YTONG P2-500 o rozměru 125x249x599 mm, 

které budou zděny na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG tl. 1 - 3 mm. Příčka bude k nosným 

stěnám připevněna pomocí spojek z perforovaného nerez plechu, které budou zasazeny v každé 

druhé řadě tvárnic nosné stěny. Horní část příčky bude ke stropu připojena pružně pomocí 

montážní pěny pro umožnění průhybu stropní konstrukce. 

Tab. 7 – Skladba příčky tl. 125 mm 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Omítka Weber.dur 130 10 mm 
2 Příčkovka YTONG P2-500 125 mm 

3 Omítka Weber.dur 130 10 mm 

145 mm 

Předstěny: 

Pro vedení instalací a rozvodů vody a kanalizace budou v koupelnách a na WC zřízeny 

instalační předstěny ze sádrokartonu RIGIDUR tl. 12,5 mm. Ten bude upevněn na rámu ze 

svislých profilů CW 50 a vodorovných profilů UW 50. Rozměry a tloušťky jednotlivých 

předstěn jsou patrné ve Výpisu instalačních předstěn ve výkresové dokumentaci.  

Dle poznámek ve výkresové dokumentace je nutno v předstěně č. 2 v 2.NP zhotovit otvor 

pro větrací mřížku 150x150 mm u přivzdušňovacího ventilu na stoupačce. 
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Vodorovné konstrukce 

Strop: 

Strop v obou dvou podlažích bude řešen jako strop YTONG KLASIK o celkové tloušťce 

250 mm, což je variabilní stropní konstrukce, skládající se z železobetonových stropních 

nosníků YTONG s prostorovou výztuží, pórobetonových stropních vložek YTONG KLASIK 

200 a monolitické betonové zálivky. Dále je strop ještě opatřen přibetonávkou tl. 50 mm 

vyztuženou Kari sítí Ø6 mm 150x150 mm. Třídu betonu a návrh výztuže je nutno posoudit 

statickým výpočtem, který není součástí tohoto projektu.  

Nosníky musí být až do úplného vytvrdnutí betonu podepřeny podpůrnými sloupy v rastru 

max. 1,60 x 1,60 m. Osová vzdálenost nosníků je 680 mm a minimální uložení nosníků na zdi 

činí 150 mm. 

 

Tab. 8 – Skladba stropu nad 1.NP, laminátová podlaha 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Omítka Weber.dur 130 10 mm 
2 Strop YTONG KLASIK 200 mm 

3 Nadbetonávka stropu 50 mm 

4 Kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 40 mm 

5 Separační PE fólie 0,1 mm 

6 Cementový potěr 50 mm 

7 Pružná podložka MIRELON 2 mm 

8 Nášlapná vrstva – laminátová podlaha 10 mm 

362 mm 

 

Tab. 9 – Skladba stropu nad 1.NP, keramická dlažba 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Omítka Weber.dur 130 10 mm 
2 Strop YTONG KLASIK 200 mm 

3 Nadbetonávka stropu 50 mm 

4 Kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 40 mm 

5 Separační PE fólie 0,1 mm 

6 Cementový potěr 50 mm 

7 Lepidlo BETA STOMAFIX 10 mm 

8 Nášlapná vrstva – keramická dlažba 10 mm 

370 mm 
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Pro řádnou statickou funkci stropu je nutno provést ztužující železobetonový věnec. Vnější 

stěna ztužujícího věnce bude vyzděna z věncových tvárnic YTONG (tepelnou izolací směrem 

dovnitř do interiéru) a do vzniklé mezery mezi stropem a věncovou tvárnicí se vloží armokoš 

věnce, jehož výztuž je nutno staticky posoudit. 

Překlady: 

Otvory v obvodových stěnách jsou překlenuty nosnými překlady YTONG NOP v délkách 

dle rozpětí otvoru, nade dveřmi na terasu a nad okny šíře 1800 mm je překlad z YTONG  

U-profilu, tvořen 4 pórobetonovými tvarovkami tvaru U (celková délka 2,4 m), do kterých se 

vloží staticky posouzená výztuž a směrem do exteriéru tepelná izolace ROCKWOOL 

FASROCK tl. 50 mm a po zalití betonovou zálivkou budou tvarovky tvořit ztracené bednění. 

Nosné překlady jsou ihned nosné, U překlady je nutno podepřít až do doby vyzrání betonu.  

Ve vnitřním nosném zdivu je použito taktéž nosných překladů YTONG NOP. Otvory 

v příčkách jsou doplněny nenosnými překlady YTONG NEP. Nad zasouvacími dveřmi mezi 

halou a obývacím pokojem v 1.NP je překlad YTONG UPA. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou lepenou nepochůzí plochou střechou. 

Spádovou vrstvu tvoří cementová pěna PORIMENT PS pro její snadnou aplikaci, nízkou 

objemovou hmotnost a vynikající tepelně technické vlastnosti. Na spádové vrstvě bude 

přilepena tepelná izolace POLYDEK EPS 100 G200S400, což jsou dílce z expandovaného 

polystyrenu s nakašírovaným podkladním asfaltovým pásem. 

Tab. 10 – Skladba ploché střechy 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Omítka Weber.dur 130 10 mm 
2 Strop YTONG KLASIK 200 mm 

3 Nadbetonávka stropu 50 mm 

4 Fólie ROCKWOOL ROCKFOL 2 mm 

5 Spádová vrstva – cementová pěna PORIMENT PS 65 - 250 mm 

6 Penetrační emulze DEKPRIMER - mm 

7 SBS Asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL 4 mm 

8 PUR lepilo PUK (INSTA-STICK) - mm 

9 POLYDEK EPS 100 G200S40 160 mm 164 mm 

10 SBS asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, šedý 4,4 mm 

500 - 685 mm 
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Na střechu musí být připevněn hromosvod, jehož návrh a výpočet bude proveden 

odborníkem. 

Schodiště 

Schodiště je monolitické železobetonové, smíšeného tvaru, s dřevěnými schodnicemi. 

Tvoří jej 18 schodišťových stupňů o rozměrech 166,7/290 mm. Jeho návrh je uveden v Příloze 

č. 1 – Výpočet schodiště. Schodiště spočívá na základu v hloubce 0,8 m od úrovně čisté podlahy 

1.NP a dále je vetknuto do obvodového zdiva do hloubky 100 mm a spojeno se stropem pomocí 

ŽB výztuže. Postup práce bude takový, že betonování schodišťové desky a schodišťových 

stupňů bude probíhat současně.  

Schodiště bude po vnitřní straně opatřeno zábradlím ve výšce 1000 mm – zábradlí bude mít 

nerezové sloupky, dřevěné madlo a prutovou ocelovou výplň. Připevnění ke schodišti bude 

vnější. 

Komín 

Spaliny z plynového kotle budou odváděny do fasádního komína BRILON DN125/80. Přes 

Vzduch pro spalování bude nasáván v patním kolenu komína. Komínové těleso bude vyloženo 

na konzole, a tudíž není třeba pro něj provádět základ. Při montáži je nutno dodržet pokyny 

výrobce ohledně kotvení do zdi objektu. 

Kondenzát bude vypouštěn do kanalizace přes sifon kotle. Neutralizace není vzhledem 

k výkonu kotle nutná. 

Přístup na střechu pro revizi komína bude zajištěn žebříkem Lindab Safety ukotveným na 

objektu. 
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Obr. 19 – Montážní schéma fasádní koaxiální komínové sady BRILON DN125/80 [34] 

Izolace 

Tepelná izolace: 

Na podlahu na zemině byla použita tepelná izolace RIGIPS EPS 100 Z tl. 160 mm, která 

bude kladena na hydroizolaci natavenou na podkladní betonové desce. 

Akustická izolace: 

Izolace proti kročejovému hluku ROCKWOOL STEPROCK ND se nachází ve skladbě 

stropu 1.NP v tloušťce 40 mm. Tato izolace má zabraňovat šíření nežádoucího hluku mezi 

podlažími. 
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Hydroizolace: 

Izolaci proti zemní vlhkosti bude tvořit asfaltový pás HYDROBIT V60 S 35, který bude 

položen na očištěnou vrstvu podkladní betonové desky. Před položením je nutno provést 

penetrační nátěr DEKPRIMER. Hydroizolace musí být vytažena min. 300 mm nad úroveň 

terénu. 

Tepelné posouzení všech konstrukcí viz Příloha č. 2 - Výpočet součinitelů prostupu tepla 

konstrukcemi. 

Podlahy 

Podlaha koupelen, WC a technické místnosti je opatřena keramickou dlažbou. Ostatní 

místnosti mají jako povrchovou úpravu podlah zvolenou laminátovou podlahu.  Přesný typ 

a odstín bude určen investorem. 

Roznášecí vrstvu tvoří cementový potěr v tloušťce 80 mm, pod kterým je v 1.NP vrstva 

tepelné izolace a v 2.NP vrstva kročejové izolace.  

Tab. 11 – Skladba podlahy na zemině, laminátová podlaha 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Nášlapná vrstva – laminátová podlaha 10 mm 
2 Fólie Mirelon 2 mm 

3 Cementový potěr 80 mm 

4 Separační PE fólie 0,1 mm 

5 RIGIPS EPS 100 Z 160 mm 

6 Hydroizolace 3,5 mm 

7 Podkladní beton C20/25 150 mm 

406 mm 

 

Tab. 12 – Skladba podlahy na zemině, keramická dlažba 

Č. Materiál vrstvy Tloušťka 

1 Nášlapná vrstva – keramická dlažba 10 mm 
2 Lepidlo BETA STOMAFIX 10 mm 

3 Cementový potěr 80 mm 

4 Separační PE fólie 0,1 mm 

5 RIGIPS EPS 100 Z 160 mm 

6 Hydroizolace 3,5 mm 

7 Podkladní beton C20/25 150 mm 

414 mm 
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Výrobky (truhlářské, plastové, klempířské) 

Výplně otvorů: 

Okna budou dřevěná otevíravá a sklopná od firmy SLAVONA – eurookna SOLID 

COMFORT SC92, v odstínu Smrk – Eichedunkel/Frumento.  Okna jsou vyrobena z lepených 

hranolů z fixních pohledových lamel ze smrku. Profil těchto oken nemá zafrézovanou rámovou 

okapnici a má větší překrytí křídla přes rám. Okna jsou vybavena izolačním trojsklem SGG 

PLU4-18-4-18-PLU4 s teplými distančními rámečky SWISSPACER V s . 

Odtok vody je zajišťován odtokovými otvory v rámu okna, vedoucími nad parapet v exteriéru. 

Okna jsou vybavena třemi těsnícími profily a celoobvodovým bezpečnostním kováním 

SIEGENIA AUBI TITAN AF. Okapnice je v odstínu světlý bronz, klika Maco Harmony 

v odstínu bronz. Součinitel prostupu tepla oknem je . Konstrukce těchto 

oken zajišťuje vysokou těsnost a vyšší hodnoty vnitřních povrchových teplot, takže by na 

povrchu skel nemělo docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Okna jsou opatřena povrchovou 

úpravou ADLER HighRes se zárukou 10 let. 

Dveře vedoucí na terasu budou dvoukřídlé posuvné, téhož druhu, profilu a tepelně 

technických vlastností jako okna. Posuvný mechanismus dveří bude ovládán klikou SIEGENIA 

AUBI PSK 160. 

 

Obr. 20 – Rám okna SLAVONA SOLID COMFORT SC92 [34] 
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Obr. 21 – Rám okna SLAVONA SOLID COMFORT SC92 – model teplotního pole [34] 

Vstupní dveře jsou jednokřídlé, otvíravé dovnitř. Dveře byly navrženy od fy TERMOLUX, 

z pětikomorového PVC profilu KVINTHERM, dezén D15, odstín 3152009 Douglas. Celkový 

součinitel prostupu tepla dveří . Dveřní práh je hliníkový s přerušeným 

tepelným mostem. 
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Obr. 22 – Řez profilem KVINTERM (fy TERMOLUX) vchodových dveří [35] 

Klempířské výrobky: 

Oplechování parapetů a atiky střechy bude z pozinkovaného ocelového plechu, odstínu 

RAL 8028 (hnědá). 

Povrchové úpravy 

Exteriér: 

 Obvodové stěny budou natřeny fasádní barvou Weber.pas silikát v odstínech ZL1C 

a OK2C. Konkrétní barevné řešení viz výkres č. 1-08 Pohledy. Sokl budovy bude opatřen 

omítkou Weber.pas marmolit odstínu MAR1 M062. 
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Interiér:  

Vnitřní stěny objektu budou natřeny výchozí bílou barvou. V koupelnách a na WC budou 

zdi do výšky 1800 mm obloženy keramickým obkladem, jehož typ a barevné řešení určí 

investor. V kuchyni bude nad kuchyňskou linkou ve výšce 800 - 1400 mm proveden taktéž 

obklad keramickými dlaždicemi. 

Větrání a osvětlení místností 

Veškeré místnosti budou větrány přirozeně pomocí okenních otvorů. Při užívání koupelen 

a kuchyně je třeba, aby uživatel dbal na důsledné přivádění čerstvého vzduchu při užívání 

místnosti, aby došlo ke splnění požadované výměny vzduchu 1,5 h-1. 

Osvětlení místnosti je řešeno taktéž přirozeně okny, požadavky na minimální dobu 

proslunění bytu dle ČSN 73 4301 [8] a osvětlení obytných místností dle ČSN 73 0580-1 [31] 

a ČSN 73 0580-2 [32] je dodrženo. 

Venkovní úpravy 

Kolem domu bude proveden okapový chodník šíře 400 mm z dlaždic BEST PLATEN® 

(povrch Standard, barva karamelová) o rozměru 400 x 400 mm a výšce dlaždice 40 mm. 

Lemován bude obrubníkem BEST LIMITA® (povrch Standard, barva karamelová) o výšce 150 

mm. Přístupový chodník bude vydlážděn pochůzí dlažbou BEST KORZO® (povrch Standard, 

barva karamelová) výšky 40 mm a příjezdová cesta a odstavná plocha pro automobily bude 

vydlážděna pojízdnou dlažbou BEST ARCHIA® (povrch Standard, barva karamelová) výšky 

80 mm. Dlažby budou uloženy do štěrkového lože a okraje budou ohrazeny betonovými 

obrubníky BEST LIMITA® (povrch Standard, barva karamelová). 

Povrchem terasy bude keramická slinutá mrazuvzdorná dlažba RAKO TAURUS GRANIT 

(odstín 77 Marok) o formátu 300 x 300 mm. 

Nad terasou je umístěna polokazetová výsuvná markýza WAREMA 750 v šíři 6000 mm a 

výsunu 1500 mm. Povrchová úprava rámu je v odstínu RAL1011 Hnědobéžová, potah tvoří 

látka Akryl Exklusiv Design 2715 a volán je tvaru 7 a obšit stuhou v odstínu Sherry 4. 
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b) Podrobný statický výpočet 

Není předmětem bakalářské práce. 

c) Výkresová část 

Výkresy detailů styků, kotvení apod. nejsou součástí rozsahu bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé profese. 

D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

a) Technická zpráva 

Viz kapitola 8. PROJEKT VNITŘNÍ KANALIZACE a 9. PROJEKT VNITŘNÍHO 

VODOVODU. 

b) Výkresová část 

Č. výkresu Název Měřítko 

2-01 Kanalizace – základy  1:50 

2-02 Kanalizace – půdorys 1.NP  1:50 

2-03 Kanalizace – půdorys 2.NP  1:50 

2-04 Kanalizace – rozvinutý řez  1:50 

2-05 Dešťová kanalizace – rozvinutý řez  1:50 

3-01 Vodovod užitková voda – základy  1:50 

3-02 Vodovod užitková voda – půdorys 1.NP  1:50 

3-03 Vodovod užitková voda – půdorys 2.NP  1:50 

3-04 Vodovod užitková voda – axonometrie  1:50 
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c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není součástí řešeného objektu. 

D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.  
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E DOKLADOVÁ ČÁST 

Není součástí požadovaného rozsahu bakalářské práce.  
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8. PROJEKT VNITŘNÍ KANALIZACE 

8.1. Úvod 

Tento projekt řeší instalaci vnitřní kanalizace v objektu a napojení na veřejný kanalizační 

řád. Odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace a dešťové vody budou zdržovány 

v podzemní akumulační dešťové nádrži na pozemku objektu k následujícímu využití v domě 

a na zahradě.  

Podkladem pro zpracování projektu byla koordinační situace se zakreslením inženýrských 

sítí, stavební část projektové dokumentace, požadavky investora a vyjádření dotčených správců 

sítí. 

 

8.2. Popis objektu 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům členitého půdorysu, zastřešený 

plochou střechou.  Dům je realizován ze zdicího systému z pórobetonu YTONG. V 1. NP se 

nachází zádveří s halou, technická místnost, schodiště, koupelna, kuchyň a jídelna s obývacím 

pokojem. 2. NP je tvořeno chodbou, ložnicí se šatnou, dvěma dětskými pokoji, koupelnou 

a WC. Podrobnější informace o stavebním řešení objektu jsou uvedeny v technické zprávě 

stavební části této práce. 

8.3. Splašková kanalizace 

Odpadní splašková voda je od zařizovacích předmětů svedena pomocí připojovacích, 

odpadních a svodných potrubí a následně odváděna kanalizační přípojkou do stokové sítě. 

Kanalizační potrubí je navrženo dle ČSN 75 6760 [16] a ČSN 12056-2 [19]. Křížení a souběh 

potrubí splňuje požadavky normy ČSN 73 6005 [12]. Minimální bezpečná vzdálenost výkopu 

potrubí od hrany základu je doložena v Příloze č. 15 - Výpočet vzdálenosti výkopu svodného 

potrubí od základu. 
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8.3.1. Připojovací potrubí 

Jednotlivé zařizovací předměty budou připojeny pomocí plastového PP potrubí WAVIN 

OSMA HT Plus, jehož dimenze jsou uvedeny v Příloze č. 6 - Dimenzování vnitřní kanalizace. 

Potrubí je vedeno v předstěnách ze sádrokartonových desek RIGIDUR fy Rigips. Výjimku tvoří 

kuchyňský dřez, jehož připojovací potrubí bude vedeno volně za kuchyňskou linkou. Potrubí 

bude kotveno do zdi pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou ve vzdálenostech dle 

montážního návodu výrobce. Objímka se používá pod hrdlem trubky a vždy u všech kolen. 

Spád potrubí je min. 3% směrem ke svislému odpadnímu potrubí a maximální délka potrubí 

4 m od napojení na potrubí odpadní je dodržena. 

Všechny zařizovací předměty jsou osazeny zápachovými uzávěrkami, jejichž výška 

vodního sloupce musí dosahovat alespoň 50 mm. Myčka nádobí bude napojena tlakovou flexi 

hadicí 3/4“ ke dřezovému sifonu HL126/50. Automatická pračka bude napojena na 

podomítkovou zápachovou uzávěrku taktéž tlakovou flexi hadicí 3/4“. Podrobný výpis 

zařizovacích předmětů včetně jejich příslušenství je uveden v Příloze č. 14 – Výpis zařizovacích 

předmětů a armatur. 

Odvod kondenzátu z kotle je trvale zaústěn do kanalizace, sklon připojovacího potrubí 

DN32 je 5% a vyhovuje tak pokynům výrobce kotle. Neutralizace kondenzátu není vzhledem 

k výkonu kotle nutná. Do kanalizace je taktéž vyveden přepad pojišťovacího ventilu. 

8.3.2. Odpadní splaškové potrubí 

Svislé odpadní splaškové potrubí bude provedeno z plastového PP potrubí WAVIN OSMA 

HT Plus, jehož dimenze jsou stanoveny v Příloze č. 6 - Dimenzování vnitřní kanalizace. 

V objektu bude instalováno celkem 5 odpadních potrubí, z nichž 2 budou opatřeny čisticí 

tvarovkou HTRE 110 ve výšce 1000 mm nad podlahou. Potrubí bude vedeno v předstěnách ze 

sádrokartonu nebo v technické místnosti volně, odpadní potrubí v kuchyni za kuchyňskou 

linkou, a tato potrubí budou upevněna pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou 

ukotvených do zdiva dle pokynů výrobce.  

Prostup potrubí skrz podlahovou konstrukci a betonovou desku na terénu bude opatřen 

pryžovou manžetou s možností napojení na hydroizolaci. 
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8.3.3. Větrací potrubí 

Odpadní potrubí č. 3 je odvětráno větracím potrubím stejného druhu a dimenze jako je 

svislé potrubí a je vyvedeno 500 mm nad úroveň střešního pláště. Zakončeno je větrací hlavicí 

HL807. Odpadní potrubí č. 1 je ukončeno přivzdušňovacím ventilem HL900N ve výšce 

2000 mm nad podlahou 2.NP. V místě přivzdušňovacího ventilu je nutno v instalační předstěně 

zřídit větrací mřížku. Posouzení přivzdušňovacího ventilu na přiváděné množství vzduchu je 

doloženo v Příloze č. 6 - Dimenzování vnitřní kanalizace.  

8.3.4. Svodné kanalizační potrubí 

Ležaté svodné splaškové potrubí je navrženo z plastového PVC potrubí WAVIN OSMA 

KG, DN110. Přechod svislého odpadního na svodné potrubí je zajištěn beze změny dimenze 

pomocí 2 ks kolen 45° a vloženého mezikusu o délce 250 mm, a toto zalomení potrubí je třeba 

obetonovat. Svodné potrubí je vedeno pod podkladní betonovou deskou objektu a mimo objekt 

v nezámrzné hloubce ve spádu 3%. Potrubí bude procházet skrz základový pás, který budou 

lokálně prohlouben, prostupem 250x250 a vloženou chráničkou Ø200.  

Napojení více potrubí a změna směru bude realizováno výhradně odbočkami a koleny 

s úhlem odbočení ≤ 45°. 

Potrubí bude uloženo na pískovém loži tloušťky 100 mm a obsypáno pískem do výše 

300 mm nad horní hranu potrubí. Nad potrubím bude ve výšce 200 mm položena výstražná 

fólie. 

8.3.5. Revizní kanalizační šachta 

Svodné splaškové potrubí je zaústěno do revizní plastové šachty WAVIN OSMA Ø400/110 

s přímým dnem typu II. Tato šachta je na povrchu opatřena pochůzím PP poklopem na 1,5 t 

a  bude osazena 1,9 m od hrany základu objektu. 

8.3.6. Kanalizační přípojka 

Od revizní šachty pokračuje kanalizace již kanalizační přípojkou, jež je tvořena plastovým 

PVC potrubím WAVIN OSMA KG, DN160 o délce 8 m a je vedena ve spádu 3% po celé délce 
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směrem ke kanalizačnímu řádu z kameniny DN300 na již přichystanou zaslepenou odbočku. 

Čištění přípojky bude umožněno revizní kanalizační šachtou na pozemku. 

 

8.4. Dešťová kanalizace 

Dešťové vody budou odváděny z ploché jednoplášťové střechy podokapními žlaby a svody 

z ocelového pozinkovaného plechu a následně budou zdržovány v akumulační dešťové nádrži 

s přepadem do podzemního vsakovacího zařízení. Dešťová kanalizace objektu je provedena dle 

ČSN 75 6760 [16] a ČSN 12056-3 [20]. 

8.4.1. Střešní okapové žlaby 

Okapní systém je od výrobce Lindab řady Rainline v barvě hnědé 434 (RAL 8017) a bude 

tvořen podokapními půlkruhovými žlaby R 125 ve sklonu 4 mm/m. Žlaby budou ukončeny 

žlabovými čely RGT 125. Uchycení žlabů bude realizováno prostřednictvím žlabových háků 

KFL35 s rozestupy 0,8 – 1,2 m. Přechod ze střešního žlabu do okapních svodů bude tvořen 

žlabovými kotlíky SOK 125/87. Veškeré spoje žlabových prvků budou provedeny spojkou 

žlabu RSK s těsněním. 

Posouzení podokapních střešních žlabů dle ČSN EN 12056-3 [20] je uveden v Příloze č. 7 - 

Dimenzování dešťové kanalizace. 

8.4.2. Dešťové odpadní potrubí 

Dešťové odpadní potrubí je tvořeno svodovými rourami SRÖR 87. Ve výšce 1,2 m nad 

terénem bude osazen samočistící lapač nečistot SLS 87. Spodní ukončení svodové roury 

do lapače střešních splavenin je skrz odskok SOKN 87. Svodové roury budou uchyceny 

objímkami SSV a trny k objímkám SST v maximálních roztečích 2,0 m, přičemž na jeden kus 

svodové roury přijdou minimálně 2 objímky. 

Svodová roura bude v úrovni terénu napojena na lapač střešních splavenin HL660/2 

s integrovanou suchou nezámrznou zápachovou uzávěrkou Primus a košem na zachytávání 

nečistot. 



65 

 

Posouzení dešťového odpadního potrubí dle ČSN EN 12056-3 [20] je uveden v Příloze č. 7 

- Dimenzování dešťové kanalizace. 

8.4.3. Svodné dešťové potrubí 

Svodné dešťové potrubí je provedeno z plastového potrubí WAVIN OSMA KG, DN110.  

Přechod svislého odpadního na svodné potrubí je zajištěn beze změny dimenze pomocí 2 ks 

kolen 45° a vloženého mezikusu o délce 250 mm, a toto napojení je třeba obetonovat. Svodné 

potrubí je vedeno ve spádu 3%, a to pod terénem a částečně v základu pomocného schodiště 

objektu. Až po filtrační šachtu je potrubí opatřeno izolací PUR o tloušťce 30 mm. Napojení 

více potrubí a změna směru bude realizováno výhradně odbočkami a koleny s úhlem odbočení 

≤ 45°. 

Za místem spojení svodných potrubí z obou dešťových svodů bude použita podzemní 

filtrační šachta Glynwed DN400. 

Z filtrační šachty jsou dešťové vody odváděny potrubím KG DN110 do akumulační nádrže 

na dešťovou vodu. Z nádrže bude voda přepadem odváděna potrubím KG DN110 

do vsakovacího zařízení na západní straně pozemku. 

 

8.5. Dešťová akumulační nádrž 

Dešťové vody jsou akumulovány v nádrži GARANTIA Columbus fy Glynwed o objemu 

3 700 l a výpočet jejího objemu dle [59] je uveden v Příloze č. 8 - Výpočet akumulační nádrže 

na dešťovou vodu. Před nádrží je osazena filtrační podzemní šachta Glynwed DN400. Víko 

nádrže musí být z bezpečnostních důvodů uzavřeno a zajištěno dětskou pojistkou.  

 

8.6. Vsakování 

Dle nařízení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [4], je 

odvod srážkových vod na pozemku řešen přednostně vsakováním. Na základě výsledků 

geologického průzkumu byla základová půda vyhodnocena jako vhodná k zasakování. Pomocí 
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výpočtu dle ČSN 75 9010 [23], který je uveden v Příloze č. 9 - Návrh vsakovacího zařízení, 

bylo navrženo podzemní vsakovací zařízení tvořené sedmi kusy vsakovacích bloků 

GARANTIA Rain Bloc fy Glynwed. Vsakovací zařízení bude odvětráno potrubím KG DN110 

nad úroveň terénu. 

 

8.7. Bilance odpadních vod 

Výpočet odváděných odpadních a dešťových vod je uveden v Příloze č. 5 - Bilance 

splaškových a dešťových vod. 

 

8.8. Zkoušení vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizace byla podrobena zkouškám dle ČSN 75 6760 [16], a to: 

- technické prohlídce 

- zkoušce vodotěsnosti svodného potrubí 

- zkoušce plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí 

 

O výsledcích zkoušek se pořizuje zápis, který bude předložen ke kolaudaci objektu. Vnitřní 

kanalizace může být uvedena do provozu až po úspěšném provedení zkoušek. 

 

8.9. Závěr 

Byla navržena vnitřní kanalizace s napojením do splaškové kanalizační sítě a dešťová 

kanalizace s odvedením do akumulační nádrže s následným využitím vody v domě. Kanalizace 

byla navržena s ohledem na hospodárné a spolehlivé odvádění odpadních vod z objektu. 

Výpočet kanalizace byl proveden dle [16-21] a je uveden v Příloze č. 6 - Dimenzování vnitřní 

kanalizace a Příloze č. 7 - Dimenzování dešťové kanalizace. 
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9. PROJEKT VNITŘNÍHO VODOVODU 

9.1. Úvod 

V této části práce je řešena instalace vnitřního vodovodu v objektu rodinného domu. Objekt 

bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, ohřev této vody bude zajišťován 

kondenzačním kotlem s externím zásobníkem na teplou vodu. Druhým zdrojem vody bude 

dešťová voda z akumulační nádrže na pozemku investora, která bude využívána pro 

splachování WC, praní, údržbu zahrady a mytí auta. 

Jelikož je zadáním mé práce pouze část, týkající se rozvodu nepitné vody, rozvod pitné 

vody zde řešen nebude. 

Podkladem pro zpracování projektu byla koordinační situace se zakreslením inženýrských 

sítí, stavební část projektové dokumentace, požadavky investora a vyjádření dotčených správců 

sítí. 

 

9.2. Popis objektu 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům členitého půdorysu, zastřešený 

plochou střechou.  Dům je realizován ze zdicího systému z pórobetonu YTONG. V 1. NP se 

nachází zádveří s halou, technická místnost, schodiště, koupelna, kuchyň a jídelna s obývacím 

pokojem. 2. NP je tvořeno chodbou, ložnicí se šatnou, dvěma dětskými pokoji, koupelnou 

a WC. Podrobnější informace o stavebním řešení objektu jsou uvedeny v technické zprávě 

stavební části této práce. 

 

9.3. Užitková voda 

Zdrojem této vody je dešťová voda, která je zdržována v akumulační nádrži GLYNWED 

COLUMBUS o objemu 3700 l, umístěné na pozemku investora v jeho severozápadní části. Z ní 

je voda pak čerpána čerpací jednotkou ECORAIN ESSENTIAL umístěnou v technické 
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místnosti a rozváděna dále do 1. NP a 2. NP. Čerpací jednotka je opatřena nádrží na vodu 

z vodovodu, aby v případě vyprázdnění akumulační nádrže plovákový spínač sepnul trojcestný 

ventil a do rozvodu užitkové vody byla rozváděna voda z této nádrže.  

9.3.1. Vedení potrubí 

Z akumulační dešťové nádrže je vedeno sací potrubí z HDPE 32x3,0, izolováno izolací 

PUR tl. 30 mm, v zemi v chráničce z potrubí WAVIN OSMA KG DN110. Zde je vedeno 

společně s kabelem snímače vodní hladiny. Potrubí pak prostupem v základu 200x200 mm 

a chráničkou Ø120 vstupuje skrz základový pás a průchodkou s manžetou pro napojení na 

hydroizolaci podlahou 1.NP do technické místnosti objektu. Celý úsek je veden ve spádu 3% 

k akumulační nádrži. Poté se mění materiál na PPR 32x4,4 a potrubí je opatřeno uzavíracím 

kulovým kohoutem DN25. Dále vstupuje do čerpací jednotky ESSENTIAL, jejíž schéma je 

patrné z výkresu č. 3-04 Vodovod užitková voda – axonometrie. Na výtlačné potrubí za čerpadlo 

je osazen jemný filtr a výpustný kulový kohout DN25 pro vypuštění vody z celého rozvodu. 

Vnitřní rozvod bude proveden z potrubí WAVIN OSMA Ekoplastik PPR PN16. Dimenze 

jednotlivých úseků jsou spočteny dle ČSN 75 5409 [29] viz Příloha č. 10 - Dimenzování 

vnitřního vodovodu užitkové vody.  

Voda je ke splachování WC přivedena pomocí rohového ventilu R1/2“ (součástí 

splachovacího modulu), ze kterého pak povede flexi hadice ke splachovací nádržce 

podomítkového modulu GEBERIT Duofix UP320. Pro přístup k rohovým ventilům je nutno 

v instalačních předstěnách otevíratelná plastová dvířka 150 x 150 mm. 

K využití vody pro zalévání zahrady a mytí auta bude na vnější severní straně domu 

instalován mrazuvzdorný kulový zahradní kohout ARCTIC 3/4" 218 VIR s rozpínacím 

polypropylen kopolymerovým tělem ve výši 1250 mm nad úrovní upraveného terénu. Tento 

ventil bude napojen na zahradní hadici 1/2". K plastovému potrubí bude připojen pomocí 

přechodky s kovovým závitem. 

V technické místnosti bude pro potřebu úklidu nebo napouštění vody do konvice k zalévání 

pokojových rostlin umístěn výtokový ventil s keramickou kartuší FANSKI 005 1/2" 

a na potrubí bude napojen přímo z T-kusu s kovovým závitem. 



69 

 

9.3.2. Izolace potrubí 

Dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu [7], je nutno i potrubí rozvádějící 

studenou vodu opatřit izolací tak, aby na jeho povrchu nedocházelo ke kondenzaci vodních par. 

V souladu s touto vyhláškou bude potrubí vnitřního rozvodu užitkové vody izolováno 

izolací MIRELON STABIL tl. 6 mm v bílé barvě. 

9.3.3. Filtrace 

Protože bude dešťová voda používána i v automatické pračce, bude pro zamezení zanesení 

spotřebiče vodními nečistotami a omezení zbarvení a zápachu vody na výtlačné potrubí za 

čerpadlem umístěn jemný filtr ATLAS HYDRA RAINMASTER TRIO 1“ RSH + LA + FA 

s třístupňovým čištěním. 

9.3.4. Označení potrubí a výtoků 

Všechna potrubí a odběrná místa užitkové vody je nutno označit tak, aby nedošlo 

k mylnému spojení s vodovodní sítí pitné vody. Proto bude výtokový kohout v technické 

místnosti označen cedulkou „Nepitná voda“ viz Obr. 23 a potrubí užitkové vody bude izolováno 

izolací bílé barvy, aby bylo potrubí bezpečně rozeznatelné od potrubí pitné vody, které bude 

mít izolaci modrou a červenou. 

 

Obr. 23 – Označení nepitné vody [64] 
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9.4. Údržba 

Investor bude poučen o nutnosti a způsobu údržby celého systému využití dešťové vody. 

Akumulační nádrž by měla být čištěna co 5 let a filtry měněny dle zanesení. 

 

9.5. Závěr 

Byl navržen vodovod rozvodu užitkové vody z akumulační dešťové nádrže. Při montáži je 

nutno dodržovat montážní předpisy výrobců. Zařízení může být uvedeno do provozu až po 

vykonání normou stanovených zkoušek.  Výpočet vodovodu byl proveden dle [29] a je uveden 

v Příloze č. 10 - Dimenzování vnitřního vodovodu užitkové vody. 
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10. ZÁVĚR 

 

Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace novostavby rodinného domu 

ve stupni pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb [3], 

ve znění pozdějších předpisů. Práce obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu 

a dokumentaci objektu skládající se z technické zprávy stavební části a zdravotně-technických 

instalací, což vyplývá ze zadání bakalářské práce. Příloha zahrnuje výpočty, posouzení, 

vizualizaci objektu a výkresovou dokumentaci. V úvodní části práce je zařazena teoretická 

kapitola o hospodaření s dešťovými vodami, kde osvětluji princip systému využití vod, druhy 

nádrží a filtrů, odhaduji návratnosti investice do zařízení apod. V příloze je mimo jiné také pro 

zajímavost uveden pravděpodobnostní odhad přeplnění akumulační dešťové nádrže s využitím 

simulační metody Monte Carlo. 

Celý objekt byl navržen dle současně platné legislativy a normativních požadavků. 

Dům byl koncipován pro bydlení čtyřčlenné rodiny a důraz byl kladen na výběr kvalitních 

komponent a materiálů s dlouhou životností a s co nejmenší potřebou údržby. Rozvody TZB 

jsou vedeny tak, aby byly snadno přístupné pro případnou opravu a jejich délka byla co 

nejkratší. Užitná hodnota objektu pro bydlení je zvýšena pomocí systému akumulace 

a následného využití dešťových vod. 

Co se týče využívání dešťových vod v oblasti pozemních staveb, tak v současnosti toto 

řešení v ČR není příliš běžné. Bohužel systém nepřináší takovou finanční úsporu a neexistuje 

na něj státní dotace, aby byl důvod se pro něj při zájmu o výstavbu novostavby domu 

rozhodnout. Užívání dešťové vody tak spíš než ekonomické výhody přináší hlavně majitelům 

takto vybaveného domu pocit, že dělají něco pro udržitelný stav životního prostředí a chtějí 

těžit z výhod použití této vody, obzvlášť náleží-li k domu velká okrasná či užitná zahrada. 

Je tedy jen na nás, jaký přístup si v budoucnu při návrhu svého vysněného domu a jeho 

hospodaření s vodami (vznikajícími provozem a taktéž vodami nutnými k plnění našich 

každodenních potřeb) zvolíme. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Výpočet schodiště 

 

Návrh výšky stupně: 

 

Konstrukční výška podlaží: K.V. = 3000 mm 

Předběžná výška stupně: cca 160 mm 

Počet stupňů:  … navrhuji  = 18 stupňů 

 

 VÝŠKA STUPNĚ:  h = 166,7 mm 

 

Návrh šířky stupně:  

 

 

 ŠÍŘKA STUPNĚ:  b = 290 mm 

 

Ověření sklonu: 

 

 

   … VYHOVUJE 

 

Podchodná výška:  

 

 

 

     … VYHOVUJE 

 

Průchodná výška:  

 

 

 

    … VYHOVUJE 

 

 

Výpočet proveden dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky [10] 

(9) 

(10) 

(8) 

(6) 

(5) 

(7) 



SCHÉMA SCHODIŠTĚ: 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 2 

Výpočet součinitelů prostupu tepla konstrukcemi 

 

 
 

 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 375 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  17.2.2013 
 
 

 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  weber.dur 130  0,0100  0,3900  850,0  1050,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong Lambda+  0,3750  0,0890  1000,0  350,0  7,5   0.0000 
  3  weber.dur 130  0,0200  0,3900  850,0  1050,0  10,0   0.0000 
  4  weber.pas sili  0,0020  0,8600  920,0  1800,0  40,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  weber.dur 130   --- 
  2  Ytong Lambda+   --- 
  3  weber.dur 130   --- 
  4  weber.pas silikát   --- 
 
 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   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 



   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -0.4   80.5   475.5 
         

  
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.29 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.224 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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 :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        301.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.09 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
 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    14.7   0.762    11.3   0.609    18.8   0.945    61.7 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    18.9   0.945    64.0 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    19.1   0.945    63.7 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    19.4   0.945    63.9 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    19.6   0.945    66.5 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.8   0.945    69.1 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.9   0.945    70.4 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.9   0.945    69.9 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.7   0.945    66.7 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    19.4   0.945    64.1 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    19.1   0.945    63.6 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    18.9   0.945    64.3 
           

 

 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]:   18.1   17.9  -14.3  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1249    239    167    138 
 p,sat [Pa]:   2075   2049    176    170    169 
 
 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   0.2640    0.3850   5.741E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.061 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       4.273 kg/m2,rok 
  



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

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 

 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 375 
 

 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  weber.dur 130  0,010       0,390  10,0 
   2  Ytong Lambda+  0,375       0,089  7,5 
   3  weber.dur 130  0,020       0,390  10,0 
   4  weber.pas silikát  0,002       0,860  40,0 
 

 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 =   0,945 
  

  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 =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,630 kg/m2,rok 
  (materiál: weber.dur 130). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0608 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,2731 kg/m2,rok 
 

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



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

 Název úlohy :  Obvodová stěna 375 dlažba 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  18.10.2013 
 
 

 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  0,0100  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Ytong Lambda+  0,3750  0,0890  1000,0  350,0  7,5   0.0000 
  5  weber.dur 130  0,0200  0,3900  850,0  1050,0  10,0   0.0000 
  6  weber.pas sili  0,0020  0,8600  920,0  1800,0  40,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Ytong Lambda+   --- 
  5  weber.dur 130   --- 
  6  weber.pas silikát   --- 
 
 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   45.9  1368.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.0   47.9  1428.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.0   48.3  1440.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.0   49.2  1467.2     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.0   52.0  1550.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.0   54.6  1628.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.0   55.9  1667.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.0   55.4  1652.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.0   52.3  1559.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.0   49.5  1476.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.0   48.3  1440.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.0   48.1  1434.4    -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. 



 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.29 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.224 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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 :    1.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        309.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         16.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.87 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    15.1   0.660    11.6   0.530    22.6   0.945    50.1 
    2    15.7   0.664    12.3   0.524    22.7   0.945    51.9 
    3    15.9   0.607    12.4   0.440    22.9   0.945    51.7 
    4    16.1   0.503    12.7   0.284    23.1   0.945    51.8 
    5    17.0   0.347    13.5   0.022    23.4   0.945    53.9 
    6    17.8   0.182    14.3  ------    23.6   0.945    56.0 
    7    18.2   0.058    14.7  ------    23.7   0.945    57.0 
    8    18.0   0.107    14.5  ------    23.6   0.945    56.6 
    9    17.1   0.337    13.6   0.003    23.4   0.945    54.1 
   10    16.2   0.483    12.8   0.252    23.2   0.945    52.0 
   11    15.9   0.597    12.4   0.426    22.9   0.945    51.6 
   12    15.8   0.664    12.3   0.523    22.7   0.945    52.1 
           

 

 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    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   21.9   21.8   21.7   21.7  -14.2  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   2237   2104   2076    481    169    147    138 
 p,sat [Pa]:   2621   2613   2596   2596    177    170    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.215E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 375 dlažba 
 

 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  0,010       0,780  25,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Ytong Lambda+  0,375       0,089  7,5 
   5  weber.dur 130  0,020       0,390  10,0 
   6  weber.pas silikát  0,002       0,860  40,0 
 

 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 =   0,945 
  

  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 =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

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

 

 
 
 

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

 Název úlohy :  Podlaha 1NP lamino (pokles) 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  18.10.2013 
 
 



 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

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

  1  Vlysy  0,0100  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  2300,0  25,0  2247,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0800  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1600  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
 
 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 :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 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 :         4.50 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.214 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.6E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       536.35 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.39 C 
 
 
 

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

 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:  5,0 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  Vlysy  0,010       0,180  157,0 
   2  Mirelon  0,002       0,038  2247,0 
   3  Potěr cementový  0,080       1,160  19,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,160       0,037  30,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,39 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 
 
 
 

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

 Název úlohy :  Podlaha 1NP lamino 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  18.10.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Vlysy  0,0100  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0020  0,0380  2300,0  25,0  2247,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0800  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1600  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 



  2  Mirelon   --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 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 :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 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   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -0.4   80.5   475.5 
         

  
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.50 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.214 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         85.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.22 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 
 
 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    14.7   0.762    11.3   0.609    18.8   0.948    61.5 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    18.9   0.948    63.8 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    19.1   0.948    63.5 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    19.4   0.948    63.8 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    19.7   0.948    66.4 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.8   0.948    69.1 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.9   0.948    70.4 



    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.9   0.948    69.9 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.7   0.948    66.7 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    19.4   0.948    64.0 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    19.2   0.948    63.4 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    18.9   0.948    64.1 
           

 

 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]:   19.2   19.0   18.9   18.7    5.1 
 p [Pa]:   1285   1232   1079   1027    863 
 p,sat [Pa]:   2226   2202   2180   2150    880 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.818E-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. 

 

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

 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:  5,0 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  Vlysy  0,010       0,180  157,0 
   2  Mirelon  0,002       0,038  2247,0 
   3  Potěr cementový  0,080       1,160  19,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,160       0,037  30,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 



  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

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

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

 Název úlohy :  Podlaha 1NP dlažba (pokles) 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  18.10.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

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

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0100  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0800  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1600  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
 
 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 :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.42 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.218 W/m2K 
 



 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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 :    4.6E+0010 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1291.43 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.20 C 
 
 
 

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

 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  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,010       0,780  25,0 
   3  Potěr cementový  0,080       1,160  19,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,160       0,037  30,0 
 

 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 =   0,947 
  

  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 =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,20 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 
 
 
 

 
 



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

 Název úlohy :  Podlaha 1NP dlažba 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  18.10.2013 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stomix BetaFIX  0,0100  0,7800  840,0  1750,0  25,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0800  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1600  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 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 :    99.0 % 
 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   45.9  1368.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    24.0   47.9  1428.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    24.0   48.3  1440.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    24.0   49.2  1467.2     8.2   77.2   839.1 
    5        31    24.0   52.0  1550.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.0   54.6  1628.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    24.0   55.9  1667.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.0   55.4  1652.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    24.0   52.3  1559.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    24.0   49.5  1476.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    24.0   48.3  1440.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    24.0   48.1  1434.4    -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. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  



TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.42 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.218 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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 :    4.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         70.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.99 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    15.1   0.660    11.6   0.530    22.6   0.947    49.9 
    2    15.7   0.664    12.3   0.524    22.7   0.947    51.8 
    3    15.9   0.607    12.4   0.440    22.9   0.947    51.6 
    4    16.1   0.503    12.7   0.284    23.2   0.947    51.8 
    5    17.0   0.347    13.5   0.022    23.4   0.947    53.8 
    6    17.8   0.182    14.3  ------    23.6   0.947    55.9 
    7    18.2   0.058    14.7  ------    23.7   0.947    57.0 
    8    18.0   0.107    14.5  ------    23.6   0.947    56.6 
    9    17.1   0.337    13.6   0.003    23.4   0.947    54.1 
   10    16.2   0.483    12.8   0.252    23.2   0.947    51.9 
   11    15.9   0.597    12.4   0.426    22.9   0.947    51.5 
   12    15.8   0.664    12.3   0.523    22.7   0.947    52.0 
           

 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   23.0   23.0   22.9   22.6    5.2 
 p [Pa]:   2237   1916   1876   1632    863 
 p,sat [Pa]:   2806   2799   2791   2744    882 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.205E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 

 

 
 



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

 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  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,010       0,780  25,0 
   3  Potěr cementový  0,080       1,160  19,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,160       0,037  30,0 
 

 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 =   0,947 
  

  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 =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

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

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

 Název úlohy :  Plochá střecha 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  18.10.2013 
 
 

 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  weber.dur 130  0,0100  0,3900  850,0  1050,0  10,0   0.0000 
  2  Strop Ytong Kl  0,2000  0,1370  1000,0  500,0  10,0   0.0000 
  3  Nadbetonávka  0,0500  1,5800  1020,0  2400,0  29,0   0.0000 
  4  Poriment 1  0,1470°  0,1020  840,0  420,0  15,0   0.0000 
  5  Glastek AL 40  0,0040  0,2100  1470,0  976,0  370000,0   0.0000 
  6  POLYDEK EPS 10  0,1600  0,0370  1250,0  19,0  40000,0   
0.0000 
  

 °  tepelně účinná tloušťka spádové vrstvy, stanovena interním výpočtem dle EN ISO 6946 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  weber.dur 130   --- 
  2  Strop Ytong Klasik   --- 
  3  Nadbetonávka   --- 
  4  Poriment 1   --- 
  5  Glastek AL 40 Mineral   --- 
  6  POLYDEK EPS 100 G200S40   --- 
 
 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 :    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   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -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 :         7.30 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 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 :    4.2E+0013 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       5093.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         19.5 h 
 



 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.85 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    14.7   0.762    11.3   0.609    19.3   0.967    59.9 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    19.3   0.967    62.3 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    19.5   0.967    62.3 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    19.6   0.967    62.9 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    19.8   0.967    65.9 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.9   0.967    68.8 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.9   0.967    70.2 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.9   0.967    69.7 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.8   0.967    66.2 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    19.6   0.967    63.2 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    19.5   0.967    62.2 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    19.3   0.967    62.6 
           

 

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

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.8   18.7   12.0   11.9    5.2    5.1  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1285   1285   1285   1284   1069    138 
 p,sat [Pa]:   2175   2159   1402   1388    885    879    168 
 
 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   0.4070    0.4070   1.390E-0008 
    2   0.4795    0.5275   4.623E-0012 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.025 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.466 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   0.4070    0.4070   1.95E-0009     0.0052 
   1   0.4070    0.4070   2.11E-0009     0.0109 
   2   0.4070    0.4070   1.97E-0009     0.0156 
   3   0.4070    0.4070  -2.96E-0009     0.0077 
   4    ---       ---    -9.44E-0009     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   



  11    ---       ---        ---          ---   
         

 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0156 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. 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 

 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  weber.dur 130  0,010       0,390  10,0 
   2  Strop Ytong Klasik  0,200       0,137  10,0 
   3  Nadbetonávka  0,050       1,580  29,0 
   4  Poriment 1  0,147       0,102  15,0 
   5  Glastek AL 40 Mineral  0,004       0,210  370000,0 
   6  POLYDEK EPS 100 G200S40  0,160       0,037  40000,0 
 

 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 =   0,967 
  

  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  =   0,24 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 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,182 kg/m2,rok 
  (materiál: POLYDEK EPS 100 G200S40). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0251 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,4659 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 
 

  



PŘÍLOHA č. 3 

Výpočet tepelných ztrát objektu obálkovou metodou 

 
 

 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 :  Bakalářská práce 
 Zpracovatel :  Lenka Mikušková 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  5.2.2014 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       103.1 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        44.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       663.6 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  0                        
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   Obálka budo 
  

 Půd. plocha A :    103.1 m2  Objem vzduchu V :    663.6 m3 
 Exp. obvod P :     44.0 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 Obvodová zeď 37  249.7   0.22  e = 1.00   0.05   -------    67.42 W/K 
 Okna              27.0   0.70  e = 1.15   0.20   -------    27.98 W/K 
 Dveře na terasu    4.3   0.70  e = 1.15   0.20   -------     4.47 W/K 
 Vstupní dveře      2.1   1.20  e = 1.15   0.20   -------     3.38 W/K 
 Plochá střecha   103.1   0.13  e = 1.00   0.05   -------    18.56 W/K 
 Podlaha na zemi  103.1   0.21  Gw= 1.00   -------    0.16    8.16 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      4549 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :      3948 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      8497 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 



 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       4549 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       3948 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       8497 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 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   Obálka budo   20.0     103.1    663.6       8497  100.0%  242.79 
           
  

 Součet:      103.1     663.6      8497  100.0%    242.79 
 
 
 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     8.497 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.549 kW   53.5 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     3.948 kW   46.5 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Obvodová zeď 37      1.923 kW    22.6 %     249.7 m2        7.7 W/m2 
 Okna                 0.762 kW     9.0 %      27.0 m2       28.2 W/m2 
 Dveře na terasu      0.122 kW     1.4 %       4.3 m2       28.2 W/m2 
 Vstupní dveře        0.101 kW     1.2 %       2.1 m2       48.3 W/m2 
 Plochá střecha       0.469 kW     5.5 %     103.1 m2        4.5 W/m2 
 Podlaha na zemi      0.286 kW     3.4 %     103.1 m2        2.8 W/m2 
 Tepelné vazby      0.887 kW    10.4 %         ---          ---   
 
 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.37 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    26.89 kWh/m3,rok 
 
 

 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      663.61 m3 
  - 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:       10671 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         7192 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1673 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          2063 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         14314 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   21.57 kWh/m3,rok 
 
 

 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    134.0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    489.4 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.39 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.27 W/m2K 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Bakalářská práce 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  663,6 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  489,4 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 =   0,39 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,27 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:  0,7 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

  



PŘÍLOHA č. 4 

Energetický štítek obálky budovy 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



PŘÍLOHA č. 5 

Bilance splaškových a dešťových vod 

 

 

Splaškové vody: 

 

Roční průměrná potřeba studené vody: 

- na 1 obyvatele rodinného domu s tekoucí teplou vodou za rok 35 m3 

- pro očistu okolí rodinného domu a osob při aktivitách na zahradě 1 m3 

celkem  36 m3 

 

 

Počet obyvatel:  = 4 (maximum) 

Denní potřeba vody na 1 obyvatele:  (11) 

Průměrná denní potřeba vody:  (12) 

Maximální denní potřeba vody:  (13) 

Maximální hodinová potřeba vody:  

 (14) 

 

Roční potřeba vody:  (15) 

 

 

Dešťové vody: 

 

Průměrné roční dešťové srážky (Polanka n. Odrou): Tab. 17 

Plocha zachytávající dešťové srážky:  

Celkový roční objem dešťových srážek: (27) 

 

 

 

 

Směrná čísla potřeby vody viz příloha č. 12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. [6] 



PŘÍLOHA č. 6 

Dimenzování vnitřní kanalizace 

 

- vnitřní kanalizace je realizována jako Systém I 

- dimenzí potrubí DN je myšlen vnější průměr potrubí (DN/OD), dle katalogu výrobce 

 

Výpočtové odtoky 

      Tab. 13 – Výpočtové odtoky zařizovacích předmětů  

Zařizovací předmět Označení Množství DU ∑DU  Připojovací potrubí DN 

Záchodová mísa (6,0 l) WC 3 2,0 6,0 110 

Umyvadlo U 3 0,5 1,5 50 

Umývátko UM 1 0,3 0,3 50 

Koupací vana V 1 0,8 0,8 50 

Sprchová mísa se zátkou SK 1 0,8 0,8 50 

Kuchyňský dřez D 1 0,8 0,8 50 

Podlahová vpusť DN100 PV 1 2,0 2,0 110 

Automatická myčka nádobí MN 1 0,8 0,8 flexi hadice 3/4“ 

Automatická pračka do 6kg AP 1 0,8 0,8 flexi hadice 3/4“ 

Celkem 13   13,8   

 

   

Výpočet odtoku odpadních vod 

Systém I – Systém s jedním odpadním potrubím a částečně plněnými připojovacími potrubími 

     [l/s]   (16) 

 (rovnoměrný odběr vody, rodinný dům)   

     [l/s] 

 

Celkový průtok odpadních vod 

     [l/s]   (17) 

     (v objektu žádná zařízení s trvalým odtokem odpadních vod) 

     (v objektu žádná čerpací zařízení odpadních vod) 

     [l/s] 

    



Posouzení nevětraných připojovacích potrubí 

 

Umývátko – DU=0,3 l/s ; DN 50 

       

   

    

Umyvadlo – DU=0,5 l/s ; DN 50 

       

   

   

Vana, sprchová mísa – DU=0,8 l/s ; DN 50 

       

   

   

Záchodová mísa – DU=2,0 l/s ; DN 100 

       

   

   

 

Dimenzování splaškového odpadního potrubí 

- Potrubí WAVIN OSMA HT 

- Stupeň plnění 50% ( ) 

- Odpadní potrubí č. 3 odvětráno nad střechu větrací hlavicí HL807 

- Odpadní potrubí č. 1 osazeno přivzdušňovacím ventilem HL901 

 

Odpadní potrubí 1 

 

  

Min. DN70 

Návrh:  DN110 (připojeno WC), přivzdušňovací ventil 

Posouzení přivdušňovacího ventilu - HL900N, průtok vzduchu : 

   (17) 

 

 

     



Odpadní potrubí 2 

 

      

   

 

Min. DN70 

Návrh: DN110 (podlahová vpusť DN100) 

 

Odpadní potrubí 3 

 

      

   

 

Min. DN70 

Návrh: DN110 (připojeno WC)   
 

Větrací potrubí DN110 

   (18) 

 

Odpadní potrubí 4 

      … přepad čerpací jednotky ESSENTIAL 

 

Odpadní potrubí 5 

 

       

Min. DN70 

Návrh: DN75 

 

Dimenzování svodného potrubí 

- Potrubí WAVIN OSMA KG 

- Stupeň plnění 70% ( ) 

- Spád 3% ( )   

 

Úsek 1-2‘ 

 

Návrh: DN110 



Úsek 2-2‘ 

 

Návrh: DN110 

 

Úsek 2‘-3‘ 

 

Návrh: DN110 

 

Úsek 3-3‘ 

 

Návrh: DN110 

 

Úsek 3‘-4‘ 

 

Návrh: DN110 

 

Úsek 4-4‘ 

 

Návrh: DN110 

 

Úsek 4‘-5‘ 

 

Návrh: DN110 

 

Úsek 5-5‘ 

 

Návrh: DN110 

 

Ve všech úsecích navrženo potrubí DN110, což je nejmenší dimenze svodného potrubí uloženého 

v zemi. 

 

 



Dimenzování kanalizační přípojky 

Úsek 5‘-1‘ 

  

Návrh: DN160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet proveden dle ČSN 12056-2 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění 

splaškových odpadních vod – Navrhování a výpočet [19] 



PŘÍLOHA č. 7 

Dimenzování dešťové kanalizace 

 

Odtok dešťových vod 

- intenzita deště:  (Ostrava, periodicita 1, doba trvání deště 15 min)   … dle [70] 

- není zohledňován účinek větru 

- součinitel odtoku dešťových vod:    

 

Střešní rovina odvodněná žlabem č. 6: 

  (19) 

       (20) 

Střešní rovina odvodněná žlabem č. 7:  

   (21) 

       (22) 

 

Posouzení podokapních žlabů 

- Navržen půlkruhový podokapní žlab Lindab Rainline R 125, sklon 4 mm/m 

,   

Plocha průřezu  

Plocha s max. výškou hladiny:  (dle výrobce) 

Návrhová hloubka vody:  

 

Celkový příčný profil střešního žlabu: 

 

Návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu: 

     (23) 

Návrhový odtok dešťových vod z krátkého střešního žlabu bez sklonu: 

    (24) 

 

Žlab č. 6: délka   

Součinitel odtoku pro dlouhý střešní žlab: 

   

Odtokové množství žlabu: 

    (25) 

Posouzení:        



 

Žlab č. 7: délka   

Součinitel odtoku pro dlouhý střešní žlab: 

   

Odtokové množství žlabu: 

    (26) 

 

Posouzení:        

 

Posouzení dešťového odpadního potrubí 

- Navrženy svodové roury Lindab Rainline SRÖR 87 

  (DN85, stupeň plnění )   

 

Posouzení:        

                            

 

 

Dimenzování dešťového svodného potrubí 

- Navrženy svodné potrubí WAVIN OSMA KG DN110, sklon 3% 

   

 

 

Posouzení:             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet proveden dle ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet [20] 



PŘÍLOHA č. 8 

Výpočet akumulační nádrže na dešťovou vodu 

 

Množství zachycené srážkové vody 

  

  

 (Moravskoslezský kraj - průměrný roční úhrn za období let 1961-2013) Tab. 17 

 

 (plochá střecha, asfalt s násypem křemíku)  

 (udává výrobce) 

 

Objem nádrže dle spotřeby vody 

  

 

 

 (předpokládaný počet obyvatel v domácnosti) 

 (celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den)  

 (koeficient využití srážkové vody) Obr. 3 [52] 

 (koeficient optimální velikosti) 

 

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody 

  

 

 

 (Moravskoslezský kraj - průměrný roční úhrn srážek za období let 1961-2013) 

  

 (koeficient optimální velikosti)  

 

Potřebný objem nádrže 

  

  (30) 

(27) 

(28) 

(29) 



Tab. 14 – Porovnání objemů akumulační dešťové nádrže [59] 

výsledek porovnání objemů závěr možné opatření 

 

 
optimální situace   

 

 

spotřeba srážkové vody je 
menší, než možnosti střechy 

posoudit, zda není možné do systému zapojit pouze část 
střechy 

 

 

spotřeba srážkové vody je 
větší, než možnosti střechy 

zvětšit plochu střechy (pokud je to možné) nebo počítat s 
častějším dopouštěním vody do systému (jiné než 
srážkové) 

 

 

Návrh 

Na základě výpočtů byla navržena akumulační nádrž GARANTIA Columbus (fy Glynwed) o objemu 

3700 l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet proveden dle [59] 



PŘÍLOHA č. 9 

Návrh vsakovacího zařízení 

 

 

Odvodňované plochy: 

 

  (střechy s nepropustnou horní vrstvou, sklon 1-5%)  

 (31) 

 

Vsakovaný odtok: 

 

 

Geologické podloží: 

Štěrkopísek:  

 

Nejbližší srážkoměrná stanice: 

Ostrava – Vítkovice ( ) 

 

Návrhové a vypočítané údaje:  

Retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem): 

 

 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení:   

 

 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení nemá překročit 72 h. – JE SPLNĚNO 

 

(32) 

(33) 



Návrh: 

Na základě výpočtů byla navržena sestava 7 ks vsakovacích bloků GARANTIA Rain Bloc (fy Glynwed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet proveden dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod [23] a konfigurátoru viz  

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/navrh-vsakovaciho-zarizeni-

srazkovych-vod-dle-csn-75-9010.html [49] 



PŘÍLOHA č. 10 

Dimenzování vnitřního vodovodu užitkové vody 

 

Materiál potrubí: Ekoplastik PPR, PN16 

 

Výpočtová teplota vody: 10°C 

Jmenovité výtoky jednotlivých odběrných míst 

 

Tab. 15 – Jmenovité výtoky jednotlivých odběrných míst užitkové vody 

Výtoková armatura DN n QA pminFl 

Nádržkový splachovač 15 3 0,15 l/s 

100 kPa 
Automatická pračka 15 1 0,20 l/s 

Výtokový ventil DN15 15 1 0,20 l/s 

Výtokový ventil DN20 20 1 0,40 l/s 

 

Návrh dimenzí a výpočet tlakových ztrát 

HLAVNÍ VĚTEV: 

 

Tab. 16 – Dimenzování hlavní větve užitkové vody 

Úsek 
Jmenovitý výtok QA 

[l/s] 

QD 

[l/s] 

da x s 

[mm] 
v [m/s] l [m] 

R 

[kPa/m] 

l·R 

[kPa] 
∑ξ 

ΔpF 

[kPa] 

l·R + ΔpF 

[kPa] 
od do 

0,15 0,2 0,4 

P
ři

b
ýv

á 

C
e

lk
e

m
 

P
ři

b
ýv

á 

C
e

lk
e

m
 

P
ři

b
ýv

á 

C
e

lk
e

m
 

1 2 1 1 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,50 2,36 2,94 6,94 22,5 25,30 32,24 

2 3 1 2 0 0 0 0 0,21 20x2,8 1,26 3,61 1,76 6,35 3 2,38 8,73 

3 4 1 3 2 2 1 1 0,55 25x3,5 2,20 0,51 3,33 1,70 5 12,10 13,79 

4 5 0 3 0 2 0 1 0,55 32x4,4 1,10 10,09 1,02 10,29 7,5 3,93 14,83 

ΔpRF = ∑l·R + ΔpF =  69,60 

 

VEDLEJŠÍ VĚTVE: 

6 2 1 1 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,50 

 

7 8 1 1 0 0 0 0 0,15 16x2,3 1,50 

8 9 0 1 1 1 0 0 0,25 20x2,8 1,50 

9 10 0 1 0 1 1 1 0,47 25x3,5 1,88 

10 3 0 1 1 2 0 1 0,51 25x3,5 2,04 

 



11 8 0 0 1 1 0 0 0,20 16x2,3 2,00 

 

12 9 0 0 0 0 1 1 0,40 25x3,5 1,60 

 

Tlaková ztráta:  (34) 

 

V systému bude zapojeno čerpadlo (součástí čerpací jednotky ECORAIN ESSENTIAL) o maximálním 

tlaku 6 bar. Vypočtená tlaková ztráta 0,7 bar vyhoví na toto čerpadlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet proveden dle ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody [29] 



PŘÍLOHA č. 11 

Pravděpodobnostní posouzení přeplnění dešťové akumulační 

nádrže 

 

1. ÚVOD 

 

Cílem této práce je stanovení pravděpodobnosti, s jakou dojde během měsíce 

k přeplnění stanoveného objemu akumulační nádrže na dešťovou vodu, a tudíž jaká je nutnost 

vytvoření přepadu – např. do vsakovacího zařízení, kanalizace nebo zaústění do nebližší 

vodoteče. Každé z těchto opatření je totiž nutně spojeno s jistými finančními náklady.  

 

Budou provedeny 2 varianty výpočtu, lišící se v různém stanovení požadovaného 

objemu nádrže dle současně platné normy: 

Varianta I – na základě dostupného množství dešťové vody 

Varianta II – na základě plánované spotřeby 

 

 
Obr. 24 – Schéma hospodaření s dešťovou vodou pro využití v domě [56]



Legenda: 

1 – Akumulační nádrž na dešťovou vodu 

2 – Filtrační šachta 

3 – Čerpadlo 

4 – Tlaková nádoba 

5 – Filtr 

 

6 – Plovoucí sání 

7 – Klidný nátok 

8 – Vsakovací tunel 

9 – Kontrolní závěr 

10 – Šachtová kopule

 

 

 

2. PODKLADY PRO VÝPOČET 

 

Prvotním podkladem byly údaje o územních srážkách v daném území (Moravskoslezský 

kraj) za jednotlivé měsíce. Data byla zjišťována za období 53 let měření (rok 1961 - 2013). 

 

Tab. 17 – Měsíční úhrny srážek [57] 

MĚSÍČNÍ ÚHRNY SRÁŽEK PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

rok měsíc celkem/rok 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2013 62 53 60 27 112 156 27 59 117 33 38 20 764 mm 

2012 90 50 28 41 48 110 80 63 75 102 36 32 755 mm 

2011 30 12 35 57 97 108 179 81 26 45 0 45 715 mm 

2010 70 39 28 78 280 105 161 129 107 17 78 70 1162 mm 

2009 33 64 109 13 90 161 116 52 23 100 60 44 865 mm 

2008 42 27 55 47 91 71 159 92 98 36 31 46 795 mm 

2007 79 37 78 9 68 83 89 75 191 68 68 40 885 mm 

2006 43 50 63 95 88 101 29 161 31 20 66 35 782 mm 

2005 72 71 31 46 101 71 140 129 46 9 62 116 894 mm 

2004 51 78 84 50 53 109 65 50 36 67 79 18 740 mm 

2003 49 17 29 42 87 35 120 41 43 93 35 59 650 mm 

2002 22 59 36 37 78 120 86 121 86 87 43 42 817 mm 

2001 56 42 52 81 61 115 214 97 152 26 58 58 1012 mm 

2000 48 36 106 40 67 59 206 45 50 37 82 44 820 mm 

1999 27 56 43 73 51 163 92 55 62 52 76 37 787 mm 

1998 41 26 51 57 54 135 98 65 139 115 40 26 847 mm 

1997 26 32 24 47 109 100 384 56 42 49 90 47 1006 mm 

1996 27 47 47 74 136 95 63 132 145 63 71 21 921 mm 

1995 51 32 57 65 102 124 78 112 94 7 57 41 820 mm 

1994 45 16 75 109 94 35 37 121 89 61 31 49 762 mm 

1993 32 42 63 25 40 102 73 45 86 49 38 74 669 mm 

1992 35 56 89 50 30 71 47 24 56 97 22 76 653 mm 

1991 13 22 16 54 106 114 97 108 57 28 100 65 780 mm 

1990 17 41 20 97 72 104 55 55 99 33 63 46 702 mm 

1989 17 26 31 88 81 113 73 96 64 24 34 23 670 mm 

1988 39 66 57 28 72 70 92 86 80 24 49 70 733 mm 



1987 65 27 36 48 131 135 61 68 65 53 56 62 807 mm 

1986 53 27 31 36 114 103 73 151 32 39 27 80 766 mm 

1985 36 41 39 49 79 106 122 227 22 25 74 51 871 mm 

1984 40 43 24 32 99 85 79 83 91 41 48 35 700 mm 

1983 53 57 59 51 94 107 52 25 51 37 28 38 652 mm 

1982 41 11 20 51 71 135 111 96 29 21 28 79 693 mm 

1981 39 36 58 31 53 116 115 83 103 98 84 99 915 mm 

1980 28 32 29 81 49 107 204 84 66 81 47 30 838 mm 

1979 66 44 56 63 61 144 65 78 54 44 70 57 802 mm 

1978 23 18 32 84 105 70 83 99 77 67 49 40 747 mm 

1977 73 105 60 74 91 74 135 220 98 22 78 38 1068 mm 

1976 88 6 30 33 139 43 101 65 99 48 76 54 782 mm 

1975 27 27 85 48 84 125 147 67 37 94 44 38 823 mm 

1974 54 35 6 39 125 139 121 55 70 140 40 82 906 mm 

1973 30 83 28 76 58 79 105 29 73 35 39 40 675 mm 

1972 38 18 22 123 108 129 124 157 61 16 48 5 849 mm 

1971 23 55 66 47 64 100 70 98 56 35 82 55 751 mm 

1970 30 60 44 73 47 98 163 144 36 70 77 61 903 mm 

1969 32 49 51 18 70 128 79 100 15 26 67 41 676 mm 

1968 52 29 27 45 100 158 173 132 80 31 48 21 896 mm 

1967 40 39 49 67 79 89 94 84 90 32 49 51 763 mm 

1966 43 58 55 66 112 111 231 120 24 52 80 64 1016 mm 

1965 65 57 37 97 146 144 109 58 68 8 37 55 881 mm 

1964 11 33 52 38 47 116 88 122 27 105 64 47 750 mm 

1963 49 33 37 37 104 73 46 104 91 65 51 12 702 mm 

1962 46 53 69 67 195 60 61 46 65 48 99 49 858 mm 

1961 18 48 46 29 93 137 101 56 22 45 62 65 722 mm 

průměr 43 42 47 55 90 105 109 91 70 51 56 49 808 mm 

 

Z takto získaných údajů byl pro názornost sestrojen sloupcový graf (viz Obr. 2), jenž 

znázorňuje rozložení měsíčních úhrnů srážek v jednotlivých měsících, zprůměrovaných za 

celou dobu dosavadního měření těchto úhrnů, a to od roku 1961 do roku 2013. 

 

Obr. 25 – Graf průměrných měsíčních srážek 
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Z naměřených úhrnů srážek byl vytvořen histogram s neparametrickým (empirickým) 

rozdělením v programu HistAn (viz Obr. 4). 

Průměrná měsíční spotřeba vody na osobu a den je dle [58] v Moravskoslezském kraji 

91,5 l. Předpokladem dodržení této spotřeby vody je uvědomělé chování – šetření vodou, 

přednostní sprchování namísto koupání ve vaně, používání pákových baterií s perlátory a toalet 

s dvojí možností splachování 3/6 l.  

Z grafu na Obr. 3 vyplývá, že lze nahradit až 51% denní spotřeby pitné vody použitím 

vody dešťové. 

 

 
Obr. 26 – Graf průměrné denní spotřeby vody v domácnosti na jednotlivé činnosti [55] 

 

 Vzhledem k faktu, že tyto denní spotřeby vody na jednotlivé činnosti v domácnosti 

ve skutečnosti kolísají, je nutné zohlednit jejich variabilitu vytvořením histogramu 

s parametrickým rozdělením. Střední hodnotou jednotlivých spotřeb bylo tudíž proloženo 

normální parametrické rozdělení (Gaussovo rozdělení).  

 

Tab. 18 – Údaje o jednotlivých činnostech používání vody 

Činnost Denní spotřeba Směrodatná odchylka σ(X) 

Splachování WC 31% 

· 91,5 l 

28,37 l 1,000 

Praní 11% 10,07 l 0,350 

Zalévání zahrady 7% 6,41 l 0,335 

Mytí auta 2% 1,83 l 0,095 



Směrodatná odchylka byla stanovena tak, aby se minimum a maximum daného 

histogramu pohybovalo v případě splachování WC a praní prádla ±20% od střední hodnoty, 

a u zalévání zahrady a mytí auta ±30% od střední hodnoty.  

 

Faktory způsobující takovéto variační šíře jsou následující: 

 

Splachování WC:  - dopoledne všichni v práci a ve škole 

 - v létě jsou lidé na dovolených a nejsou doma 

 - v zimě se zdržují lidé přednostně doma  

 

Praní:  - v zimě se pere objemnější prádlo 

 - v létě je prádlo lehčí, ale zase se dříve zašpiní 

 

Zalévání zahrady:  - silná závislost na ročním období 

 - v zimě se zahrada neudržuje, zahradní ventil by zamrzl 

 - velikost udržované části zahrady 

- účel zahrady (pouze okrasná nebo i pěstování plodin), pěstování rostlin 

suchomilných nebo náročných na vláhu 

 

Mytí auta:  - silná závislost na ročním období (v zimě by při mrazech voda na autě namrzla) 

 - počet a velikost aut (rodinné / SUV / dodávka) 

 - trasy jízdy (pouze silnice nebo i terén) 

 

 

 

 



Vzorce pro výpočet [59] 

 

Množství zachycené srážkové vody   [m3/rok]:   

 

… množství srážek [mm/rok] 

 … využitelná plocha střechy [m2] 

 … koeficient odtoku střechy [-] 

… koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot [-] 

 

Tento vztah vstupuje do výpočtu jako první část vzorce pro výpočet účinku zatížení , ovšem 

počítáme jej v [l/měsíc] – tudíž dosazujeme množství srážek v [mm/měsíc] a nedělíme 1000.  

 

Pak:   

 

 

Varianta I – Objem nádrže dle spotřeby vody  [m3]:  

 

 

 

… počet obyvatel v domácnosti [-] 

 … celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den [l] 

 … koeficient využití srážkové vody [-] 

 … koeficient optimální velikosti [-] 

 

Tato veličina nám vystupuje jako odolnost R. V případě výpočtu velikosti nádrže ji počítáme 

v litrech – tudíž nedělíme 1000 a dosazované hodnoty jsou následující: ,  

a . 

(27) 

(28) 

(35) 



   (nádrž Glynwed Columbus 3700 l)  

 

 

Varianta II – Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody   [m3]:  

 

 

 

 … koeficient optimální velikosti [-] 

 … množství odvedení srážkové vody [m3/rok] 

 

Tato veličina nám vystupuje jako odolnost R. V případě výpočtu velikosti nádrže ji počítáme 

v litrech – tudíž ještě vynásobíme 1000 a dosazované hodnoty jsou následující:  

a . 

 

 

 

   (nádrž Glynwed Cristall 2650 l)  

 

 

 

3. POPIS FUNKCE SPOLEHLIVOSTI 

 

Funkce spolehlivosti je obecně vyjádřena následujícím vzorcem:  

  

 

… odolnost  

- maximální dovolený objem vody v nádrži než dojde k přepadu 

 

= objem nádrže 

(29) 

(36) 

(27) 

) 

(29) 

(37) 

(38) 



… účinek zatížení 

- objem vody v nádrži 

  

= přítok vody do nádrže (dešťové srážky) – počet osob * denní spotřeba vody na osobu 
(splachování + praní + zalévání zahrady + mytí auta) * počet dní v měsíci 

 

 

 

4. VSTUPNÍ VELIČINY 

 

Do výpočtu nám vstupuje 5 variabilních proměnných a 4 deterministické proměnné, 

jejichž charakteristiky jsou vypsány v Tab. 3 a Tab. 4. 

Variabilní proměnné vstupují do výpočtu jako histogramy a jsou zatíženy chybou 

z diskretizace rozdělením na intervaly.  

Tab. 19 – Variabilní proměnné 

Označení Rozdělení Histogram Min. Max. Počet intervalů Jednotky 

j Neparametrické srazky.dis  0  384 128 mm/měsíc 

SW Parametrické splachovani.dis 22,88 33,86 30 l/os/den 

SP Parametrické prani.dis 8,15 12,00 30 l/os/den 

SZ Parametrické zahrada.dis 4,57 8,25  30 l/os/den 

SA Parametrické auto.dis 1,31 2,35 30 l/os/den 

 

(39) 



Obr. 27 – Histogram měsíčních úhrnů srážek (HistAn) 

 

Obr. 28 – Histogram denní spotřeby vody na osobu pro splachování WC (HistAn) 

 



Obr. 29 – Histogram denní spotřeby vody na osobu pro praní prádla (HistAn) 

 

Obr. 30 – Histogram denní spotřeby vody na osobu pro zalévání zahrady (HistAn) 

 

Obr. 31 – Histogram denní spotřeby vody na osobu pro mytí auta (HistAn) 



 Níže jsou uvedeny deterministické proměnné, které jsou charakteristické tím, že jejich 

velikost vstupuje do výpočtu jako konstanta. Materiál a plocha střechy a počet osob obývajících 

objekt vyplývá z projektu rodinného domu této práce. 

 

  Tab. 20 – Deterministické proměnné 

Označení Název Hodnota Poznámka 

fs Koeficient odtoku ze střechy 0,6 plochá střecha asfalt s násypem křemíku 

ff Koeficient účinnosti filtru 0,9 udává výrobce 

P Plocha střechy 103,1 m² půdorysný rozměr včetně atiky 

n Počet osob 4 - 

 

 

 

5. VÝPOČETNÍ MODEL 

 

Výsledkem bude histogram funkce spolehlivosti RF, jehož záporná část odpovídá 

pravděpodobnosti, s jakou dojde k nežádoucímu stavu poruchy, což je v našem případě 

přetečení nádrže. 

 

Tyto rovnice byly zadány do programu: 

  [l/měsíc] 

  [l] 

 K výpočtu posudku spolehlivosti bude použit software AntHill, který využívá prosté 

simulační metody Monte Carlo. K dosažení přesného výsledku bylo použito 10 000 000 

simulací. 

 

 

 

 

 

 



6. GRAFICKÝ VÝSTUP 

 

Zde je zobrazena pracovní plocha programu AntHill s provedeným výpočtem: 

 

↑ Obr. 32 – Výsledný graf funkce spolehlivosti – varianta I (AntHill) 

                          Obr. 33 – Výsledný graf funkce spolehlivosti – varianta II (AntHill) ↑ 



7. ZÁVĚR 

 

Výsledkem výpočtu je pravděpodobnost, s jakou dojde k přetečení nádrže na dešťovou 

vodu, a výpočtem v programu AntHill byla stanovena na: 

- v případě varianty I (objem nádrže 3700 l): 1,9 % (Pf = 0,01907568), 

- v případě varianty II (objem nádrže 2650 l): 3,7 % (Pf = 0,03694866). 

 

Z tohoto důvodu bych při realizaci zařízení pro využívání dešťových vod upustila 

od finančně náročné realizace vsakovacího zařízení a vzhledem k velice malé pravděpodobnosti 

přepadu z nádrže, bych přepad pouze zaústila na povrch terénu zahrady v místě, kde by to 

běžnému užívání zahrady nevadilo, nebo bych zauvažovala nad vytvořením zahradního jezírka, 

které by bylo dostatečně hluboké, a v případě přelití by se voda vlila do jezírka, které by zároveň 

plnilo dekorativní funkci a zlepšovalo mikroklima okolního prostředí. 

Z výpočtu vzešlé výsledky je třeba brát s určitou rezervou, jelikož je výpočet proveden 

po měsících, nikoliv po kratších časových úsecích, kdy by se během několika hodin mohlo 

projevit přetečení nádrže například silným přívalovým deštěm a minimální spotřebou dešťové 

vody v domě. Taktéž výška hladiny vody, kdy už začne voda vtékat do přepadového potrubí, 

není určena užitným objemem nádrže, ale je poněkud nižší.  

Úspora ceny za pořízení nádrže varianty I (3700 l) oproti nádrži varianty II (2650 l) je 

dle ceníku společnosti Glynwed [60] 7430 Kč (bez DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PŘÍLOHA č. 12 

Vizualizace objektu 

 

Pohled od severozápadu 

 
Obr. 34 – Vizualizace objektu od severozápadu 

 

Pohled od jihozápadu 

 
Obr. 35 – Vizualizace objektu od jihozápadu 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pohled od jihovýchodu 

 
Obr. 36 – Vizualizace objektu od jihovýchodu 

 

Pohled od severovýchodu 

 
Obr. 37 – Vizualizace objektu od severovýchodu 

 

 

 

* K vizualizaci objektu byl použit software Google SketchUp Make 14.0.4900. Simulace slunečního svitu 

byla modelována pro 5. května 16:00 UTC (+1:00)  



PŘÍLOHA č. 13 

Certifikáty výrobků 

 

 



 



PŘÍLOHA č. 14 

Výpis zařizovacích předmětů a armatur 

Tab. 21 – Zařizovací předměty a armatury 

Ozn. Popis DN Příslušenství 

Výška 

napojení 

odpadu 

Materiál ks Vodovodní baterie 

U 

Umyvadlo 

50 

Sifon JIKA 

DIVERSE 

894249 

530 mm 
sanitární 
keramika 

3 

umyvadlová stojánková 
baterie JIKA OLMYP , s 

automatickou zátkou 

JIKA OLYMP 810611 

500 x 410 x 180 mm 

s otvorem pro baterii 

uprostřed 

UM 

Umývátko 

50 

Sifon JIKA 

DIVERSE 

894249 

580 mm 
sanitární 
keramika 

1 

umyvadlová stojánková 
baterie JIKA OLMYP , s 

automatickou zátkou 

JIKA OLYMP 815613 

500 x 230 x 155 mm 

s otvorem pro baterii 

vlevo 

WC 

Závěsný klozet 

110 

Sedátko s 
poklopem JIKA 

OLYMP 893281 
225 mm 

sanitární 
keramika 

3  - 

JIKA OLYMP 820611 

360 x 530 x 400 mm 

vodorovný odpad Podomítkový 
modul GEBERIT 

Duofix UP320 

SK 

Sprchová vanička 

50 Sifon JIKA 

na 

podezdívce 
150 mm 

sanitární 
keramika 

1 
sprchová páková 

baterie JIKA OLYMP 

JIKA OLYMP 213822 

900 x 900 x 80 mm 

čtvrtkruhová, 
samonosná 

V 

Vana, asymetrická 

50 

Automatická 
vanová výpusť, 

vanový sifon 
JIKA 294816 

150 mm 

nad 

podlahou 

sanitární 
keramika 

1 
vanová páková baterie 

JIKA OLMYP 

JIKA OLYMP 229820 

1500 x 1010 x 425 mm 

levá verze 

AP 
Automatická pračka 

50 

Podomítková 
zápachová 

uzávěra HL406 

950 mm - 1  - 
dle výběru investora 

D 
Kuchyňský dřez s 
odkapávačem 50 

Sifon s 

odbočkou na 
myčku 

HL126/50 

530 mm nerez 1 

dřezová stojánková 
páková baterie s 

otočným výtokovým 
ramínkem JIKA OLYMP dle výběru investora 

MN 

Myčka nádobí, 
vestavná 50  -  - - 1 -  

dle výběru investora 

PV 
Podlahová vpusť 

110 - - 
plast, 

nerez ocel 
1  - 

HL310NPr-3020 



PŘÍLOHA č. 15 

Výpočet vzdálenosti výkopu svodného potrubí od základu 

 

Při souběhu kanalizačního svodného potrubí a základu budovy je nutno dodržet minimální bezpečnou 

vzdálenost, aby nedošlo k poškození potrubí. 

 

Obr. 38 - Bezpečná vzdálenost dna výkopu rýhy [65] 

 

Nejmenší vzdálenost výkopu od základu budovy:  

 

 

 … hloubka dna výkopu od terénu terénem [m] 

 … hloubka základů budovy pod terénem [m] 

 … úhel vnitřního tření zeminy [°] 

 

 

(pro posuzovaný úsek svodného potrubí 4‘ – RŠ: hloubka dna výkopu 1300 mm, vzdálenost osa 

potrubí-základ 1200 mm) 

 

Závěr: Navržená vzdálenost potrubí od základu vyhoví na požadavek nejmenší vzdálenosti výkopu od 

základu budovy. 

(40) 




