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Anotace 

Brudná Veronika: Rodinný dům – Vnitřní vodovod v rodinném domě, Bakalářská 

práce,  VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2014. 47s. 

Zadáním této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby rodinného domu s využitím dešťové vody. Projekt se skládá ze dvou základních částí: 

stavební část a návrh vnitřního vodovodu – zdravotechnika. 

Ve stavební části je navržen podsklepený rodinný dům s přízemím, obytným 

podkrovím a sedlovou střechou. 

V části zdravotechniky je navržen vnitřní vodovod a oddělený vodovod pro využití 

dešťové vody pro splachování záchodu, praní prádla a zalévání zahrady. Vodovod je navržen 

pro 5 osob. Ve spojení s navrženým systémem vod je také projektována dešťová kanalizace a 

vhodná akumulační nádrž. Pro navržený systém je posouzena doba návratnosti. 

Klíčová slova: vnitřní vodovod, dešťová voda, akumulační nádrž. 

Annotation 

Brudná Veronika, bachelor thesis: Family House – internal water system in the family 

house, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 

Civil Engineering, 2014. 47 s.  

The assignment of the bachelor thesis was elaboration of the project documentation for 

construction of the family house with greater variety of rainwater utilization. Project is 

composed of two main parts – construction part and design part of the internal water conduit 

system – sanitary part. 

In the construction part is designed family house with ground floor, garret and saddle 

roof. In the sanitary part internal water conduit system is designed and moreover separate 

water conduit system is designed for utilization rainwater for toilet flushing, for laundry 

services and for garden watering. Water conduit is designed for 5 residents. In the conjunction 

with designed water system is also proposed internal rain water sewer system and appropriate 

water storage reservoir. Payback time was also calculated for designed water system. 

Key words: internal water conduit system, rainwater, water accumulation reservoir. 
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1.Úvod 

V dnešní době je často kladen důraz na alternativní zdroje energie a na stavby 

nízkoenergetického standardu. Existuje více důvodů pro využívání alternativních zdrojů 

energie, mezi které patří: neustále se zvyšující cena elektrické energie nebo rostoucí cena 

zemního plynu. S rostoucí spotřebou neobnovitelných zdrojů energie se snižují zásoby ropy, 

zemního plynu, černého uhlí a dalších. Lidé se stále více snaží nahradit neobnovitelné a 

vyčerpatelné zdroje energie alternativními obnovitelnými zdroji energie.  

Přestože Zemi pokrývá přibližně ze 71 % voda, jedná se však většinou o vodu slanou, 

která je jako surovina pro lidstvo téměř nevyužitelná. Pouze 2,5 % z celkového množství 

vody na Zemi je voda sladká a ta je v některých lokalitách obtížně dostupná. Přibližně dvě 

třetiny sladké vody je obsaženo v ledovcích. Sladkou vodu je také nutné nejdříve upravit, aby 

se dala využit jako voda pitná.  

Z výše uvedených důvodů je vhodné se zaměřit na možnosti nahrazení části využívané 

pitné vody v domácnostech vodou užitkovou. Složitě a nákladně upravenou pitnou vodou se 

ve většině domácností splachují toalety nebo se používá na ostatní činnosti jako je zalévání 

květin nebo trávníků. Využití pitné vody právě pro tyto účely je zbytečným plýtváním.  

Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout řešení pro využití dešťové vody 

jako náhrady za vodu pitnou pro účely jako je splachování vody v toaletách, praní prádla a 

ostatní činnosti v domácnosti nevyžadující právě pitnou vodu. Tímto způsobem lze nahradit 

až 50 % veškeré využívané vody v domácnostech. V bakalářské práci byla taktéž 

vyhodnocena doba návratnosti investic do zařízení pro využití dešťové vody. 
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A.Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba rodinného domu s napojením na technickou infrastrukturu s využitím 

dešťových vod. 

b) místo stavby  

Frýdek-Místek, ulice Valcířská 

Katastrální území Lískovec u Frýdku-Místku 

Parcelní číslo 3835/1 

 A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Veronika Brudná 

Lískovec 311,  

Frýdek-Místek,  738 01 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

Netýká se. 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

Netýká se. 
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A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla, 

Netýká se. 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace, 

Jméno: Veronika Brudná 

Adresa: Lískovec 311 

              Frýdek-Místek,  738 01 

Kontakt: 602 133 563 

Kontroloval: Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Jméno: Veronika Brudná 

Adresa: Lískovec 311 

              Frýdek-Místek,  738 01 

Kontakt: 602 133 563 

Kontrolovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

- Projektová dokumentace pro územní řízení 

- Projektová dokumentace pro stavební povolení 

- Oznámení o vydání stavebního povolení 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejíž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

- Územní plán města Frýdek-Místek  

- Katastrální mapa v měřítku 1:2000 

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:250 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- Radonový průzkum 

c) další podklady 

- Specifické požadavky investora 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. [16] 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. [17] 

A.3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Jedná se o stavební parcelu č. 3835/1 pro výstavbu rodinného domu o výměře        

2072 m2. Parcela se svahuje směrem na sever, celkové převýšení je 1,6 m. Nachází se 

v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku. Parcela se nachází v místě, kde na jih je 

ještě stará zástavba, na sever jsou připravené parcely pro výstavbu nových domů.  
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 

Území nespadá do žádné kategorie chráněného území podle jiných právních předpisů. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Podle inženýrsko-geologického průzkumu je HPV stanovena na 4,5 m pod úrovní 

terénu. Základová půda je hlínitý písek, je tedy vhodné pro zasakovací systém. Parcela se 

svažuje směrem na sever. Počítá se s využitím dešťových vod, případné přetečení nádrže se 

řeší pomocí vsakovacího zařízení přímo na pozemku. Zpevněné plochy pozemku jsou 

svažované směrem k hlavní komunikaci, kde se nezasáknutá voda vlévá do kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě, nebyl-li vydán územní souhlas 

Stavba byla navrhována na parcele určené pro výstavbu, v souladu s územním plánem 

města Frýdku-Místku a jeho podmínkách. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Není předmětem bakalářské práce. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba byla navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 [18] 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou respektovány a dodrženy. Splnění 

požadavků dotčených orgánu zajistí stavební dozor. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Bez souvisejících a podmiňujících investic. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

- parcela č. 3835/2 – zahrada  

- parcela č. 3842/1 – jiná komunikace 

- parcela č. 3836 – orná půda 

- parcela č. 3837 – zastavěná plocha a nádvoří 

- parcela č. 7614/1 – hlavní komunikace 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba – Rodinný dům. 

b) účel užívání stavby 

Rodinný dům je určen pro trvalý pobyt 5 členné rodiny. Zahrada je určena k plnění 

relaxace obyvatel rodinného domu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Bez ochrany. 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s technickými předpisy a požadavky vyhlášky č. 

268/2009 Sb. [17]. U této stavby nejsou stanoveny zvláštní požadavky na bezbariérové 

užívání stavby. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou respektovány a dodrženy. Splnění 

požadavků dotčených orgánu zajistí stavební dozor. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek. 

h) návrhové kapacity stavby 

- zastavěná plocha: 117,5 m2 

- obestavěný prostor: 1050 m3 

- užitná plocha: 290,3 m2 

- počet uživatelů: 5 

i) základní bilance stavby 

Potřeby a spotřeby médií jsou pro běžné uživatele rodinného domu. Produkce odpadů 
spadá do průměrných. 

Potřeba vody 

Potřeba vody pro rodinný dům s 5 členy je spočtena v příloze č. 7. 

Potřeba teplé vody 

Potřeba teplé vody pro rodinný dům je vypočtena v příloze č. 8. 

Dešťová voda 

Dešťová voda se bude zachycovat v akumulační nádrži a používat pro splachování 

WC, praní prádla a jako užitková voda pro zahradu.  

Tepelná ztráta budovy 

Veškeré konstrukce budovy jsou navrženy tak, aby splňovaly maximální prostupy. 

Budova je navržena jako úsporná a spadá do energetické třídy B viz příloha č. 4. 
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j) základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby: 14. 7. 2014 

Předpokládaný konec výstavby: 14. 7. 2016 

k) orientační náklady stavby 

Viz příloha č. 1. 

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

- SO-01 Novostavba rodinného domu 

- SO-02 Zpevněné plochy 

- SO-03 Přípojka vody 

- SO-04 Přípojka kanalizace 

- SO-05 Přípojka plynu 

- SO-06 Přípojka nízkého napětí 

- SO-07 Oplocení 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek s parcelním číslem 3835/1 se nachází ve Frýdku-Místku 

v katastrálním území Lískovec u Frýdku-Místku. Jedná se o menší město 

v Moravskoslezském kraji poblíž Moravskoslezských Beskyd. Pozemek se nachází na okraji 

zastavěné plochy, mezi pozemky připravené pro novou zástavbu. Terén je svažitý směrem na 

sever s celkovým převýšením 1,6 m a při okrajích je porostlý stromy.   

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

- Radonový průzkum 

   Na pozemku nebyla zjištěna žádná hodnota radonu 

- Inženýrsko-geologický 

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 4,5 m pod povrchem terénu. 

Nezasahuje do základové spáry objektu, není tedy nutné žádné speciální opatření. Půda byla 

zjištěna jako hlínitopísčitá s koeficientem vsaku kv=10-5, je proto vhodná pro zasakovací 

systémy. 

- Fotodokumentace 

- Kontrola parcely projektantem 

c) stávající a ochranná pásma 

Na pozemku nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Přípojky jsou přivedeny na okraj 

parcely z hlavní komunikace ulice Valcířská. Je nutné, aby investor s dodavatelem stavby 

projednali záležitosti o napojení se správci sítí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném aj. 

Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území ani v záplavovém území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o zcela novou stavbu, na pozemku se nenachází žádné objekty. Bourací práce 

tedy nejsou nutné. Veškeré stromy rostlé na pozemku zde zůstanou. 

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

k plnění funkce lesa 

Žádné nejsou. 

h) územně technické podmínky 

Objekt bude napojen vlastní příjezdovou cestou přímo na hlavní komunikaci ulice 

Valcířská, probíhající přímo podél pozemku. 

Dále připojení na technickou infrastrukturu, přípojky se nachází na hrani pozemkuv 

západní části. 

Plyn:  

Napojení vlastní plynovou přípojkou na rozvod veřejného nízkotlakového plynovodu 

DN 32. 

Vodovod: 

Napojení na veřejnou vodovodní síť DN 100 v hloubce 1,5 m. 

Splašková kanalizace: 

Napojení na veřejnou kanalizační síť DN 400. 

Elektroinstalace: 

Napojení vlastní podzemní přípojkou na veřejnou elektrickou síť pomocí vodiče  

CYKY 5J×10.  
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i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Jde o samostatnou stavbu bez doplňujících investic. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Funkce stavby je obytná bez komerčního či výrobního využití. Navržena jako 

jednopodlažní se suterénem a obytným podkrovím pro 5 osob. 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází na parcele č. 3835/1 v katastrálním území Lískovec u Frýdku-

Místku. Přístupová cesta a vstup do objektu jsou orientované na západ. Navržená stavba je 

v souladu s územním plánem města Frýdek-Místek. Novostavba respektuje prostorové 

možnosti území.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba je navržena jako jednopodlažní rodinný dům se suterénem a obytným 

podkrovím. Dům má obdélníkový tvar o rozměrech 11,66 × 9,88 m a střecha je sedlová. 

Hlavní vstup je ze západu v úrovni 950 mm nad povrchem terénu. Převýšení je překonáno 

pomocí schodiště o 6 stupních. Celý objekt je navržen v systému Porotherm [21]. Střešní 

krytina je betonová taška v barvě břidlicové černé. Fasádní barva je v odstínu oranžové, 

soklová část z jemnozrnného Marmolitu a lemování kolem oken je bílé. Kolem celého domu 

je vydlážděn chodník o šířce 1 m. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vchod je orientovaný na západ. V suterénu se nachází 4 místnosti a kotelna. 

V 1.NP je zádveří, koupelna, pokoj pro hosty, kuchyně s jídelnou, ze které se dá dostat do 

obývacího pokoje a spíže. Objekt je navržen podle přání investora. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se. 
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B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání staveb. 

Stavba musí být užívána způsobem, pro který byla navrhnuta. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Rodinný dům bude postaven tradičními technologiemi a použitím tepelně izolačních a 

ekologických materiálů. 

Parcela je připravena pro výstavbu. Je nutné udělat výkopy pro suterén, který bude 

vykopán strojově a základové pásy, které budou kopány nejdříve strojově a dočištěné ručně. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce: 

 Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový 

bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.  

 Pozemek je už předběžně vyrovnán v místě stavby. Zemní práce se zahájí sejmutím 

ornice 30-50 cm, která se uloží v zadní části zahrady. Samostatné výkopové práce se provádí 

převážně strojně. Těsně před betonáží je nutné ruční začistění až na základovou spáru.  

Základy: 

 Z inženýrsko-geologického průzkumu vyplývá, že podmínky pro zakládání jsou 

jednoduché a nenáročné. Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu 

C(16/20). Podrobněji v části D.1. 

Svislé konstrukce: 

 Všechny svislé konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm[21]. Obvodové nosné 

zdivo bude z keramických cihelných bloků Porotherm tl. 440 a 300 mm na zdící maltu pro 

tenké spáry. Vnitřní norné zdivo bude z cihelných bloků Porotherm t. 300 a 240 mm na zdící 

maltu pro tenké spáry. Sloupky a schodišťová stěna budou z cihel plných pálených na 
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cementové maltě. Příčky budou postaveny ze zdiva Porotherm tl. 115 mm na zdící maltu pro 

tenké spáry.  Podrobněji v části D.1 

Stropní konstrukce: 

Nosná stropní konstrukce bude provedena stropním systémem Porotherm, který je 

tvořen keramickými nosníky, keramickými stropními vložkami Miako a betonovou zálivkou. 

Celková tl. stropu je 250 mm. Podrobněji v části D.1. 

Střecha: 

Konstrukce krovu je dřevěná vaznicová soustava a bude provedena klasickým 

způsobem z dřevěných tesařských prvků a konstrukcí vzájemně spojovaných. 

Střešní krytina je navržena z betonové tašky Bramac, včetně příslušenství pro pohyb 

na střeše a odvětrání vnitřní kanalizace. Podrobněji v části D.1. 

Výplně otvorů: 

Klasická okna i střešní okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Vstupní 

dveře jsou atypické plastové. Vnitřní dveře jsou dřevěná s dřevěnými zárubněmi. 

Komíny: 

Jsou navrženy dva komíny, oba Schiedel Uni vnějších rozměrů 360 × 360 mm. Jeden 

pro odtah spalin plynového kotle, který jde od suterénu a bude ukončen 650 mm nad 

hřebenem střechy. Druhý pro odtah z krbu, který jde od přízemí a bude ukončen 650 mm nad 

hřebenem střechy. 

Okapy: 

Okapy jsou navrženy dle přílohy č. 13 Lindab Rainline. 

Obklady, dlažby, zařizovací předměty: 

Vybavení objektu bude provedeno ze standardních výrobků dle výběru investora. 

Truhlářské a zámečnické práce: 

Není předmětem bakalářské práce. 
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Podlahy: 

 Viz výkres D.08. 

Schodiště: 

Schodiště v suterénu a v přízemí je železobetonové a dřevěným zábradlím ve výšce    

1 m. Venkovní schodiště je železobetonové s nerezovým zábradlím ve výšce 1 m. Bednění je 

třeba provádět přímo na místě a co nejpřesněji. Konstrukci je třeba provádět současně 

s betonáží stropu. Viz příloha č. 2. 

Vnější plochy: 

Stavba bude doplněna vedlejšími stavebními objekty jako je oplocení, zpevněné 

plochy, výsadba zeleně a přípojky inženýrských sítí. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita v průběhu 

výstavby a následné užívání. Musí být prokázáno statickým výpočtem, ten není předmětem 

bakalářské práce. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Rozdělení stavebních objektů: 

SO-01 Novostavba rodinného domu 

SO-02 Zpevněné plochy 

SO-03 Přípojka vody 

SO-04 Přípojka kanalizace 

SO-05 Přípojka plynu 

SO-06 Přípojka nízkého napětí 

SO-07 Oplocení 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Zařízení:  

- Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10C 

- Kombinovaný ohřívač teplé vody Dražice Bojler OKC 125 

- Akumulační nádrž Asio AS-REWA Kombi 6ER 

- Další zařízení podle požadavků investora 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Objekt není třeba rozdělovat do požárních úseků. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Musí být řešeno požárním specialistou. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na   

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Musí být řešeno požárním specialistou. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Musí být řešeno požárním specialistou. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečnostního prostopru 

Musí být řešeno požárním specialistou. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění          

vnitřních a vnějších odběrných míst                           

Netýká se. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, 

Musí být řešeno požárním specialistou. 
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Musí být řešeno požárním specialistou. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Musí být řešeno požárním specialistou. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Netýká se. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt se nachází ve střední návrhové třídě s návrhovou venkovní teplotou -15°C. 

Stavba splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle zákonu 406/2006 Sb. [14]. 

Tepelně technické vlastnosti dle  ČSN 730540-2 [1]. 

b) energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost budovy viz příloha č. 4 a č. 5. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Při ohřevu TUV se využívá kombinovaný zásobníkový ohřívač. V případě potřeby lze 

ohřívat vodu buď přímo pomocí elektrické energie nebo nepřímo pomocí otopné vody 

z kondenzačního plynového kotle. 

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

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí. 

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. 

Stavba nebude realizována z materiálů, které jsou toxické. 

Stavba a její užívání nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečišťovat 

vzduch ani půdu.  Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní 

látky. 
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Domovní odpad bude tříděn přímo v objektu, komunální odpad bude umisťován do 

popelnicových kontejnerů a vyvážen městem na skládku, tříděný odpad bude umístěn do 

speciálních kontejnerů nedaleko budovy, umístěných na ulici Valcířská.  

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

Na pozemku nebyl zjištěn výskyt radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Na pozemku se nevyskytují bludné proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Na pozemku nebyla zjištěna technická seizmicita. 

d) ochrana před hlukem 

Objekt je řešen z materiálů, které splňují ochranu proti hluku. Obvodová konstrukce 

má dle výrobce laboratorní zvukovou neprůzvučnost 48 dB a okna jsou s izolačním trojsklem. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Viz část D.1.4. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz část D.1.4. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Pro přístup na pozemek je zřízena příjezdová cesta. Pro pěší přístup je zřízen chodník 

šířky 1,5 m. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezdová cesta je napojena na hlavní komunikaci, jde o ulici Valcířská vedoucí 

kolem západní strany pozemku. 

c) doprava v klidu 

Před domem je vytvořeno jedno parkovací místo. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti stavby se nenachází cyklistické ani pěší stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Terén bude v místě stavby vyrovnán, v jižní části bude zřízena malá okrasná zídka ve 

vzdálenosti 1 m od budovy pro přechod mezi výškovým terénním rozdílem. Zpevněné plochy 

budou vydlážděny zámeckou dlažbou. 

b) použité vegetační prvky 

Kromě zpevněných ploch bude celý pozemek zatravněn a osázen okrasnými a 

ovocnými dřevinami. 

c) biotechnická opatření 

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

a) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba je navržena dle požadavků zákona č. 185/2001[15] Stavba a její užívání nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Nejsou známy žádné zdroje ohrožení zdraví. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude 

znečišťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním rodinného domu nebudou vznikat žádné 

škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních 

opatření. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Netýká se. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovaného řízení nebo stanoviska EIA 

 Netýká se. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Netýká se. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Orientace domu ke světovým stranám je vhodně zvolena. Denní osvětlení a oslunění je 

v objektu dostačující. 

 Odvětrání většiny místností je zajištěno přirozenou cestou otevíráním oken. Odtah 

kuchyňských výparů je řešen nuceně pomocí digestoře. 

 Z hlediska akustické pohody má objekt vhodné dispoziční řešení. Všechny konstrukce 

jsou navrženy tak, aby splňovaly akustické požadavky na neprůzvučnost stavebních dělících 

prvků. Ve stavbě se nenachází zařízení způsobující hluk a vibrace. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není předmětem bakalářské práce. 

b) odvodnění staveniště 

Z inženýrsko-geologického průzkumu vyplývá, že hladina podzemní vody se nachází 

v hloubce 4,5 m pod povrchem terénu. Nezasahuje tedy do základové spáry a nejsou nutná 

speciální opatření. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveništi bude zhotovena cesta z betonových panelů, která se napojí na místní 

komunikaci, ulici Valcířská, která vede podél západní části pozemku. 

Na okraji parcely se nachází přípojky technické infrastruktury, na které je možno se 

provizorně napojit. Je nutné, aby investor s dodavatelem stavby projednali záležitosti o 

napojení se správci sítí.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba probíhá pouze na pozemku. Stavební práce nebudou mít vliv na okolní 

pozemky a stavby.  

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

Jedná se o zcela novou stavbu, na pozemku se nenachází žádné objekty. Bourací práce 

tedy nejsou nutné. Veškeré stromy rostlé na pozemku zde zůstanou. Po dokončení stavby 

budou veškeré dotčené plochy okolo domu uvedeny do původního stavu. 

f) maximální zábory pro staveniště 

Pro potřeby stavebních prací a skladovacích prostor vystačí samotný pozemek a 

nejsou potřeba žádné další prostory. Na východním kraji pozemku se vyčlení 300 m2 plochy, 

na kterém bude skladiště, v západní části na kraji parcely bude postavena stavební buňka 

(kontejner) plnící hygienickou funkci. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby. Pro samotnou 

stavbu se jedná o zbytky stavebních materiálů, stavební suť, obalové materiály ze stavebních 

hmot, odpadní stavební dřevo, izolační hmoty, znečištěné nádoby po lepidle a nátěrech z kovu 

či plastu.  

Při provádění elektroinstalace, kanalizace, vodovodu a plynu se mohou dále 

vyskytovat zbytky kabelů, zbytky plastových a kovových trubek. 

Odpady se budou třídit přímo na staveništi a jejich skladování bude provedeno na 

zabezpečené skládce. Bezpečnou likvidaci těchto odpadů zabezpečí dodavatelská stavební 

firma.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Po výkopových pracích ze samotné stavby bude zemina odvezena na meziskládku a 

následně použita na terénní úpravy a zpětný zásyp. Zemina z výkopových prací pro napojení 

technické infrastruktury bude skladována přímo na pozemku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě je nutno dodržet požadavky nařízení č. 272/2011Sb.[20]. 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě je nutno zajistit bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při 

stavbě. Nutno dodržet platné právní předpisy a normy pro výstavbu.  

Při výstavbě je dále nutno postupovat podle technických listů pro jednotlivé výrobky a 

dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět 

pracovníci s předepsanou kvalifikací. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
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Po celou dobu výstavby je nutno organizovat práci tak, aby nedocházelo k omezení 

provozu na přilehlých komunikacích a okolních ulicích. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Bez speciálních podmínek. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení stavby: 14. 7. 2014  

Předpokládaný konec výstavby: 14. 7. 2016 

  

C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Viz výkres č. C01. 

C.2 Celkový situační výkres 

Viz výkres č. C01. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Není předmětem bakalářské práce. 
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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 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 

Účelem je vybudovat na vlastním pozemku novostavbu rodinného domu včetně 

vedlejších stavebních objektů jako jsou zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí a 

oplocení. Funkce stavby je obytná bez komerčního či výrobního využití. 

Jedná se o novostavbu. Objekt je jednopodlažní, se suterénem a obytným podkrovím. Objekt 

je řešen bez garáže, která se v případě potřeby dá vystavět na boční straně domu. Dům je 

řešen pro 5 člennou rodinu. 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby: 

 

Objekt je vhodný pro mírně svažitý terén. Celá stavba je navržena v konstrukčním 

systému Porotherm a jeho konstrukčních detailů [21]. 

Hlavní vstup je situován na západ a je ve výšce 950 mm nad terénem. Výškový rozdíl 

je vyřešen pomocí schodiště o 6 stupních opatřeným kovovým zábradlím. Jedná se o jediný 

vstup do objektu.  

Ze zádveří je přístupná nalevo koupelna a napravo pracovna, popřípadě pokoj pro 

hosty. Naproti hlavního vchodu se vchází přes dveře do kuchyně s jídelnou, jejíž součástí je 

spíž, a dále pak do obývacího pokoje. Z kuchyně vede schodiště do podkroví. Jedná se 

převážně o noční část a nachází se zde 3 pokoje, šatna a koupelna. Dále schodiště do suterénu, 

kde se nachází kotelna a sklady. 

Na stavbu se nevztahují požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Střešní krytina je betonová taška v barvě břidlicové černé. 

Fasádní barva je v odstínu oranžové, soklová část z jemnozrnného Marmolitu a lemování 

kolem oken je bílé. Kolem celého domu je vydlážděn chodník o šířce 1 m. 
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Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

Hlavní vchod je orientovaný na západ. V suterénu se nachází 4 místnosti a kotelna. 

V 1. NP je zádveří, koupelna, pokoj pro hosty, kuchyně s jídelnou, ze které se dá dostat do 

obývacího pokoje a spíže. Objekt je navržen podle přání investora. 

Konstrukční a stavebně technické řešení: 

Stavba je navržena systémem Porotherm [21]. 

Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu (C16/20) šířek 280 mm, 

400 mm, 540 mm a 640 mm. 

Nosné zdivo objektu je navrženo z cihelných bloků Porotherm. Obvodové nosné zdivo 

je navrženo z Porotherm 440 EKO+ Profi na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry, sklepní 

část má obvodové nosné zdivo z Porothermu 30 Profi na maltu Porotherm Profi pro tenké 

spáry. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z Porothermu 30 Profi a 24 Profi na zdící maltu pro 

tenké spáry. Vnitřní sloupy a stěna schodiště je navržena z cihly plné pálené na cementovou 

maltu. Vnitřní nenosné příčky Porotherm 11,5 Profi na zdící maltu pro tenké spáry. 

Stropní konstrukce nad suterénem a prvním nadzemním podlažím jsou navrženy ze 

systému Porotherm z keramických nosníků s vložkou Miako o celkové tloušťce 250 mm. Při 

montáži je nutno dodržet technologický postup daný výrobcem. 

Konstrukce krovu je dřevěná vaznicová soustava s vaznicemi 160/180 mm a krokvemi   

80/180 mm. 

Střešní krytina je navržena z betonových tašek, přesněji výrobce Bramac, 

s doplňujícími příslušenstvím pro pohyb po střeše a prostupy střechou pro odvětrání vnitřní 

kanalizace. 

Podhledy v podkroví jsou navrženy ze sádrokartónu Rigips. 

Obě komínové tělesa jsou navržené z tvarovek Schiedel UNI vnějších rozměrů         

360 × 360 mm. 

Střešní okna a ostatní okna jsou navržena jako plastová s izolačním trojsklem a rámem 

v barvě ořechu. Vchodové dveře jsou plastové bez skleněných částí. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

Současným využitím stavby nevznikají speciální požadavky na omezení rizik, 

bezpečnostní pásma a únikové cesty. Bezpečný únik osob z objektu je zajištěn pomocí 
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nechráněných únikových cest. Vnější obvodové zdivo, krom suterénu, nejsou opatřené 

tepelnou izolací, není tedy třeba řešit způsob izolace nad okenními a dveřními otvory. 

Požadavky na denní osvětlení: 

Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům. Velikost a počet oken zajišťuje 

dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti v suterénu nemají dostatečné osvětlení přirozeným 

světlem, proto budou přisvětleny umělým osvětlením. 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

 Tepelná technika stavby je řešena v příloze č. 3. 

Ochrana před hlukem: 

Samotný objekt nevyvolává nadměrný hluk. Odhlučnění proti běžným vnějším vlivům 

zajišťuje obvodová konstrukce, která má podle výrobce zvukovou neprůzvučnost 48 dB a 

okny s izolačním trojsklem. 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

Současným využitím stavby nevznikají speciální požadavky na omezení rizik, 

bezpečnostní pásma a únikové cesty. Bezpečný únik osob z objektu je zajištěn pomocí 

nechráněných únikových cest. Vnější obvodové zdivo, krom suterénu, nejsou opatřené 

tepelnou izolací, není tedy třeba řešit způsob izolace nad okenními a dveřními otvory. 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

Na pozemku nebyla zjištěna žádná hodnota radonu.  Hladina podzemní vody se 

nachází v hloubce 4,5 m pod povrchem terénu, nezasahuje tedy do základové konstrukce a 

není třeba žádné speciální opatření. 

Objekt není umístěn na seismicky aktivním území ani na poddolovaném území. Dále 

oblast nespadá do záplavového území. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí: 

V domě bude instalován práškový hasící přístroj. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení: 

Při výstavbě je možno použít pouze certifikované materiály. 
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Popis netradičních technologických postupů: 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby: 

Požadavky nejsou. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí: 

Požadované kontroly a zkoušky odpovídají stanoveným technologickým předpisy a 

nejsou požadovány nad rámec povinných. 

b) Výkresová část 

Viz výkresy č. D01-D04 a č. D07-D09. 

Výkresy výkopů a stavební jámy nejsou předmětem bakalářské práce. 

Výpis výrobků není předmětem bakalářské práce. 

c) Dokumenty podrobností 

Skladby konstrukcí viz výkres č. D.08. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva 

Objekt je navržen v systému Porotherm. Hlavní nosný systém tvoří obvodové a vnitřní 

nosné stěny ukončené železobetonovými věnci. Stropní konstrukci tvoří stropní nosníky, 

stropní vložky Miako a betonová zálivka, do níž je umístěna Kari síť. Konstrukce krovu je 

dřevěná vaznicová soustava se středovými vaznicemi 160/180 mm a krokvemi 80/180 mm. 

Základy: 

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C(16/20), které se musí 

vybetonovat hned po výkopech. Základová spára je v hloubce 2,7 m pod úrovní terénu. 

Základové pásy jsou rozšířeny v případě obvodových konstrukcí vždy 100 mm na každé 
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straně, v případě vnitřních nosných příček to je 150 mm na každé straně a základ pro 

schodiště a schodišťovou stěnu je bez přesahu. 

Radonový průzkum nezjistil žádnou hodnotu radonu na území. 

Maximální hladina podzemní vody je v hloubce 4,5 m pod povrchem terénu, 

nezasahuje tedy do základové konstrukce stavby.  

Základy pod veškerými svislými nosnými konstrukcemi se vyměří a provedou podle 

výkresu č.D.01.  

Podkladní betony jsou tl. 100 mm a jsou z prostého betonu (C16/20). Do podkladního 

betonu je po celém půdorysu vložena Kari síť. Pod podkladní betony a základové pásy je 

vložen štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

V základech se nesmí zapomenout na prostupy případné vnitřní kanalizace, která není 

součástí tohoto projektu. 

Svislé nosné konstrukce 

Většina nosných svislých konstrukcí je navržena systémem Porotherm. Obvodové 

zdivo v suterénu je vystavěno z Porotherm 30 Profi pevnosti P15 na maltu Porotherm Profi 

pro tenké spáry o rozměrech 300 × 250 × 238 mm. 

Ostatní obvodové zdivo je navrženo z Porotherm 440 EKO+ Profi pevnosti P8 na 

maltu Porotherm Profi pro tenké spáry o rozměrech 440 × 250 × 238 mm. 

Vnitřní nosné příčky jsou navrženy z Porothermu 30 Profi pevnosti P10 a 24 Profi 

pevnosti P10 na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry a rozměrech 300 × 247 × 238 mm a 

240 × 372 × 238 mm. 

Konstrukce schodišťové stěny a sloupu z cihly plné pálené na cementovou maltu.  

Vnitřní nenosné příčky jsou z Porotherm 11,5 Profi na zdící maltu pro tenké spáry o 

rozměrech 497 × 115 × 238 mm. 

Při realizaci svislých nosných konstrukcí je třeba postupovat podle technologických 

postupů a technických listů daný výrobcem. 

Překlady 

Veškeré překlady jsou ze systému Porotherm. 

Překlady v obvodové stěně, nacházející se nad otvory ve stěně tl. 300 mm jsou tvořeny 

z Porotherm překladu 7, 90 mm tepelnou izolací EPS a 2 × Porotherm překladu 7. Vyskytují 

se pouze v délkách 1250 mm a jejich uložení je 125 mm na každé straně. 
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Překlady v obvodové stěně tl. 440 mm jsou tvořeny z 2 × Porotherm překladu 7,        

90 mm tepelnou izolací EPS a 3 × Porotherm překladu 7. Vyskytují se v délkách 1250 mm 

s délkou uložení 125 mm na každé straně a 2500 mm jejich uložení je 250mm na každé 

straně. 

Vnitřní překlady v nosných stěnách tl. 300 mm jsou tvořeny z 2 × Porotherm plochý 

překlad 14,5 a 1 × Porotherm 30/24 N. Jejich délka je 1250 mm s délkou uložení 250 mm a 

3000 mm s délkou uložení 250 mm. 

Překlad nad schodišti je tvořen z 3 × Porotherm překladu 7 o délce 3500 mm. 

Překlady v nenosných příčkách jsou tvořeny z Porotherm překladu 11,5 a 14,5. 

Stropy: 

Stropní konstrukce jsou navrženy v systému Porotherm. Stropnice Porotherm různých 

délek jsou vyskládány ve vzdálenosti 500 a 625 mm a mezi ně vložené keramické stropní 

vložky Miako. Celá konstrukce je doplněna betonovou zálivkou. Celková tloušťka stropu je 

250 mm. Obvodové věnce z vnější strany je třeba izolovat tep. izolací. 

V obytném podkroví jsou navrženy podhledy ze sádrokartónu Rigips. 

Při montáži je nutno dodržet technologický postup daný výrobcem. 

Střešní konstrukce: 

Jedná se o sedlovou střechu. Konstrukce krovu je dřevěná vaznicová soustava se 

středovými vaznicemi 160/180 mm a krokvemi 80/180 mm. 

Nad krokvemi jsou umístěné latě a kontralatě o rozměrech 50 × 50 mm, na které se 

poté umístí střešní betonové tašky Bramac. 

  

Pozednici je třeba kotvit kotevními háky do věnce. Celou konstrukci je třeba natřít nátěrem 

proti hnilobě a škůdcům. Dřevěné konstrukce v exteriéru musí být impregnované a natřené 

konečným povrchovým nátěrem. 

 Dřevěné konstrukce procházející přes obvodovou stěnu se musí v místě průchodu 

konstrukcí chránit impregnací gumoasfaltem a polyetylénovou fólií proti absorbování vlhkosti 

ze zdiva. 
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b)  Podrobný statický výpočet 

Není předmětem bakalářské práce. 

c)  Výkresová část 

Viz výkresy č.D01-D06 a D08-D09. 

Výkresy detailů a podrobností nejsou předmětem bakalářské práce. 

Výkresy výztuže nejsou předmětem bakalářské práce. 

Výkres krovu není předmětem bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 V objektu bude instalován práškový hasící přístroj. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Zdravotně technické instalace-vnitřní vodovod 

a)  Technická zpráva 

Všeobecně: 

Tato část projektové dokumentace řeší napojení rodinného domu na parcele č. 3835/1 na 

stávající veřejný vodovodní řád DN 100 s využitím dešťové vody pro splachování WC, praní 

prádla a ostatní potřeby. Vodovod je dimenzován pro 5 osob. Potřeba vody je stanovena 

v příloze č.7 

Domovní vodovod byl navržen v souladu s ČSN EN 806-1[5], ČSN EN 806-2[6], 

ČSN 75 54 11[3], ČSN 06 0320[7], ČSN EN 1717[8], ČSN 75 54 55[2], ČSN 73 6005[9], 

ČSN 06 0830[13], vyhlášky č. 120/2011. [19] 

Návrh využití dešťových vod vychází z [22] [23]. 

Připojení na technickou infrastrukturu: 

Nejdřív se provedou výkopy, v místech křížení nebo souběhu s jinými podzemním 

vedením se výkopy provedou ručně. Při křížení a souběhu s ostatními navrženými vnějšími 

domovními rozvody inženýrských sítí je třeba dodržet požadavky normy ČSN 73 6005. [9] 

Napojení na stávající vodovodní řád DN 100 se provede pomocí navrtávacího pásu HACOM 

výrobce Hawle. Přetlak ve vodovodním řádu je 0,4 MPa. Vodovodní přípojka je vedena 



37 

 

kolmo k objektu až do vodoměrné šachty. Jako materiál bude použito HDPE 100 32 × 3,0 mm 

o délce  2200 mm. Potrubí bude uloženo na pískovém loži o mocnosti 100 mm v minimální 

hloubce  1,2 m. Plastové potrubí musí být omotané drátem pro snadné nalezení. Vodovodní 

přípojka bude dále obsypána vrstvou 300 mm písku a zhutněná. Poté se výkop zasype 

zeminou a hutní se po 300mm vrstvách. Spádování přípojky je 1 % směrem k vodovodnímu 

řádu. 

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě  h2D firmy Poolone o objemu 

1,7 m3. Šachta musí být osazena na betonový podklad o mocnosti 150 mm. Vodoměrná 

sestava je navržena Hawle typ 101.24 se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou klapkou. 

Vodoměr určí provozovatel, předběžně byl navržen dle přílohy č. 10 jako MNK-N               

(Qn 2,5 m3/h) společnosti Renova. Vodoměr bude osazen až po vyčištění potrubí a provedení 

tlakové zkoušky. 

Vnitřní vodovod: 

Potrubí vnitřního vodovodu začíná za vodoměrem a pokračuje do technické místnost v 

1.PP. Potrubí vedené přes nosnou zeď bude po celé délce chráněno chráničkou z PVC. 

Rozvody vody budou zhotoveny z PE-X potrubí výrobce Maincor, které budou řádně 

zaizolované- Rockwool Fleforock viz příloha č. 12.  Hlavní uzávěr vody bude umístěn 

v technické místnosti v 1.PP za vstupem potrubí do objektu. Rozvody jsou vedeny pod 

stropem v 1.PP a dále pak do stoupaček. Stoupací potrubí je vedeno v zástěně a je opatřeno 

uzavíracími ventily. Přístup k rozvodům je zajištěn pomocí plastových dvířek 300 × 300 mm, 

které budou umístěny v instalační předstěně v 1.NP a 2.NP. Upevnění potrubí bude provedeno 

pomocí pevných bodů a jejich vzdálenosti stanoví výrobce. Dimenze  potrubí viz. příloha č. 9. 

Výpis zařizovacích předmětů je v příloze č. 6. Následné umístění ve výkresech č.D.10-

D.13. 

Ohřev vody: 

Ohřev vody v rodinném domě je navržen podle ČSN 06 0320 [7] viz. příloha č. 8.  Byl 

navržen zásobníkový ohřívač vody-kombinovaný Bojler OKC 125 výrobce Dražice 

s objemem nádrže 120 l. Vypočtená hodnota velikosti nádrže je vyšší, ale po dohodě 

s investorem byl objem snížen. Kombinovaný bojler umožňuje ohřev vody pomocí elektřiny 

nebo pomocí otopné vody. V souvislosti s vyhříváním pomocí otopné vody bude bojler 

napojen na plynový kondenzační kotel Geminox THRs 0,9-9C. 
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Před ohřívačem na vstupu studené vody je navržena pojistná sestava dle [13] která je 

opatřena expanzní nádobou dle přílohy č. 11.  

Potřeba teplé vody a velikost zásobníku teplé vody je stanoven v příloze č. 8. 

Rozvody dešťové vody: 

Dešťová voda bude využita pro splachování záchodů, praní prádla a pro výtokovou 

zahradní armaturu v rodinném domě. Z akumulační nádrže vedou rozvody do technické 

místnosti, kde se nachází domovní uzávěr užitkové vody. Prostup přes nosnou zeď bude po 

celé délce chráněno chráničkou z PVC. Rozvody vody budou zhotoveny z PE-X potrubí 

výrobce Maincor, které budou řádně zaizolované - Rockwool Fleforock viz příloha č. 12. 

V objektu se dělí, jedna část pokračuje za zástěnou přes 1.NP připojením WC a pračky, dále 

pak do 2.NP připojením WC, druhá část prochází přes obvodovou konstrukci jako výtokový 

ventil na zahradu. Dimenze potrubí viz. příloha č. 9. 

Akumulační nádrž 

Akumulační nádrž je navržena podle podkladů společnosti Asio viz příloha č. 13. 

Navržena je akumulační nádrž AS-REWA Kombi 6ER. Nádrž je zakopána v hloubce 2,8 m 

pod úrovní terénu a musí být osazena na betonový základ o tl. 100 mm. Nad poklop se 

nadstaví přístupová šachta o výšce 700 mm, aby byla zajištěna přístupnost a obsluha z venku. 

Její objem je 6,2 m3 a je opatřena čerpadlem, bezpečnostním přepadem a doplňovačem vody. 

Čerpadlo s tlakovou hlavou má příkon 900 W, výtlačná výška je do 36 m. Na 230 V, 95 l/min. 

Posouzení čerpadla viz příloha č. 9. Bezpečnostní přepad ústí v zasakování podrobněji v 

projektové dokumentaci o využití dešťových vod ze střechy. 

Zásady bezpečnosti provozu: 

Vodovod je navržen na maximální teplotu 70°C, pro případ dezinfekce vodovodu. 

Vnitřní vodovod musí být přezkoušen tlakovou zkouškou. Před tlakovou zkouškou 

musí být potrubí prohlédnuto, zda je v souladu s projektovou dokumentací. Tlaková zkouška 

se provádí bez zařizovacích předmětů, pojistných a výtokových armatur. Konečná zkouška se 

provádí po napojení všech armatur. Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN 75 54 09[4].   

O výsledku zkoušek se provede záznam. Před uvedením vodovodu do provozu se provede 

propláchnutí a vydezinfikování.  
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b)  Výkresová část 

Viz výkres č. C01 a výkresy č. D.10-D.13. 

Zdravotně technické instalace-využití dešťových vod ze střechy 

a)  Technická zpráva 

Všeobecně: 

Tato část projektové dokumentace řeší odvodnění střechy pomocí gravitačního 

systému, následné využití dešťové vody a vsakovací zařízení případného přepadu. 

Dešťová kanalizace byla navržena v souladu s ČSN EN 12056-3 [10]. 

Návrh využití dešťových vod vychází z [22] [23]. 

Podokapní žlaby: 

Podokapní systém je navržen v příloze č. 13 jako Rainline firmy Lindab, okapový 

půlkruhový žlab šíře 150 mm a sklonem k odpadnímu potrubí 0,5 %. Vzhledem k délce žlabu, 

která přesahuje povolených 10 m daných výrobcem, jsou navrženy celkem 4 vpusti do 

dešťových svodů. Přechod mezi žlaby a svody zajišťuje žlabové hrdlo kónického tvaru. 

Odpadní potrubí: 

Odpadní potrubí je navrženo v příloze č. 13 jako Rainline firmy Lindab. Celkem jsou 

navrženy 4 svody DN 100. Ze žlabového hrdla přechází pomocí kolen o 70° a vloženém kusu 

trubky o minimální délce 600 mm. Dále odpadní potrubí je vedeno po fasádě a přichyceno 

k obvodovému zdivu pomocí zaklapávací objímky s trny ve vzdálenosti 1500 mm od sebe, 

minimálně však 2 kusy objímky na každý samostatný kus roury. Potrubí je ukončeno 

připojením na lapač střešních splavenin. Přechod na svodné potrubí je zajištěno pomocí dvou 

kolen o 45° a vloženým kusem o délce 250 mm.  

Svodné potrubí: 

Svodné potrubí je navrženo z materiálu PVC, KG- Systému od firmy Wavin Osma. 

Potrubí DN 110  je vedeno od lapačů střešních splavenin ve vzdálenosti 1 m od objektu 

směrem k akumulační nádrži ve spádu 3 %. Na trase mezi dvěma větvemi K1-K2´ a K3-K4´ 

je osazena revizní šachta průměru 315 mm a šachtovým dnem s přímým vtokem DN 110. 

Svodné potrubí ze všech 4 svodů je následně svedeno do revizní šachty průměru 315 mm 
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s pravým i levým přítokem DN 110. Od akumulační nádrže do vsakovacího systému se 

světlost potrubí mění na DN 125. Všechny revizní šachty jsou od firmy Wavin Osma. 

Z důvodu různých velikostí napojení revizní šachty a akumulační nádrže se musí přidat ještě 

redukce na potrubí DN 125. Minimální krytí potrubí je 800 mm. 

Akumulační nádrž: 

Řešena v kapitole Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod.  

Vsakovací systém: 

 Do vsakovacího systému ústí bezpečnostní přepad akumulační nádrže. Nádrž je 

navržena tak, že kapacita střechy převyšuje spotřebu dešťové vody o více než 20 %. To 

znamená vyšší a častější využití vsaku. Systém je navržen jako vsakovací tunely Garantia 

firmy Glynwed dle přílohy č. 15. Tunely jsou navrženy ve dvou řadách vzdálených od sebe  

200 mm. Jedna řada obsahuje 4 kusy tunelů. Při montáži budou položeny na vrstvu 100 mm 

štěrku a následně zasypány až do převýšení 100 mm nad tunely. Celý tento systém bude 

obalen geotextílií. Dno stavební jámy se nachází v hloubce 1,3 m pod úrovní terénu.  

Každá řada bude opatřena větracím potrubím ústícím nad terén. Vsakovací systém je 

opatřen bezpečnostním přepadem, který bude ústit do splaškové kanalizace – není předmětem 

bakalářské práce. Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce. 

Zásady bezpečnosti provozu: 

 Potrubí je uloženo v hloubce s minimálním krytím 800 mm a nepředpokládá se vyšší 

zamrzlá hloubka, není proto nutné potrubí speciálně izolovat proti mrazu. 

b)  Výkresová část 

Viz výkres č. C01 a výkresy č. D.14-D.15. 

Zdravotně technické instalace-kanalizace 

Není předmětem bakalářské práce. 
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Plynová odběrná zařízení 

a)  Technická zpráva 

Všeobecně: 

Tato část projektové dokumentace řeší napojení rodinného domu na stávající veřejný 

nízkotlaký plynovod DN 32.  

Domovní plynovod byl navržen v souladu s TPG 704 01[11]. 

Přípojka 

K napojení na veřejný plynovod se provede pomocí T kusu 9 m od objektu. Nejdříve se 

provedou výkopy, v místech křížení nebo souběhu s jiným podzemním vedením se výkopy 

provedou ručně. Potrubí bude uloženo na pískovém loži o mocnosti 0,1 m. Poté obsypáno 0,2 

m nad horní hranu a zhutněno. Do výkopu bude vložena výstražná fólie alespoň 0,4 m nad 

horní hranu potrubí a poté zasypána a zhutněna. Nízkotlaková přípojka má spád 1 % směrem 

k hlavnímu plynovodnímu řádu. 

Plynoměrná sestava 

Soustava je umístěna na hranici pozemku v oplocení společně s hlavní uzávěrem plynu 

v plechové skřínce. Plechová skřínka musí být odvětrávaná. Plynoměrnou sestavu tvoří: 

redukce 32/25, kulový kohout, plynoměr, kulový kohout.  

Vnitřní plynovod 

Návrh dimenzace vnitřního plynovodu dle přílohy č. 16. Plynovod je veden v zemi v hloubce 

minimálně 0,8 m, v ocelových trubkách. V místě prostupu je vedeno kolmo k objektu. Přes 

ocelovou chráničku vstupuje do objektu v 1. PP, kde je domovní uzávěr plynu. Potrubí pak 

vede podél stěny až do plynového kotle. Prostup přes obvodovou zeď je řešen pomocí ocelové 

chráničky s plynotěsnou izolací a pojistkou proti vytržení. 

Plynové spotřebiče 

V 1. PP. 

V technické místnosti se nachází plynový kondenzační kotel Geminox THRs 0,9-9C se  

spotřebou 1,79 m3/h a regulovaným výkonem 0,9-9,8 kW. Jedná se o spotřebič typu B. 
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Požadavek normy[11] je 10 m3, objem místnosti je 52,38 m3, požadavek je tedy splněn. 

Odvod spalin z kotle je zajištěn napojením na komín s přirozeným tahem. 

 

Zásady bezpečnosti provozu: 

Plynovod může být uveden o provozu až po normou [11] stanovené tlakové zkoušce, o jejímž 

průběhu bude zaznamenán protokol. 

b)  Výkresová část 

Viz výkres č. C01 a výkresy č. D16-D17. 

Vytápění. 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Netýká se. 

E. Dokladová část 

Není předmětem bakalářské práce. 
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2. Závěr 

Výsledkem této bakalářské práce je projekt pro provádění stavby rodinného domu se 

zaměřením na vnitřní vodovod s využitím dešťové vody. Projekt se skládá ze dvou základních 

částí: stavební část a návrh vnitřního vodovodu – zdravotechnika. 

Ve stavební části je vyřešen návrh rodinného domu se suterénem, přízemím a obytným 

podkrovím. Práce se skládá se z textové části a grafické části. 

Projekt vnitřního vodovodu se zaměřuje na možnost nahrazení části využívané pitné 

vody v domácnostech vodou užitkovou. Pro tento účel byla vhodně navržena akumulační 

nádrž pro kumulaci dešťové vody ze střechy. Na ni navazuje oddělený potrubní systém 

k jejímu zpětnému využití pro praní prádla, zalévání zahrady a splachování záchodu. Nakonec 

je posouzena doba návratnosti, která byla vypočtena na 21 let. 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu se zadáním bakalářské práce. 
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Příloha č. 1 

Předběžný propočet ceny stavby 
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Ceny stavebních objektů a práce jsou dle [1] a [2] 

1. Cena za zhotovení stavebních objektů 

Qp = Qz  + Qs+ QV + Qst          

 Kde:  Qp kde základní obestavěný prostor (m3) 

                      Qz  objem prostoru základů = 33,23 m3 

                      Qs  objem prostoru základů = 218,32 m3 

                      Qv  objem prostoru základů = 517,1 m3 

                      Qst objem prostoru základů = 281,24 m3 

Qp = 33,23 + 218,32 + 517,1 + 281,24 = 1050 m3 

Název MJ Cena/MJ Množství  
Cena 
(Kč) 

Rodinný dům  m3 5000 1050 5250000 

Zpevněné plochy-zám. Dlažba  m2 404 28 11312 
Oplocení- poplastované m 765 225 172125 

Vodovodní přípojka DN 32×3 m 4500 2,2 9900 
Kanalizační přípojka DN160 m 3700 5 18500 
Plynová přípojka DN32 m 11630 1 11630 
NN přípojka - Kabel Al 16mm2 v 
zemi m 314 10 3140 

      Celkem 5476607 
Tabulka č.1: Dílčí cenové jednotky 

2. Projektové a průzkumné práce 

III. Třetí honorářová zóna 10,2 %  

 396 000 × 10,2/100 = ± 558 614 Kč 

Sazby za výkonové fáze: 

- Příprava zakázky 1 % = 5586 Kč 

- Návrh/studie stavby 13 % = 72 620 Kč 

- Vypracování dokumentace pro územní řízení 15 % = 83 792 Kč 

- Vypracování dokumentace pro stavební řízení 22 % = 122 895 Kč 

- Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli 28 % = 156 412 Kč 

- Spolupráce při výběru dodavatele 1 % = 5586 Kč 
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- Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského/investorského dozoru                        

11 % = 61 448 Kč 

- Spolupráce pro dokončení stavby 2 % = 11 172 Kč 

 

3. Vedlejší rozpočtové náklady 

- Náklady na zřízení staveniště 3 % =  5 476 607 × 3/100 = 164 298 Kč 

- Provozní vlivy 1 % =  5 476 607 × 1/100 = 54 766 Kč 

- Územní vlivy 3 % =  5 476 607 × 3/100 = 164 298 Kč 

                                     Cena celkem = 383 362 Kč  

 

4. Vybavení a zařízení stavby 

- Plynový kondenzační kotel Geminox THRs 1-10C - 58 990 Kč 

- Kombinovaný ohřívač teplé vody Dražice Bojler OKC 125 – 8 575 Kč 

- Akumulační nádrž Asio AS-REWA Kombi 6ER – 68 800 Kč 

5. Umělecká díla 

Není řešeno. 

6. Jiné investice 

Není řešeno. 

7. Rezerva 

Finanční rezerva 8,5 % = 465 512 Kč 
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Celkový rozpočet: 

Název Cena (Kč) 
Stavební objekty 5 476 607 
Projektové a průzkumné práce   558 614 
Vedlejší rozpočtové náklady   383 362 
Vybavení a zařízení staveniště   136 365 
Finanční rezerva   465 512 
Cena celkem          7 020 460 

Tabulka č.2 

 

Zdroje: 

[1] Zdroje cen technické infrastruktury [online] dostupné z http://www.uur.cz/ 

[2] Ceny ve stavebnictví [online] dostupné z http://www.stavebnistandardy.cz/ 
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Příloha č. 2 

Výpočet schodiště 
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Vypracováno dle [1] 

Schodiště ze suterénu do přízemí 

Lehmanův vzorec:  

2.hs + šs = 630           

Kde:  hs je výška stupně 

    šs šířka stupně 

Konstrukční výška schodiště: KVS = 2 700 mm 

Počet stupňů N:  

 N = KVS/ hs,opt = 2700/170 = 15,88 →  navrhuji 16 stupňů    

Kde:  hs,opt je optimální výška stupně (mm) 

Skutečná výška stupně hs: 

hs = KVS/N = 2700/16 = 168,75 mm 

Skutečná šířka stupně šs: 

 šs = 630 – 2.hs = 630 – 2. 168,75 = 292,5 mm →  navrhuji 280 mm 

 šs + 2.hs = (600-650) → 280 + 168,75.2 = 617,5  →  Vyhoví     

Ověření sklonu ramene: 

 tg α = hs/šs = 168,75/280 = 0,603  →  α = 32° 

Optimální sklon ramene: α = 30°-35° →  Vyhoví        

Podchozí výška schodišťového ramene: 

H1 = 1 500 +  = 1 500 + ,  = 2 375,89 mm 

Porovnání s požadavkem normy: H1 = 2 375,89 mm > H1,N = 2100 mm →  Vyhoví     
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Průchozí výška schodišťového ramene: 

H2 = 750 + 1500 . cos α = 750 + 1500 . cos 31,1= 2034,4 mm 

Porovnání s požadavkem normy: H2 = 2034,4 mm > H2,N = 1900 mm →  Vyhoví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Půdorys schodiště ze suterénu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Půdorys schodiště z přízemí 
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Schodiště z přízemí do obytného podkroví 

Lehmanův vzorec:  

2.hs + šs = 630 
Kde:  hs je výška stupně 

 šs šířka stupně 

Konstrukční výška schodiště: KVS =  3000 mm 

Počet stupňů N:  

N = KVS/ hs,opt = 3000/170 = 17,65 →  navrhuji 17 stupňů 

Kde:  hs,opt je optimální výška stupně (mm) 

Skutečná výška stupně hs: 

hs = KVS/N = 3000/17 = 176,47 mm 

Skutečná šířka stupně šs: 

šs = 630 – 2.hs = 630 – 2. 176,47 = 277,06 mm →  navrhuji 280 mm 

šs + 2.hs = (600-650) → 280 + 176,47.2 = 632,94  →  Vyhoví     

Ověření sklonu ramene: 

 tg α = hs/šs = 176,47/280 = 0,63  →  α = 32,21° 

Optimální sklon ramene: α = 30°-35° →  Vyhoví        

Podchozí výška schodišťového ramene: 

H1 = 1 500 +  = 1 500 + ,  = 2 386,42 mm 

Porovnání s požadavkem normy: H1 = 2 386,42 mm > H1,N = 2100 mm →  Vyhoví     

Průchozí výška schodišťového ramene: 

H2 = 750 + 1500 . cos α = 750 + 1500 . cos 32,21 = 2019,15 mm 

Porovnání s požadavkem normy: H2 = 2019,15,58 mm > H2,N = 1900 mm →  Vyhoví 
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Obrázek č. 3: Řez schodišti ze suterénu a z přízemí 
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Venkovní schodiště 

Lehmanův vzorec:  

2.hs + šs = 630    
Kde:  hs je výška stupně 

 šs šířka stupně 

Konstrukční výška schodiště: KVS = 950 mm 

Počet stupňů:  

N = KVS/ hs,opt = 950/170 = 5,58 →  navrhuji 6 stupňů  

Kde:  hs,opt je optimální výška stupně (mm) 

Skutečná výška stupně: 

hs = KVS/N = 950/6 = 158,3 mm 

Skutečná šířka stupně šs: 

šs = 630 – 2.hs = 630 – 2. 158,3 = 313,4 mm →  navrhuji 310 mm 

šs + 2.hs = (600-650) → 300 + 158,3.2 = 626,6  →  Vyhoví     

Ověření sklonu ramene: 

tg α = hs/šs = 158,3/310 = 0,511  →  α = 27,8° 
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Obrázek č. 4: Půdorys venkovního schodiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Řez venkovním schodištěm 

Normy: 

[1] ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.   

 Praha: Český normalizační institut, 2010. 
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Příloha č. 3 

Tepelně technické vyhodnocení stavebních konstrukcí 
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Výpočet proveden dle[1] 

    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zemině 
 Zpracovatel :  Veronika Brudná 
 Zakázka :   
 Datum :  25. 4. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  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  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Dow Floormate  0,0800  0,0320  2060,0  40,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stomix BetaFIX SB   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Dow Floormate 500   --- 
 
 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 :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.56 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.366 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 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 :    1.6E+0011 m/s 
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Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.69 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.912 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1387.29 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.72 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 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  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stomix BetaFIX SB  0,010       0,780  25,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Dow Floormate 500  0,080       0,032  150,0 
 
 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 =   0,912 
  

  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 =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,72 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Stěna do zeminy 
 Zpracovatel :  Veronika Brudná 
 Zakázka :   
 Datum :  25. 4. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  4  Baumit BituFix  0,0023  0,8000  1000,0  1100,0  200,0   0.0000 
  5  Austrotherm 30  0,1000  0,0300  2060,0  30,0  180,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Bitagit 40 Mineral   --- 
  4  Baumit BituFix 2K   --- 
  5  Austrotherm 30 XPS-G/030   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    10.0   82.3  1010.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    10.0   87.2  1070.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    11.0   86.2  1131.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    13.0   82.3  1232.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    15.0   82.0  1397.6    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    18.0   74.3  1532.7    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   68.6  1603.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   67.7  1582.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    18.0   69.1  1425.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    15.0   74.1  1263.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    13.0   76.6  1146.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    10.0   87.7  1076.4    -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 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.03 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.192 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 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 :    8.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1129.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    10.4   1.034     7.1   0.766     9.4   0.953    85.6 
    2    11.3   1.122     8.0   0.809     9.5   0.953    90.2 
    3    12.1   1.147     8.8   0.712    10.6   0.953    88.3 
    4    13.4   1.090    10.1   0.387    12.8   0.953    83.5 
    5    15.4   1.226    12.0  ------    14.9   0.953    82.4 
    6    16.8   0.269    13.4  ------    17.9   0.953    74.7 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.953    69.0 
    8    17.3   0.011    13.8  ------    19.9   0.953    68.2 
    9    15.7   0.475    12.3  ------    17.8   0.953    70.0 
   10    13.8   0.803    10.4   0.238    14.7   0.953    75.5 
   11    12.3   0.928     9.0   0.564    12.6   0.953    78.8 
   12    11.4   1.133     8.1   0.813     9.5   0.953    90.6 
           
 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.3   14.6   14.5   14.5    5.1 
 p [Pa]:   1285   1285   1277    919    918    872 
 p,sat [Pa]:   2237   2232   1657   1652   1651    879 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.117E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.3100    0.3100   7.47E-0009     0.0200 
   1   0.3100    0.3100   6.03E-0009     0.0362 
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   2   0.3100    0.3100   7.38E-0009     0.0540 
   3   0.3100    0.3100   2.16E-0009     0.0598 
   4   0.3100    0.3100  -7.18E-0009     0.0412 
   5    ---       ---    -1.59E-0008     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0598 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Stěna do zeminy 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 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  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180  10,0 
   3  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Baumit BituFix 2K  0,0023       0,800  200,0 
   5  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,100       0,030  180,0 
 
 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 =   0,953 
  

  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 =   0,19 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 
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    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Sokl 
 Zpracovatel :  Veronika Brudná 
 Zakázka :   
 Datum :  25. 4. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 
  4  Baumit BituFix  0,0023  0,8000  1000,0  1100,0  200,0   0.0000 
  5  Austrotherm 30  0,1000  0,0300  2060,0  30,0  180,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Bitagit 40 Mineral   --- 
  4  Baumit BituFix 2K   --- 
  5  Austrotherm 30 XPS-G/030   --- 
 
 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    10.0   82.3  1010.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    10.0   87.2  1070.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    11.0   86.2  1131.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    13.0   82.3  1232.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    15.0   82.0  1397.6    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    18.0   74.3  1532.7    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   68.6  1603.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   67.7  1582.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    18.0   69.1  1425.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    15.0   74.1  1263.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    13.0   76.6  1146.7     3.8   79.2   634.8 
   12        31    10.0   87.7  1076.4    -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 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.03 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.192 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 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 :    8.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1129.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.36 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    10.4   1.034     7.1   0.766     9.4   0.953    85.6 
    2    11.3   1.122     8.0   0.809     9.5   0.953    90.2 
    3    12.1   1.147     8.8   0.712    10.6   0.953    88.3 
    4    13.4   1.090    10.1   0.387    12.8   0.953    83.5 
    5    15.4   1.226    12.0  ------    14.9   0.953    82.4 
    6    16.8   0.269    13.4  ------    17.9   0.953    74.7 
    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.953    69.0 
    8    17.3   0.011    13.8  ------    19.9   0.953    68.2 
    9    15.7   0.475    12.3  ------    17.8   0.953    70.0 
   10    13.8   0.803    10.4   0.238    14.7   0.953    75.5 
   11    12.3   0.928     9.0   0.564    12.6   0.953    78.8 
   12    11.4   1.133     8.1   0.813     9.5   0.953    90.6 
           
 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   18.4   18.3    7.3    7.2    7.2  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1284   1263    269    266    138 
 p,sat [Pa]:   2110   2099   1023   1015   1013    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   0.3100    0.3100   1.556E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.015 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.995 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 dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
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 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.3100    0.3100   7.47E-0009     0.0200 
   1   0.3100    0.3100   6.03E-0009     0.0362 
   2   0.3100    0.3100   7.38E-0009     0.0540 
   3   0.3100    0.3100   2.16E-0009     0.0598 
   4   0.3100    0.3100  -7.18E-0009     0.0412 
   5    ---       ---    -1.59E-0008     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0598 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Sokl 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180  10,0 
   3  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Baumit BituFix 2K  0,0023       0,800  200,0 
   5  Austrotherm 30 XPS-G/030  0,100       0,030  180,0 
 
 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 =   0,953 
  

  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 =   0,19 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. 
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  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: 
  zóna č. 1: 0,156 kg/m2,rok (materiál: Bitagit 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0598 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 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 
 Zpracovatel :  Veronika Brudná 
 Zakázka :   
 Datum :  25. 4. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0300  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  4  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Porotherm TO   --- 
  4  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 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 % 
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 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    25.0   35.0  1108.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    25.0   36.9  1168.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   41.6  1317.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    25.0   46.4  1469.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    25.0   50.2  1589.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    25.0   52.0  1646.3    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    25.0   51.3  1624.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    25.0   46.8  1481.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   42.2  1336.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.1  1174.6    -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 :         4.47 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 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 :    2.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2498.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.16 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    11.8   0.517     8.5   0.395    23.6   0.947    38.1 
    2    12.6   0.516     9.3   0.385    23.7   0.947    40.0 
    3    13.3   0.461     9.9   0.306    23.9   0.947    41.3 
    4    14.5   0.373    11.1   0.170    24.1   0.947    43.9 
    5    16.2   0.245    12.7  ------    24.4   0.947    48.1 
    6    17.4   0.117    13.9  ------    24.5   0.947    51.6 
    7    18.0   0.022    14.5  ------    24.6   0.947    53.2 
    8    17.7   0.058    14.3  ------    24.6   0.947    52.6 
    9    16.3   0.237    12.8  ------    24.4   0.947    48.5 
   10    14.7   0.355    11.3   0.142    24.2   0.947    44.4 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    23.9   0.947    41.6 
   12    12.7   0.516     9.3   0.384    23.7   0.947    40.2 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   18.2   18.1  -12.5  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1252    212    155    138 
 p,sat [Pa]:   2084   2072    208    170    169 
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 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   0.3301    0.3941   1.524E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.009 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.677 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

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

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ Profi na mal  0,440       0,106  10,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,100  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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  =   0,30 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
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  materiálu v kondenzační zóně činí: 14,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO+ Profi na mal). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0087 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6775 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 :  Střecha 
 Zpracovatel :  Veronika Brudná 
 Zakázka :   
 Datum :  25.4.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Isover Vario  0,0000  0,3500  1470,0  60,0  10000,0^   0.0000 
  3  Isover Orsil U  0,1000  0,1080*  858,7  60,0  1,0   0.0000 
  4  Isover Orsik  0,1800  0,0530*  973,6  59,6  1,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Isover Vario   --- 
  3  Isover Orsil Uni  vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
  4  Isover Orsik  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
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Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    25.0   35.0  1108.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    25.0   36.9  1168.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   41.6  1317.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    25.0   46.4  1469.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    25.0   50.2  1589.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    25.0   52.0  1646.3    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    25.0   51.3  1624.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    25.0   46.8  1481.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   42.2  1336.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.1  1174.6    -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 :         4.38 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 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 :    4.7E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         51.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.8   0.517     8.5   0.395    23.5   0.946    38.2 
    2    12.6   0.516     9.3   0.385    23.6   0.946    40.1 
    3    13.3   0.461     9.9   0.306    23.8   0.946    41.4 
    4    14.5   0.373    11.1   0.170    24.1   0.946    43.9 
    5    16.2   0.245    12.7  ------    24.4   0.946    48.2 
    6    17.4   0.117    13.9  ------    24.5   0.946    51.6 
    7    18.0   0.022    14.5  ------    24.6   0.946    53.2 
    8    17.7   0.058    14.3  ------    24.6   0.946    52.6 
    9    16.3   0.237    12.8  ------    24.4   0.946    48.5 
   10    14.7   0.355    11.3   0.142    24.1   0.946    44.4 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    23.9   0.946    41.6 
   12    12.7   0.516     9.3   0.384    23.6   0.946    40.2 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   19.0   19.0   16.0    5.1 
 p [Pa]:   1285   1216    906    844    732 
 p,sat [Pa]:   2223   2198   2198   1822    880 
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 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.239E-0007 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 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  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isover Vario  0,0001       0,350  10000,0 
   3  Isover Orsil Uni  0,100       0,108  1,0 
   4  Isover Orsik  0,180       0,053  1,0 
 
 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 =   0,946 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 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 
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    ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  Strop 
 Zpracovatel :  Veronika Brudná 
 Zakázka :   
 Datum :  25. 4. 2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Isover Vario  0,0000  0,3500  1470,0  60,0  10000,0^   0.0000 
  3  Isover Orsil U  0,1000  0,1080*  858,7  60,0  1,0   0.0000 
  4  Isover Orsik  0,1800  0,0530*  973,6  59,6  1,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Isover Vario   --- 
  3  Isover Orsil Uni  vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
  4  Isover Orsik  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    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    25.0   35.0  1108.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    25.0   36.9  1168.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   41.6  1317.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    25.0   46.4  1469.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    25.0   50.2  1589.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    25.0   52.0  1646.3    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    25.0   51.3  1624.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    25.0   46.8  1481.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   42.2  1336.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.1  1174.6    -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 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.38 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 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 :    4.7E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         51.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.4 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.8   0.517     8.5   0.395    23.5   0.946    38.2 
    2    12.6   0.516     9.3   0.385    23.6   0.946    40.1 
    3    13.3   0.461     9.9   0.306    23.8   0.946    41.4 
    4    14.5   0.373    11.1   0.170    24.1   0.946    43.9 
    5    16.2   0.245    12.7  ------    24.4   0.946    48.2 
    6    17.4   0.117    13.9  ------    24.5   0.946    51.6 
    7    18.0   0.022    14.5  ------    24.6   0.946    53.2 
    8    17.7   0.058    14.3  ------    24.6   0.946    52.6 
    9    16.3   0.237    12.8  ------    24.4   0.946    48.5 
   10    14.7   0.355    11.3   0.142    24.1   0.946    44.4 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    23.9   0.946    41.6 
   12    12.7   0.516     9.3   0.384    23.6   0.946    40.2 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   19.0   19.0   16.0    5.1 
 p [Pa]:   1285   1216    906    844    732 
 p,sat [Pa]:   2223   2198   2198   1822    880 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.239E-0007 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 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  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Isover Vario  0,0001       0,350  10000,0 
   3  Isover Orsil Uni  0,100       0,108  1,0 
   4  Isover Orsik  0,180       0,053  1,0 
 
 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 =   0,946 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 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 

 

Program: 

[1] Teplo 2011 
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Příloha č. 4 

Výpočet tepelných ztrát objektu 
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    Výpočet proveden dle[1] 

   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 :  Rodinný dům 
 Zpracovatel :  Veronika Brudná 
 Zakázka :   
 Datum :  25. 4. 2014 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       105.6 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        41.3 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       849.4 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   1           
  

 Půd. plocha A :    105.6 m2  Objem vzduchu V :    849.4 m3 
 Exp. obvod P :     41.3 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 :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 Obvodová stěna   185.8   0.22  e = 1.00   0.00   -------    40.88 W/K 
 Okna              18.0   0.86  e = 1.00   0.03   -------    16.02 W/K 
 Sokl              38.9   0.19  e = 1.00   0.00   -------     7.39 W/K 
 Okna v soklu       2.0   0.86  e = 1.00   0.03   -------     1.78 W/K 
 Střecha           57.6   0.22  e = 1.00   0.00   -------    12.67 W/K 
 Střešní okna       5.5   0.86  e = 1.00   0.03   -------     4.86 W/K 
 Dveře              2.1   1.50  e = 1.00   0.03   -------     3.21 W/K 
 Podlaha na zemi  105.6   0.19  Gw= 1.00   -------    0.16    8.12 W/K 
 Suteréní stěna    72.2   0.37  Gw= 1.00   -------    0.22    7.61 W/K 
 Strop             54.7   0.22  bu= 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      4127 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :      5812 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      9939 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
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TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       4127 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       5812 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       9939 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   1             20.0     105.6    849.4       9939  100.0%  283.97 
           
  

 Součet:      105.6     849.4      9939  100.0%    283.97 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     9.939 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.127 kW   41.5 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     5.812 kW   58.5 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Obvodová stěna       1.431 kW    14.4 %     185.8 m2        7.7 W/m2 
 Okna                 0.542 kW     5.5 %      18.0 m2       30.1 W/m2 
 Sokl                 0.258 kW     2.6 %      38.9 m2        6.6 W/m2 
 Okna v soklu         0.060 kW     0.6 %       2.0 m2       30.1 W/m2 
 Střecha              0.444 kW     4.5 %      57.6 m2        7.7 W/m2 
 Střešní okna         0.164 kW     1.7 %       5.5 m2       30.1 W/m2 
 Dveře                0.110 kW     1.1 %       2.1 m2       52.5 W/m2 
 Podlaha na zemi      0.284 kW     2.9 %     105.6 m2        2.7 W/m2 
 Suteréní stěna       0.266 kW     2.7 %      72.2 m2        3.7 W/m2 
 Strop                0.000 kW     0.0 %      54.7 m2        0.0 W/m2 
 Tepelné vazby      0.029 kW     0.3 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.33 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    24.57 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      849.36 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:        9681 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         9205 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1378 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          2113 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         15570 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   18.33 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    119.0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    542.3 m2 
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 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.34 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.22 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2011 
 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Rodinný dům 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  849,4 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  542,3 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 =   0,34 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,22 W/m2K 
  

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

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

  

Program: 

[1] Ztráty 2011 
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Příloha č. 5 

Energetický štítek obálky budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 

Katastrální území a katastrální číslo  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Rodinný dům 

Valcířská, 738 01 Frýdek-Místek 

Lískovec u Frýdku-Místku, č.kat. 3835/1  

      

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

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

849,3 m3 

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

542,3 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,64 m2/m3 

Typ budovy nová obytná 

Převažující vnitřní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Součinitel  
(činitel) 

prostupu tepla 
Ui 

(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová stěna 185,8 0,22       (     ) 1,00 40,9 

Okna 18,0 0,86       (     ) 1,00 15,5 

Sokl 38,9 0,19        (     ) 1,00 7,4 

Okna v soklu 2,0 0,86        (     ) 1,00 1,7 

Střecha 57,6 0,22        (     ) 1,00 12,7 

Střešní okna 5,5 0,86        (     ) 1,00 4,7 

Dveře 2,1 1,50        (     ) 1,00 3,2 

Podlaha na zemi 105,6 0,19        (     ) 0,83 16,6 

Suteréní stěna 72,2 0,37        (     ) 0,58 15,6 

Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       0,8 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokračování) 



 
(pokračování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 487,7    119,1 

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



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 119,1 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,22 

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

W/(m2·K) 0,34 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,26 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,34 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,17 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,26 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,34 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,51 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,68 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,85 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:        

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:        

IČ:         

Zpracoval:       

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

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

 
 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní označení) 
 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 105,6 m2 stávající doporučení 

  Cl 

 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimořádně nehospodárná 

 
 
 

      
 
 

    0,65 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

KLASIFIKACE 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,22       

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,34 0,34 

Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

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

Uem 0,17 0,26 0,34 0,51 0,68 0,85 

Platnost štítku do:       Datum vystavení štítku: 28.4.2014 

Štítek vypracoval(a): Veronika Brudná 
 

(Kvalifikace) 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Příloha č. 6 

Výpis zařizovacích předmětů 
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Výpis zařizovacích předmětů 

1.PP 

1×- OV- Stacionární litinový kotel  

1×- ZTV- Zásobníkový ohřívač vody  

1×- AN- Akumulační nádrž značky Asio AS-REWA  

 

1.NP 

1×- U-Keramické umyvadlo o rozměrech 65 × 44 × 16 cm. Instalační výška      

           horního okraje ve výšce 850 mm nad podlahou, umístění úchytných šroubů 50 mm pod  

           horním okrajem umyvadla, osová vzdálenost 280 mm. Instalace rohových ventilů ve 

           výšce 580 mm nad podlahou. 

                       -Stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chromovaná. 

 1×-WC- Keramické samostatně stojící WC o rozměrech 360 × 490 mm s bočním odpadem,  

               podmítkový  splachovací systém o rozměrech 80-110 ×15 × 94-114cm a napojení na  

               vodovod ve výšce 1000 mm nad podlahou. 

1×-S- Sprchový kout čtvercový o rozměrech 80 × 80 × 185 cm s akrylátovou vaničkou. 

                        -Nástěnná páková baterie s ochrannou jednotkou HD, chromovaná. 

1×-DD- Granitový dřez Alveus NIAGARA 78 × 43.5 × 16 cm s napojením rohových ventilů  

              ve výšce 580 mm nad čistou podlahou                                 

                       -Stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chromovaná. 

1×-MN- Myčka nádobí Electrolux ESI 68070 XR, 60 × 90 × 57 cm 

1×-AP- Pračka ELECTROLUX EWX 147410 W, 60 × 55 × 82 cm 
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2.NP 

2×- U- Keramické umyvadlo o rozměrech 65 × 44 × 16cm. Instalační výška      

           horního okraje ve výšce 850 mm nad podlahou, umístění úchytných šroubů 50 mm pod  

           horním okrajem umyvadla, osová vzdálenost 280 mm. Instalace rohových ventilů ve 

           výšce 580 mm  nad podlahou. 

                       -Stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chromovaná. 

 

1×-WC Keramické samostatně stojící WC o rozměrech 360 × 490 mm s bočním odpadem,  

               podmítkový  splachovací systém o rozměrech 80-110 × 15 × 94-114 cm a napojení  

               na vodovod ve výšce 1000 mm nad podlahou. 

 

1×-V- Akrylátová vana o rozměrech 160 × 70 × 41,5 cm s panelem, instalační výška horního  

           okraje je 540-610 mm. 

                         - Stojánková páková baterie s automatickou zátkou a ochrannou  

                           jednotkou HD, chromovaná. 
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Příloha č. 7 

Výpočet potřeby vody 
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Výpočet byl proveden dle [1] 

Průměrná denní potřeba vody 

Qdp = n ∙ qp     
Kde : n je počet spotřebních jednotek 

          qp specifická potřeba vody (l/os. den)                                           

 Qdp = 5 · 0,099   

       =0,495m3 /den = 495 l/den                               

 qp = Qr/365 
Kde: Qr je roční potřeba vody 

qp = 36/365 = 0,099 m3/os./den 

Maximální denní potřeba vody 

Qdm = Qdp ∙ kd                                            
Kde: kd je  koeficient denní nerovnoměrnosti         

Qdm = 495 · 1,25 = 618,75 l/den  

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh,max = Qdm ∙ kh ∙ z-1          
Kde: kh je koeficient hodinové nerovnoměrnosti                      

         z-1   průměrná doba odběru vody během dne      

Qh,max = 618,75 · 2,1 ·  (1/24) = 54,14 l/h 

 

Vyhláška: 

[1]  Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství  
č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  

a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2011. 
– ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 8 

Stanovení potřeby teplé vody 
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Výpočet byl proveden dle [1] 

Stanovení potřeby TV 

Potřeba TV pro mytí osob Vo: 

Vo = ni  ∙ ∑Vd  

∑Vd = ∑ nd  ∙  U3  ∙  td  ∙  pd)       

Kde: nd je počet dávek (-) 

         U3 objemový průtok TV o teplotě θ₃ do výtoku (m3/h) 

         td  doba dávky (h) 

         pd součinitel prodloužení doby dávky (-) 

         ni   počet uživatelů (-) 

         Vd objem dodávky (m3) 

Vo = 5 · 0,043165 = 0,216 m3 

Spotřebič nd U3 td pd Vd 

Sprcha 1 0,23 0,11 1 0,0253 

Vana 0,3 0,47 0,085 1 0,011985 

Umyvadlo 3 0,14 0,014 1 0,00588 

∑         0,043165 

Tabulka č.1: Seznam výtokových armatur 

Potřeba TV pro mytí nádobí Vj: 

Vj = nj  ∙  Vd  

Kde: nj je počet jídel (-)  

         Vd objem dodávky (m3) 

Vj = 5  ·  0,002 = 0,01 m3 

Potřeba TV pro úklid a mytí podlah Vu: 

Vu = nu ∙ Vd  

Kde: nu je  počet výměr jednotkových ploch (-) 

         Vd objem dodávky (m3) 

Vu = 3 · 0,02 = 0,06 m3 



94 

 

Celková potřeba TV: 

V2p = Vo+Vj+Vu = 0,216+0,012+0,06 = 0,288 m3 
Stanovení potřeby TV 

Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody Q2t: 

Q2t = c ∙ V2p ∙  ( θ2- θ1) 
      = 1,163 ·  0,288 ·  (55-10) = 15,07 kWh 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody Q2z: 

Q2z = Q2t ∙  z  
      = 15,07 ∙  0,5 = 7,535 kWh 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během jedné periody Q2p: 

Q2p = Q2t + Q2z  
       = 22,605 kWh 
Kde: Q2P je teplo dodané ohřívačem do teplé užitkové vody během periody (kWh) 

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

         Q1P teplo dodané ohřívačem do teplé užitkové vody během periody (kWh) 

         Q2z teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé užitkové vody v době periody   

                       (kWh) 

         V2P celková potřeba teplé užitkové vody v dané periodě (m3) 

         θ1 teplota studené vody (°C) 

         θ2 teplota teplé užitkové vody (°C) 

 

Celkové množství odebrané v době 

5-12h: 8 % - 0,08 ∙  15,07 = 1,207 kWh 

12-16h: 35 % - 1,207 + 0,35 ∙ 15,07 = 6,482 kWh 

16-21h: 45 % - 6,482 + 0,45 ∙ 15,07 = 13,264 kWh 

21-24h: 12 % - 13,264 + 0,12 ∙ 15,07 = 15,07 kWh 
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Graf č.1: Křivka dodávky a odběru tepla 

Stanovení objemu zásobníku 

Vz =  ∆∗( ) 

Kde: ∆Qmax je největší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2 (kWh) 

         C   měrná tepelná kapacita vody (kWh/m3 ∙ K) 

         θ2  teplota teplé vody (°C) 

         θ1  teplota studené vody (°C) 

Vz = 6,328/(1,163*(55-10))=0,121 m3 

Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 

Ф1n = (Q1/t)max 
Kde: Q1 je teplo dodané ohřívačem do TV v čase t od počátku periody (kW) 

          t  čas (h) 

Ф1n = 22,605/24 = 0,94 kW 

Norma: 

[1] ČSN 06 0320. Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a 

projektování. Praha: Český normalizační institut, 2006. 
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Příloha č. 9 

Výpočet vnitřních vodovodů 
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Výpočet byl proveden dle [1] 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí 

pdis ≥  pminFl + ∆pe + ∆pWM + ∆pAp + ∆pRF 
Kde: pdis je dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí (kPa) 

pminFl  minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou 

armaturou(kPa) 

         ∆pe  tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovněmi  

                    začátku a konce posuzovaného potrubí (kPa) 

         ∆pWM  tlakové ztráty vodoměrů (kPa) –dle přílohy č. 

         ∆pAp  tlakové ztráty napojených zařízení (kPa) 

         ∆pRF  tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí (kPa) 

 

400,00  ≥ 100,00 + 54,2 + 16,00 + 0 + 168,51 

400,00 ≥ 338,71                                                                                                 -Vyhoví 

∆pe = 
 ∙  ∙ 

 

Kde: h je svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovněmi začátku a konce posuzovaného  

                území (m) 

           hustota vody (kg/m3) 

        g   tíhové zrychlení (m/s2) 

∆pe  =  
,  ∙  ∙ ,

 = 54,2 kPa 
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Posouzení nutnosti cirkulace 

Nejdelší úsek 

Úsek v(m/s) L 
Celkový 
čas(s) 

A-B 1,2 0,95 1,14 
B-C 1,68 3,09 5,19 

C-D 1,64 2,28 3,74 
D-E 1,84 0,62 1,14 
E-Fa 2 3,65 7,30 

    ∑t 18,51 

Tabulka č. 1: Doba odtoku studené vody  

Požadavek dle [2] 

tmax ≥ t 

30 s ≥ 18,51 s                                                                                                         -Vyhoví 

Požadavek vyhoví, cirkulace není nutná 

Stanovení nejmenší dopravní výšky čerpadla pro užitkovou vodu 

H = 
 ∙ ∆   ∙   

H = 
 ∙ ,,  ∙ ,  = 9,89 m 

Výtlak navrženého čerpadla Hn = 36 m 

Hn ≥ H 

36 ≥ 9,89                                                                                                                -Vyhoví 

 

 

 

 

  



 

 

 

Tabulka č. 2: Dimenze hlavní vodovodní větve studené vody 

 

 

Výpočet tlakových ztrát v přívodním potrubí studené vody a vodovodní přípojce 
 

Úsek 
Qa 

Qd(l/s) Dxs v(m/s) L(m) R(kPa/m) LxR(kPa) ∑ζ ∆pf(kPa) L*R+∆pf (kPa)  0,15 0,2 0,3 
 p c p c p c 
 A-B 0 0 1 1 0 0 0,13 16x2,2mm 1,4 0,95 2,095 1,99025 20,5 20,084 22,07 
 B-C 0 0 1 2 0 0 0,28 20x2,8mm 1,68 2,89 2,939 8,49371 6,5 9,170 17,66 
 C-D 0 0 0 2 1 1 0,41 25x3,5mm 1,64 2,38 1,96 4,6648 0,5 0,672 5,34 
 D-E 0 0 1 3 0 1 0,46 25x3,5mm 1,84 0,62 2,419 1,49978 0,5 0,846 2,35 
 E-F 0 0 1 4 0 1 0,5 25x3,5mm 2 3,65 2,786 10,1689 5,5 10,997 21,17 
 F-G 0 0 0 4 0 1 0,5 25x3,5mm 2 1,8 2,786 5,0148 3 5,998 11,01 
 G-H 0 0 1 5 0 1 0,54 25x3,5mm 2,16 0,85 3,219 2,73615 3 6,996 9,73 
 H-I 1 1 1 6 0 1 0,59 25x3,5mm 2,36 2,25 3,76 8,46 1,5 4,176 12,64 
 I-J 0 1 1 7 0 1 0,63 32x4,4mm 1,49 12,75 1,242 15,8355 18,5 20,530 36,37 
 J-K 0 1 0 7 0 1 0,63 32x4,4mm 1,49 0,9 1,242 1,1178 0 0,000 1,12 
 K-L 0 1 0 7 0 1 0,63 32x3,0mm 1,16 2,2 0,717 1,5774 6,5 4,372 5,95 
 ∆pRF=∑	

LxR+∆pF 145,40 KPa 



 

 

Tabulka č. 3: Dimenze hlavní vodovodní větve teplé vody-studené vody 

 

 

Výpočet tlakových ztrát v přívodním potrubí teplé vody,  přívod studené vody k 

ohřívači a vodovodní přípojce  
 

Úsek 
Qa 

Qd(l/s) Dxs v(m/s) L(m) R(kPa/m) LxR(kPa) ∑ζ ∆pf(kPa) L*R+∆pf (kPa)  0,15 0,2 0,3 
 p c p c p c 
 A-B 0 0 1 1 0 0 0,13 16x2,2mm 1,2 0,95 1,755 1,66725 18,5 13,1602 14,83 
 B-C 0 0 1 2 0 0 0,28 20x2,8mm 1,68 3,09 2,494 7,70646 5 6,97133 14,68 
 C-D 0 0 0 2 1 1 0,41 25x3,5mm 1,64 2,28 1,658 3,78024 0,5 0,66433 4,44 
 D-E 0 0 1 3 0 1 0,46 25x3,5mm 1,84 0,62 2,057 1,27534 0,5 0,83624 2,11 
 E-Fa 0 0 1 4 0 1 0,5 25x3,5mm 2 3,65 2,376 8,6724 7 13,832 22,50 
 Fa-F 0 0 1 5 0 1 0,54 25x3,5mm 2,16 0,3 2,756 0,8268 13 29,9625 30,79 
 F-G 0 0 0 5 0 1 0,54 25x3,5mm 2,16 1,8 3,219 5,7942 3 6,91442 12,71 
 G-H 0 0 1 6 0 1 0,57 25x3,5mm 2,28 0,85 3,544 3,0124 3 7,70403 10,72 
 H-I 1 1 0 6 0 1 0,59 25x3,5mm 2,36 2,25 3,76 8,46 1,5 4,12707 12,59 
 I-J 0 1 1 7 0 1 0,63 32x4,4mm 1,49 12,75 1,242 15,8355 18,5 20,2895 36,12 
 J-K 0 1 0 7 0 1 0,63 32x4,4mm 1,49 0,9 1,242 1,1178 0 0 1,12 
 K-L 0 1 0 7 0 1 0,63 32x3,0mm 1,16 2,2 0,717 1,5774 6,5 4,32072 5,90 
 

                          

∆pRF=∑ 
LxR+∆pF 168,51 KPa 



 

 

Tabulka č. 4: Dimenze hlavní vodovodní větve užitkové vody 

 

Výpočet tlakových ztrát v přívodním potrubí užitkové vody   

Úsek 
Qa 

Qd(l/s) Dxs v(m/s) L(m) R(kPa/m) LxR(kPa) ∑ζ ∆pf(kPa) L*R+∆pf (kPa)  0,15 0,2 
 p c p c 
 AA-BB 1 1 0 0 0,15 16x2,2mm 1,4 4,65 2,701 12,5597 18 17,6347 30,19 
 BB-CC 1 2 1 1 0,29 20x2,8mm 1,74 2,13 3,108 6,62004 2 3,02669 9,65 
 CC-DD 0 2 1 2 0,35 20x2,8mm 2,15 9,09 4,388 39,8869 7,5 17,3292 57,22 
 

                      
∆pRF=∑ 
LxR+∆pF 97,06 KPa 
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Vedlejší větve studené vody 

Úsek 

Qa 

Qd(l/s) Dxs 0,15 0,2 0,3 

p c p c p c 

a-C 0 0 0 0 1 1 0,3 20 × 2,8 mm 
b-D 0 0 1 1 0 0 0,2 20 × 2,8 mm 
c-E 1 1 0 0 0 0 0,13 16 × 2,2 mm 
d-e 0 0 1 1 0 0 0,2 20 × 2,8 mm 
f-e 1 1 0 0 0 0 0,15 16 × 2,2 mm 
f-H 1 1 1 1 0 0 0,25 20 × 2,8 mm 

g-I 0 0 1 1 0 0 0,2 20 × 2,8 mm 

Tabulka č. 5: Dimenze vedlejších větví studené vody 

Vedlejší větve teplé vody 

Úsek 

Qa 

Qd(l/s) Dxs 0,15 0,2 0,3 

p c p c p c 

a-C 0 0 0 0 1 1 0,3 20 × 2,8 mm 
b-D 0 0 1 1 0 0 0,2 20 × 2,8 mm 
c-E 1 1 0 0 0 0 0,13 16 × 2,2 mm 

d-Fa 0 0 1 1 0 0 0,2 20 × 2,8 mm 

Tabulka č. 6: Dimenze vedlejších větví teplé užitkové vody 

Vedlejší větve užitkové vody 

Úsek 

Qa 

Qd(l/s) Dxs 0,15 0,2 

p c p c 

a-b 0 0 1 1 0,2 20 × 2,8 mm 

b-BB 1 1 1 1 0,15 16 × 2,2 mm 

Tabulka č. 7: Dimenze vedlejších větví užitkové vody 

Norma: 

[1]  ČSN 75 5455. Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[2] ČSN EN 806-2. Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: 

Navrhování. Praha: Český normalizační institut, 2005. 
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Příloha č. 10 

Návrh domovního vodoměru 
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Výpočet byl proveden dle [1] 

Návrh: Domovní vodoměr MNK-N (Qn 2,5 m3/h) 999120005 společnosti RENOVA [2] 

1. Maximální průtok vodoměru: 

Podmínka dle [1] : Qmax > QD + 15% 
Kde: Qmax je maximální průtok vodoměru (m3/h) 

         QD výpočtový průtok (m3/h)  

5m3/h > 2,362 m3/h + 15% 

5m3/h > 2,608 m3/h                                                                                            -Vyhoví 

2.  Jmenovitý průtok vodoměru Qn: 

 

Podmínka dle [1] : Qn > QD 
2,5 m3/h > 2,268 m3/h                                                                                        -Vyhoví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Technické parametry vodoměru [2] 
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Obrázek 2: Tlakové ztráty vodoměru [2] 

 

Tlaková ztráta vodoměru: 

QD – 2,268 m3/h               

Diagram č. 2  

Tlaková ztráta za daných podmínek je 0,16 bar = 16 kPa 

Normy a zdroje: 

[1] ČSN 75 5455. Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: Český normalizační institut, 2014. 

[2] Katalogový list společnosti Renova [online] dostupné z 

http://www.vodomery.cz/files/doc/HWZ_cz_NR.pdf 
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Příloha č. 11 

Výpočet expanzní nádoby 
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Výpočet proveden dle [1] 

VET = 1,3 ∙ Vo ∙ n ∙   
Kde: Vet je objem expanzní tlakové nádoby (l) 

          Vo  objem vody v celé otopné soustavě (l) 

          N  součinitel zvětšení objemu (-) 

          η  stupeň využití expanzní nádoby (-) 

VET = 1,3 · 135,42 · 0,02243 · 1/0,74 = 5,34 l 

    

Objem 

(l) 

Zásobník TUV   120 

Dimenze trubek 16×2,2mm 0,46 

  20×2,8mm 6,6 

  25×3,5mm 3,9 

  32×4,4mm 4,46 

  ∑ 135,42 

Tabula č. 1: Množství vody v soustavě 

=  ℎ, , − ,ℎ, ,  

Kde: ph,dov,A je  nejvyšší dovolený absolutní tlak (kPa) 

         pd,A   hydrostatický absolutní tlak (kPa) 

=  600 − 155,5600 = 0,74 

pd,A = ρ ∙ g ∙ h ∙ 10-3 +pB 
Kde: ρ je hustota vody (kg/m3) 

         g   tíhové zrychlení ( m/s2) 

         h   výška vodního sloupce nad expanzní nádobou (m) 

         pB  barometrický tlak (kPa) 

pd,A = 1000 · 10 · 5,55 · 10-3 + 100 = 155,5 kPa 
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Tabulka 1: Tabulka k určení n [1] 

Návrh: Expanzní nádoba Refix DD 8/10 o objemu 8l od firmy Reflex  

Zdroje: 

[1]  Návrh expanzní nádoby [online] dostupný z http://www.tzb-info.cz/1156-navrh-

expanzni-nadoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 12 

Návrh tepelné izolace rozvodů 
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Návrh proveden pomocí [1] 

Vnitřní rozvody studené vody   

Dimenze Okolní teplota Typ  Tloušťka 
16×2,2mm 20°C Rockwool Fleforock 25 mm 
20×2,8mm 20°C Rockwool Fleforock 25 mm 
20×2,8mm 15°C Rockwool Fleforock 25 mm 
25×3,5mm 20°C Rockwool Fleforock 25 mm 
25×3,5mm 15°C Rockwool Fleforock 25 mm 

32×4,4mm 15°C Rockwool Fleforock 40 mm 
 

Vnitřní rozvody teplé vody   

Dimenze Okolní teplota Typ  Tloušťka 
16×2,2mm 20°C Rockwool Fleforock 30 mm 
20×2,8mm 20°C Rockwool Fleforock 25 mm 
20×2,8mm 15°C Rockwool Fleforock 25 mm 
25×3,5mm 20°C Rockwool Fleforock 30 mm 

25×3,5mm 15°C Rockwool Fleforock 30 mm 

 

Zdroje: 

[1]  Tepelná ztráta potrubí [online] dostupný z http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-

vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu 
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Příloha č. 13 

Návrh dešťové kanalizace 
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Výpočet proveden dle [1] 

Návrh: Okapový systém Lindab Rainline 

             4 svody 

             Okapový žlab šíře 150 mm, půlkruhový tvar, sklon 0,5 % 

             Dešťové svody DN 100 opatřené lapačem splavenin, žlabové hrdlo kónické 

Odtok dešťových vod vztažené na jeden svod 

Q = r ∙ A ∙ C 
Kde: Q je odtok dešťových vod (l/s) 

         r     intenzita deště (l/(s.m)2) 

         A  účinná plocha střechy (m2) 

         C   součinitel odtoku (-) 

Q = 0,03 ·37,07 · 1 = 1,11 l/s 

A = LR ∙ BR 
Kde: A je záchytná plocha střechy (m2) 

         LR  délka okapu (m) 

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

A = 6,51 · 5,69 = 37,07 m2 

Střešní žlaby 

AE = 
∙

 

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

         W  hloubka žlabu (mm) 

AE = 
π∙

 = 8836 mm2 
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QN = 2,78 ∙ 10-5 ∙ AE1,25 
Kde: QN je návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu (l/s) 

QN = 2,78 · 10-5 · 88361,25 = 2,38 l/s 

QL = 0,9  ∙ 0,5  ∙ QN  ∙ FL 
Kde: QL je návrhový odtok dešťových vod (l/s) 

         0,9 součinitel bezpečnosti (-) 

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

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

          FL   součinitel odtoku získaný poměrem LR a W (-) 

QL = 0,9  · 0,5  · 2,38  · 1,06 = 1,14 l/s 

Požadavek: 

QL≥ Q 

1,14 l/s  ≥ 1,11 l/s                                                                                                          -Vyhoví 

Odpadní potrubí 

Podmínka:  ≥ h – průtok přepadem 

                    ≤ h – průtok otvorem 

D = 150 mm 

h = W ∙ FK 
Kde:  h je tlaková výška na výtoku střešního žlabu (mm) 

          FK  faktor tlakové výšky získaný poměrem šířky dna a poloměrem žlabu 

          D  účinný průměr výtoků 

h = 75 · 0,47 = 35,25 mm 

75 mm  ≥  35,25 mm – průtok přepadem 
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Q0 = 
 ∙  ∙ ,

 

Kde: Q0je  celkový odtok dešťových vod přitékající k výtoku ze střešního žlabu (l/s) 

         k  součinitel odtoku (-) 

Q0 =  
,  ∙  ∙ , , =  2,09 l/s 

Dešťový svod DN 100 - Vyhoví 

Svodné potrubí 

Úsek K1 - K2´, K2-K2´,K3-K4´, K4-K4´ 

Počet odtoků 1 

Dešťový odtok Q (l/s) 1,11 

∑ Q (l/s) 1,11 

DN 110 

 

Úsek K2´- K3´, K4´-K3´ 

Počet odtoků 2 

Dešťový odtok Q (l/s) 1,11 

∑ Q (l/s) 2,22 

DN 110 

 

Úsek K3´- K1´ 

Počet odtoků 4 

Dešťový odtok Q (l/s) 1,11 

∑ Q (l/s) 4,44 

DN 125 

 

Norma: 

[1] ČSN EN 12056- 3 Z1. Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění 

dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 

2003. 
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Příloha č. 14 

Návrh akumulační nádrže 
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Navrženo dle [1] 

Množství využití srážkové vody 

Q = (j ∙ P ∙ fs ∙ ft)/1000 
Kde: Q je množství zachycené srážkové vody (m3/rok) 

         j  množství srážek (mm/rok) 

         P  využitelné plocha střechy (m2) 

         fs koeficient odtoku střechy (-) 

         ft  koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot (-) 

Q = (1200  · 148,3 · 0,75 · 0,9)/1000 

Q = 120,12 m3/rok 

Objem nádrže dle spotřeby 

Vv = (n ∙ Sd ∙ R ∙ z)/1000 
Kde: n je počet obyvatel v domácnosti (-) 

         Sd spotřeba vody na jednoho obyvatele a den (l/os. den) 

         R  koeficient využití srážkové vody (-) 

         z  koeficient optimální velikosti (-) 

 

Vv = (5 · 97 · 0,5 · 20)/1000 

Vv = 4,85 m3  

Objem nádrže dle množství využité srážkové vody 

Vp = (Q/365) · z 

Kde: Q je množství odvedené srážkové vody (m3/rok) 

Vp =(120,12/365) · 20 = 6,58 m3 

Vn=MIN(Vv;Vp)= 4,85 m3 

Návrh AS-REWA Kombi 6ER (6,2 m3) 

Zdroje: 

[1] Návrh velikosti akumulační nádrže [online] dostupný z http://www.asio.cz/cz/navrh-

systemu-pro-vyuziti-srazkove-vody 
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Příloha č. 15 

Návrh vsakovacího systému 
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Navrženo dle [1] 

Návrh: Vsakovací tunely Garantia  

Ared = ∑  · Ψi 

Kde: Ai je půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu (m2) 

Ψi součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou plochu 

určitého druhu (-) 

          n  počet odvodňovaných ploch určitého druhu (-) 

         Ared  redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

Ared = 148,3 · 1 = 148,3 m2 

Avsak = (0,1-0,3) ∙ Ared 
Kde: Avsak je vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m2) 

Avsak = 0,1 · 148,3 = 14,83 m2 – odpovídá 16 ks tunelů Garantia což je 15,36 m2 vsak. Plochy 

Vvz =  · (Ared + Avz) -  · kv ·  Avsak · tc · 60 

Kde: hd je návrhový úhrn srážek (mm) 

         Ared  redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

         f   součinitel bezpečnosti vsaku (-) 

         kv  koeficient vsaku (-) 

         Avsak  vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m2) 

         Avz  plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakování) (m2) 

          tc  doba trvání srážky určité periodicity (min.) 
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Doba trvání 

srážek tc (min) 
Výpočet retenčního objemu vsakovacího zařízení VVZ 

Retenční objem 

vsak. zařízení VVZ 

(m
3
) 

5 Vvz = 10,8/1000 ∙ (148,3 + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 5 ∙ 60  1,58 

10 Vvz = 15,2/1000 ∙ (148,3 + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 10 ∙ 60  2,21 

15 Vvz = 17,8/1000 ∙ (148,3 + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 15 ∙ 60  2,57 

20 Vvz = 19,6/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 20 ∙ 60 2,81 

30 Vvz = 22,1/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 30 ∙ 60  3,14 

40 Vvz = 23,8/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 40 ∙ 60  3,35 

60 Vvz = 26,3/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 60 ∙ 60  3,62 

120 Vvz = 30,5/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 120 ∙ 60  3,97 

240 Vvz = 36,7/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 240 ∙ 60  4,34 

360 Vvz = 40,7/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 360 ∙ 60 4,38 

480 Vvz = 41,9/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 480 ∙ 60 4,00 

600 Vvz = 43,1/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 600 ∙ 60  3,63 

720 Vvz = 44,3/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6 

∙ 15,36 ∙ 720 ∙ 60  3,25 

1080 Vvz = 47,9/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 1080 ∙ 60  2,13 

1440 Vvz = 50,1/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 1440 ∙ 60  0,79 

2880 Vvz = 68,7/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 2880 ∙ 60  -3,08 

4320 Vvz = 78,9/1000 ∙ (148,3  + 0) - 5 ∙ 10
-6

 ∙ 15,36 ∙ 4320 ∙ 60  -8,21 

Tabulka č.1: Retenční objem 

Qvsak =  · kv ·  Avsak 

Kde: Qvsak – vsakový odtok (m3/s) 

         f – součinitel bezpečnosti vsaku (-) 

         kv – koeficient vsaku (-) 

         Avsak - vsakovací plocha vsakovacího zařízení (m2) 

Qvsak = 0,5 · 10-5 · 15,36 = 7,68 · 10-5 
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Tpr =  

Kde: Tpr – doba prázdnění vsakovacího zařízení (s) 

         VVZ – největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení   

         Qvsak – vsakový odtok (m3/s) 

Tpr = 
,,  = 57 031 s = 15, 84 h ≤ 72 h        -Vyhoví 

Norma: 

[1] ČSN 75 9010. Vsakovací zařízení srážkových vod. Praha: Český normalizační institut, 

2012. 
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Příloha č. 16 

Výpočet vnitřního plynovodu 
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Navrženo dle [1] 

= 19,4 ∗ ∗∆  

Kde:  D – světlost plynovodu (mm) 
          Vr – redukovaný odběr plynu (m3/h) 
          Le – ekvivalentní délka plynovodu (m) 
          d – relativní hustota plynu (0,66) 
          ∆pc – tlaková ztráta v počítaném úseku (Pa) 
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V1-
V2 

n1-
n2 K1-K2 V3 n3 K3 Vr L L´ Le DN ∆p ∆ps ∆pc 

a-
b − − − 1,79 1 1 1,79 9,85 3,1 13 20 6,77 1,19 15,41 
b-
c − − − 1,79 1 1 1,79 9,2 1,9 11,1 25 7,25 0,38 4,22 

Pa 100>19,63 

VYHOVÍ 
Tabulka č. 1: Dimenze plynovodu 

 

Norma: 

[1] TPG 704 01. Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. 

Praha: GAS, 2008. 
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Příloha č. 17 

Ekonomické porovnání 
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Jedná se o odhadované ceny materiálu dle výrobce [1] [2] a ceny prací dle [3] [4] 

Pořizovací náklady varianty bez využití dešťových vod 

Vnitřní vodovod dle [3]       50 000 Kč 

Kombinovaný ohřívač teplé vody Dražice Bojler OKC 125     8 575 Kč 

Celkem                    58 575 Kč 

 

Pořizovací náklady varianty s využití dešťových vod 

Vnitřní vodovod dle [3]       50 000 Kč 

Kombinovaný ohřívač teplé vody Dražice Bojler OKC 125     8 575 Kč 

Výkopové práce        11 000 Kč 

Akumulační nádrž Asio AS-REWA Kombi 6ER     68 800 Kč 

Celkem                 138  375 Kč 

 

Základní rozdíl cen: 

138 375 – 58 575 = 79 800 Kč. 

Cena vodného a stočného dle [5] 

Vodné – 38,04 Kč/m3 

Stočné – 35,05 Kč/m3 

S využitím dešťové vody se počítá s úsporou 50 % celkové potřebné vody. Z přílohy č. 7 

vyplývá roční celková potřeba vody. Tedy 50 % = 90 m3/rok 
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DN = IN/CF 
Kde: DN je  hrubá doba návratnosti (léta) 

         IN investiční náklady (Kč) 

         CF úspora za rok (Kč) 

DN = 138 375/6578 = 21,03 = 21 let 

Zdroje: 

[1]  Katalog výrobce [online] dostupné z http://www.asio.cz/ 

[2]  Katalog výrobce [online] dostupné z http://www.dzd.cz/cs 

[3] Ceny stavebních objektů [online] dostupné z http://www.stavebnistandardy.cz/ 

[4] Ceny výkopových prací [online] dostupné z http://www.uur.cz/ 

[5]  Cena vodného a stočného [online] dostupné z http://www.smvak.cz/ 
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Příloha č. 18 

Seznam konzultací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






