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Anotace 

Kulhavý Petr: Rodinný dům - Návrh vnitřního rozvodu vody a kanalizace, Bakalářská 

práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. 

Zadáním této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

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

části a návrhu vnitřního vodovodu s kanalizací.  

Ve stavební části je navržen dvoupodlažní rodinný dům s plochou střechou. 

V části zdravotechniky je navržen vnitřní vodovod s vodou z vodovodního řádu, 

vodovod pro dešťovou vodu a kanalizace. 

Annotation 

 Kulhavý Petr, Family House – Project of the Inside Water Distribution Pipes and 

House Sewerage Plumbing, VŠB –Technical university of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, 2015. 

 The issue of the bachelor thesis was eleboration of the project documentation for 

construction of the family house with rainwater utilization. Project is with two parts – 

construction part and sanitary part.  

 In the construction part is dimension family house with two ground flor and flat roof.  

  In the sanitary part is dimension inside pipe with the group water system and inside 

pipe with rainwater utilization and sewerage.  
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Úvod 

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu, jehož součástí je jak pitná voda, tak i znečištěná, 

použitá voda. Způsob zacházení s použitou vodou pak přímo ovlivňuje i kvalitu a množství 

pitné vody, a to tím víc, čím je vody k dispozici méně nebo je jí přímo nedostatek. Proto se 

v poslední době stále více prosazuje komplexní pohled na hospodaření s vodou v obytných 

budovách tzv. „Ekologická sanace“. 

Při odvádění srážkových vod, je třeba zabezpečit domy tak, aby nedošlo k jejich zatopení 

v případě přívalových srážek a také tak, aby bylo možno vyřešit hospodaření se srážkovými 

vodami, jak to vyžaduje současná legislativa, jejich však, akumulaci nebo řízené odvedení 

podle toho, co místní podmínky dovolí. Při používání upravených srážkových vod v domech, 

musí při tom být dodržen požadavek, že nesmí dojít ke smíšení pitné, srážkové a užitkové 

vody s rozvodem pitné vody.  

97% veškeré vody na planetě je slaná voda, zbývající 3% jsou většinou vody vázané 

v ledu a použitelný díl veškeré vody činí 0,3%. Pitná voda přivedená do domácnosti je 

nahraditelná z 50% vodou dešťovou, a to především pro splachování WC, praní prádla, 

zalévání zahrady a úklid. 

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

jako náhrady za vodu pitnou, všude tam kde to legislativa dovoluje.  

Klíčová slova 

Rodinný dům, vodovod, kanalizace, využití dešťové vody 
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A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

Rodinný dům GP19 

 

b) Místo stavby 

Katastrální území Ústí nad Labem 

Vítězná 249 40322 

Parcelní číslo 292/11 

 

c) Předmět dokumentace 

Návrh vnitřního rozvodu vody a kanalizace 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

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

Václav Zeman  

Telnice 422 

Ústí nad Labem 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místní podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

Netýká se. 

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

Netýká se. 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

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

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 

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:  Petr Kulhavý 

Adresa:  Vítězná 249 

  403 22 

  Ústí nad Labem 

Tel:.  724301472 

Kontroloval:  Ing. Zdeněk Galda, 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. 

Netýká se. 

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 řízení  
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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 Ústí nad Labem 

Inženýrsko-geologický průzkum  

Radonový průzkum 

c) Další podklady 

Specifické požadavky investora 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Výměra pozemku: 2459m
2
 

Zastavěná plocha: 208m
2
 

Nezastavěné území: 2251m
2
 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Zastavěnost pozemku: 22,7% 

Dosavadní využití: volná zatravněná plocha 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 

Území nespadá pod památkové rezervace, památkové zóny ani zvláště chráněné území. 
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d) Údaje o odtokových poměrech 

Podle inženýrsko-geologického průzkumu je HPV stanovena na 5 metrů pod úrovní 

terénu. Základová půda je hlinitý písek, který je vhodný pro zasakování dešťové vody. Na 

parcele je uvažována akumulační nádrž na dešťovou vodu se přepadem do zasakovacích 

boxů, podle výpočtu (viz příloha č. 5) je nutno pro dostatečné zasakování situovat minimálně 

12 boxů. Pozemek je mírně svahovaný k jihu, tedy do polí, kde se přebytečná voda v případě 

extrémních přívalových dešťů může zasakovat.  

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

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

Ústí nad Labem.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

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

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou respektovány a dodrženy. Splnění dotčených 

orgánů zajistí stavební dozor. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Bez souvisejících a podmiňujících investic. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Parcela č. 702 

 Parcela č. 703/4 

 Parcela č.704/3 

 Parcela č.704/1 
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 Parcela č.708 

 Parcela č.706 

 Parcela č.707/2 

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 čtyřčlenné rodiny.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 

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 [12]. U této stavby nejsou stanoveny zvláštní požadavky na bezbariérové užívání stavby. 

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  
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h) Návrhové kapacity stavby 

Zastavěná plocha:  108,78 m
2
 

Obestavěný prostor:  677,6 m
3 

Užitná plocha:  165,65 m
2
 

Počet uživatelů:  4  

i) Základní bilance stavby 

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

spadá do průměrných. 

Potřeba vody – potřeba vody na jeden den byla vypočtena na  𝟑𝟓𝟖 𝐥  (viz Příloha č.7) 

Potřeba tepla na ohřev vody – Roční potřeba tepla na ohřev vody je 7,773 MWh/rok. (viz 

Příloha č.8) 

Dešťová voda: dešťová voda ze střechy se bude zachycovat v akumulační nádrži, a používat 

pro praní prádla, splachování WC a zalévání zahrady. 

Tepelná ztráta budovy – Veškeré konstrukce splňují normové požadavky pro maximální 

hodnoty prostupu tepla. Budova je navržena jako úsporná a spadá do energetický třídy B  (viz 

Příloha č.2 a3). 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby: 21.9. 2015 

Předpokládaný konec výstavby: 21.9. 2016 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavby byly stanoveny porovnávací metodou byli vyhodnoceny na 

částku 3 270 000,- Kč.  
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A.5 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 

 SO-01 Novostavba rodinného domu 

 SO-02 Zpevněné plochy 

 SO-03 Přípojka vody 

 S0-04 Přípojka kanalizace 

 SO-05 Přípojka nízkého napětí 

 SO-07 Oplocení  
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemky s parcelním číslem 703/3 a 703/1 se nachází ve městě Ústí nad Labem 

v katastrálním území Ústí nad Labem v obci Svádov. Obec Svádov se nachází na okraji města 

Ústí nad Labem, na pravém břehu řeky Labe. Pozemek je situován mezi silnicí na severu a 

polem na jihu.  Parcela je mírně svažitá k jihu s maximálním převýšením 1,7m na 46m. 

b) Výčet a závěry průzkumů a rozborů  

Geologický průzkum:  

Geologický průzkum byl proveden firmou Vrtný a geologický průzkum s.r.o., která 

určila pomocí vsakovací zkoušky zeminu za vhodnou pro vsakování srážkové vody. 

Hydrogeologický průzkum:  

Hydrogeologický průzkum provedený panem Mgr. Liborem Novotným z Ústí nad 

Labem – Severní terasa 243. Výška podzemní vody byla zjištěna 5m pod povrchem terénu. 

Stavebně historický průzkum: 

Jelikož se jedná o novostavbu, stavebně historický průzkum není k mání.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

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

parcely z hlavní komunikace, ulice Vítězná. 

 

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

Pozemek se nenachází na poddolovaném území, ani v záplavové oblasti. 
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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 novostavbu na doposud nezastavěném a udržovaném pozemku, tedy bourací 

práce, ani sanace nebudou v tomto případě třeba. Dřeviny se na tomto pozemku nenacházejí. 

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

k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé) 

Žádné požadavky nejsou. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopraví a 

technickou infrastrukturu) 

Objekt bude napojen příjezdovou cestou přímo na hlavní komunikaci, ulici Vítězná, 

probíhající přímo podél pozemku. 

Přípojky technické infrastruktury se nacházejí na severní hranici pozemku, sousedící 

s ulicí Vítězná. 

Vodovod: Napojení na veřejnou vodovodní síť DN 100 v hloubce 1,8m. 

Kanalizace: Napojení na veřejnou kanalizační síť DN 400. 

Elektroinstalace: Napojení na elektrickou síť pomocí vodiče CYKY 5Jx10.  

 

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

Jde o samostatnou stavbu bez doplňujících investic. 
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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 

dvoupodlažní bez suterénu s plochou střechou pro 4 osoby. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází na pozemku 703/3 v katastrálním území města Ústí nad Labem. 

Přístupová cesta hlavní vstup do objektu jsou orientovány na severu. 

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

Stavba je navržena jako dvoupodlažní rodinný dům bez suterénu s plochou střechou. 

Půdorysný tvar domu je do tvaru L a celý objekt je navržen ze systému POROTHERM. 

Fasádní barva je z fasádní tenkovrstvé omítky WEBER PAS SILIKON se zrnitostí OP315Z a 

odstínem SE5D (odstín šedé). Oplechování střešní atiky z titan zinku 0,6. Na jižní a východní 

straně domu je situována dřevěná terasa. Na východní straně objektu je veden ocelový žebřík 

na střechu.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výstavby 

Hlavní vchod je situovaný na sever. V 1.NP se nachází hala, kuchyň, která je volně 

propojena s jídelnou a obývacím pokojem, technická místnost, koupelna, pracovna a chodba. 

V 2.NP se nachází chodba, dva dětské pokoje, dvě šatny, koupelna a ložnice. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není bezbariérový.  

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 navržena. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu  

a) Stavební řešení 

Rodinný dům bude postaven tradičními technologiemi ze systému POROTHERM a 

tepelnou izolací z EPS desek. 

Parcela je připravena pro výstavbu.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce:  

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

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

C20/25.  

Svislé konstrukce:  

Všechny svislé konstrukce navrženy ze systému POROTHERM [20]. Obvodové 

nosné zdivo bude z dutých tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX 36,5 na zdící pěnu. Vnitřní 

nosné zdivo bude z POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nenosné zdivo z POROTHERM 14 Profi 

DRYFIX. Přizdívky pro vedení TZB budou z YTONG 150 [21]. 

Stropní konstrukce:  

Nosná stropní konstrukce bude provedena z panelů SPIROLL [22]. s uložením 

100mm na každé straně. (viz Příloha č.18) 

Střecha:  

Nosnou konstrukcí střechy je dutinový panel SPIROLL [22].. Střecha bude plochá 

jednoplášťová, se dvěma střešními vpusťmi vedenými středem budovy (viz Výkres č.05). Na 

střechu bude navezeno prané říční kameniv s frakcí 16-32mm, které bude mít ochrannou 

funkci před UV zářením a hrubou filtrační funkci srážkové vody. 

Obklady, dlažby, zařizovací předměty:  

Vybavení objektu bude provedeno ze standartních výrobků, dle přání investora.  
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Výplně otvorů:  

Okna budou dřevěná s trojsklem, vstupní dveře budou dřevěné s bezpečnostními zámky, 

prosklené stěny na jižní straně budou s bezpečnostním trojsklem a vnitřní dveře budou 

dřevěné s dřevěnými zárubněmi.  

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 

 S0-04 Přípojka kanalizace 

 SO-05 Přípojka nízkého napětí 

 SO-07 Oplocení  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Elektrokotel - RAY PROTHERM 

Akumulační nádrž na teplou vodu- DRAŽICE 160l [24] 

Zařízení pro rozvod dešťové vody v objektu - RAINMASTER FAVORIT (viz Příloha 

č. 16) 

Akumulační nádrž na dešťovou vodu- COLUMBUS 4500l (viz Příloha č. 9) 

Další zařízení podle požadavků investora. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Není součástí bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Není součástí bakalářské práce, 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Objekt využívá srážkovou vodu naakumulovanou z ploché střechy v zásobníku 

COLUMBUS  4500 l [9] na následné zalévání zahrady, splachování WC, praní prádla a bidet. 

 

B.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 

Podle radonového průzkumu se v dané lokalitě vyskytuje radon v zanedbatelném 

množství, nicméně, je objekt oddělen od spodní stavby plynotěsnou izolací.   

b) Ochrana před bludnými proudy 

V dané lokalitě se nevyskytují bludné proudy.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt je dostatečně vzdálen od hlavní komunikace, na které je mírný provoz. 

d) Ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem vzdáleností od hlavní ulice.  

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 
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f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.,)  

Žádné jiné nežádoucí účinky se nevyskytují.  

 

B.2.11 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení vodovodního řádu na připojovací potrubí je pod komunikací ulice Vítězná 

v hloubce 1,9m pod povrchem (viz Výkres 16) a 0,6 metru od hranice komunikace. Pro 

napojení na vodovodní řád se nebude muset omezovat provoz.  

Napojení kanalizace bude provedeno v hloubce 1,76 m pod povrchem (viz Výkres 12), 

v místě stávajícího chodníku na jednotnou kanalizační síť DN 600.  

Napojení na veřejnou elektrickou síť bude 1,1 metru pod povrchem terénu, v místě 

stávajícího chodníku, 0,5 metru od hranice pozemku.  

 

B.2.12 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Objekt je připojen na ulici Vítězná, která je sekundární spojkou mezi Ústí nad Labem a 

Děčínem. Doprava i přes vzdálenost 5 km od centra Ústí nad Labem je převážně klidná.  300 

metrů od hranice pozemku se nachází zastávka městské hromadné dopravy a 400 metrů od 

hranice pozemku se nachází vlaková zastávka.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající komunikaci bude ohlášeno policii ČR a bude v souladu s § 10 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
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c) Pěší a cyklistické stezky 

Cyklistická stezka vedoucí ze Sebuzína do Děčína podél pravého břehu řeky Labe je 

vzdálena 200 metrů severně od objektu. Pěší stezky se nacházejí necelý kilometr jižně od 

objektu v lesích.  

B.2.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Stržená ornice před výkopovými pracemi bude použita na mírné vyrovnání nerovností 

pozemku. 

b) Použité vegetační prvky 

Řešení vegetačních prvků není součástí požadavků investora. 

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření v dané lokalitě nejsou třeba. 

B.2.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Při výstavbě ani užívání stavby nebude nijak ovlivněno životní prostředí. Pro stavbu 

nebude použito látek ohrožujících životní prostředí. S odpady na staveništi bude naloženo dle 

Zákona o odpadech 185/2001 Sb [16].   

B.2.15 Ochrana obyvatelstva 

Celé staveniště bude řádně oploceno, tak aby byl zamezen přístup nepovolaným 

osobám. Výkopové jámy budou zřetelně označeny, aby se zabránilo pádu do výkopu. Osoby 

pohybující se na staveništi budou řádně proškoleni o Bozp. a stavební dozor bude pravidelně 

kontrolovat hladiny hluku, vibrace, prašnost a čistotu příjezdové vozovky [18].   

B.2.16 Zásady organizace výstavby 

Není předmětem bakalářské práce. 
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C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem bakalářské práce. 

C.2 Celkový situační výkres  

Není předmětem bakalářské práce. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Koordinační situace viz Výkres č.1 

C.4 Katastrální situační výkres 

Není předmětem bakalářské práce. 

C.5 Speciální situační výkres 

Není předmětem bakalářské práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

Stavba je navržena jako nízkoenergetická dvoupodlažní s plochou střechou. Velké 

prosklené plochy jsou situovány na jih, kdežto na severní straně je situován hlavní vchod a 

čtyři menší rohová okna. Rohová okna jsou přepažena železobetonovým monolitickým 

věncem, který je v místě oken o 350 mm zapuštěn níže a zároveň tak tvoří nadpraží oken. 

Stavba se snaží být otevřena a spřažena s okolní přírodou, proto do ní vedou hned 4 vchody. 

Hlavní vchod ze severní strany, z jižní strany prosklené a posuvné dveře do obývacího pokoje 

a pracovny a ze západní strany jedny prosklené dveře do jídelny a kuchyně. Stavba je 

rozdělena na dvě funkční zóny, v 1.NP je denní zóna a v 2.NP se nachází ložnice, dva dětské 

pokoje a koupelna.  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

Výkopy: 

Výkopové jámy budou vytyčeny podle projektu (viz výkres 01) geodetem a vyznačeny na 

staveništi pomocí laviček. Jámy jsou po obvodu hluboké 1,38 m a široké 465 mm. Jámy 

budou na staveništi označeny výraznou páskou, zabraňující neúmyslnému pádu podle Bozp. 

zákona  č. 309/2006 Sb [18].   

Základové pásy: 

Základové pásy budou vybetonovány podle projektu (viz Výkres 06) z prostého betonu 

20/25 do dřevěného bednění. Obvodové základové pásy jsou široké 465 mm a hluboké 1380 

mm. Základový pás pod vnitřní nosnou zdí je široký 400 mm a vysoký 1380 mm. Dále jsou 

v severovýchodní části objektu dva základové pásy nesoucí schodiště a sloupy přenášející 

zatížení od stropu. Tyto pásy jsou hluboké 880 mm a široké 450 mm. Před betonáží 

základových pásů, je nutné mít položeny už veškeré rozvody kanalizace, elektro instalace a 

rozvody vody na svém místě. 

 



  

28 

 

Základová deska: 

Základová deska tloušťky 150 mm bude vybetonována na 200 mm tlustou pomocí 

vibrovací stolice udusanou štěrkovou loži. Do základové desky budou systematicky vkládány 

kari sítě FERONA tloušťky 8 mm šířky 2 m a délky 3 m. Kari sítě budou na sebe kladeny 

s přesahem 200 mm pro dostačující spřažení konstrukce. Je nutno dbát aby kari sítě byli 

chráněny dostatečnou krycí vrstvou betonu (20 mm) tak, aby nedocházelo k jejich korozi.  

Na základovou desku je pak následně položena hydroizolace z PVC folie ALKORPLAN 

35034 tlustá 3mm s ptřesahem na každé straně základu alespoň 150 mm pro snadné spojení se 

svislou hydroizolací na obvodové stěně.  

Podlaha na zemině: 

Podlaha přilehlá na zemině má vypočtenou hodnotu prostupu tepla U = 0,14 W/m2K (viz 

Příloha č.1) Podlaha je zateplena vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS 250 mm (viz Výkres 

04) a jako pochozí plocha je převážně keramická dlažba s výjimkou pracovny, kde jsou 

parkety.  

Svislé zdivo: 

Svislé obvodové zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm Profi DRYFIX 36,5 [20]   a 

zatepleno tepelnou izolací EPS 130 Styrotrade. Součinitel prostupu tepla obvodové 

konstrukce U = 0.160 W/m2K (viz Příloha č.1). Celý objekt je v interiéru rozdělen na dvě 

části nosnou zdí z Potohermu 30 P+D. Veškeré příčky jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 14 

Profi DRYFIX a předstěny v koupelnách vyzděny z tvárnic YTONG 150.  

Překlady: 

Překlady nad okny a dveřmi jsou řešeny pomocí prvků Porotherm překlad 7 [20]. Rohová 

okna jsou přepažena železobetonovým monolitickým věncem, který je v místě oken o 350 

mm zapuštěn níže a zároveň tak tvoří nadpraží oken. 

Stropní konstrukce: 

Stropy jsou navrženy z dutinových předpjatých betonových dílců SPIROLL 160  

[22] (𝑣𝑖𝑧 𝑃ří𝑙𝑜ℎ𝑎 č. 18) především kvůli snadné a rychlé montáži, velké únosnosti a suchého 

procesu (viz Výkres 07 a 04). Stropy se ukládají na předem vybetonované betonové lože 

tloušťky 110 mm. Panely se kladou s minimálním přesahem 100 mm. Po obvodu stropních 

dílců je následně vybetonován železobetonový věnec. Stropní dílce nad 1.NP v místě 
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schodiště jsou kladeny na železobetonový překlad uložený na podpůrných sloupech (viz 

Výkres 01).  

Střecha: 

Střecha je navržena plochá se dvěma odtoky skrze budovu. Střecha je spádovaná 

pomocí střešních spádových klínů tepelné izolace ISOVER (viz Výkres 04 s 05). Jako ochrana 

před srážkovou vodou je navržena hydroizolační fólie DEKPLAN 77, ochrana před UV 

paprsky vrstva praného říčního kameniva frakce 16-32 mm a ochranu fólie před 

mechanickým poškození zajišťuje textilie FILEK 500. 

Schodiště:  

 Vnitřní schodiště je navrženo dřevěné schodnicové šířky 1 000 mm a délky 4 709 mm. 

Na výšce 3 m bylo pro optimální šířku stupně 277 mm a výšku stupně 176 mm zvoleno 17 

stupňů. Výpočet byl proveden pomocí Lehmanova vzorce (viz Příloha 4). Nosné schodnice 

mají šířku 60 mm a výšku 180 mm. Dále byla stanovena průchozí výška 2 0015 mm a 

podchodná výška 2 320 mm. Na levé straně schodiště ve směru výstupu se nachází dřevěné 

sloupkové zábradlí výšky 900 mm a na pravé straně schodiště ve směru výstupu se nachází 

dřevěné madlo kotvené do obvodového zdiva ve výšce 900 mm.  

Omítky: 

 V interiéru budovy jsou provedeny vápenocementové omítky tloušťky 15 mm 

s následnou vrstvou Baumit štukových omítek tloušťky 3,4 mm. Z exteriéru je pak souvrství: 

omítka WEBWE 2 mm, perlinka, lepící stěrková vrstva ETICS 2 mm a teplená izolace EPS 

Isover 1400 mm lepený na pěnu a kotvený ocelovými trny dle technologického postupu od 

výrobce.  

Nátěry a malby: 

 Veškerá venkovní nátěry budou provedeny tenkovrstvou fasádní omítkou 

WEBER.PAS SILIKON se zrnitostí OP315Z a barevným odstínem SE5D. V interiéru budou 

veškeré malířské práce provedeny dle požadavků investora.  

Vnější plochy: 

 Pro příjezdovou plochu k domu byla použita zatravňovací dlažba BEST Vega. Pro 

příchodovou cestu do objektu byla použita zámková dlažba BEST Beaton. Z východní strany 
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se pak nachází kačírek z oblázku 4/16 mm šířky 600 mm. Kačírek bude ohraničený 

betonovými obrubníky BEAST Limita zabetonovanými do vlastních základů (viz Výkres 04).  

Ze západní a jižní strany je navržena dřevěná terasa z Terasových prken TEAK  19x120 mm 

(viz Výkres 01).     

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není součástí bakalářské práce.  

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dešťová kanalizace 

Dešťová srážková voda bude z povrchu střechy odváděna pomocí spádových klínů 

tepelné izolace Isover se spádem 2% do dvou centricky umístěných střešních vpustí. Střešní 

vpusti jsou chráněny ochranným košem od firmy TOPWET (viz Výkres 05).  

Ze střešních vpustí je srážková voda vedena skrze objekt trubkami KG 110 chráněné 

zvukovou izolací K-FLEK-ST. Dešťová voda je následně čištěna od mechanických nečistot 

ve filtrační šachtě od firmy GLINWED a vede přímo do akumulační nádrže COLUMBUS 

4 500 l od firmy GLINWED (výpočet velikosti nádrže v Příloze č.9). V případě náhlých 

přívalových dešťů je srážková voda pomocí přepadu vedena do zasakovacích boxů od firmy 

QLINWED (výpočet velikosti zasakovacích boxů v Příloze č.5). Veškeré dešťové svodné 

potrubí je vedeno v zemi se spádem 3,49%. (viz Výkres 12) 

Splašková kanalizace 

Připojovací potrubí:  

 Veškerá vnitřní odpadní kanalizace je provedena pomocí firmy Wavin systémem HT 

z PP (viz Výkres 10, 11 a 13). Potrubí je především vedeno v předstěnách z tvárnic YTONG 

s výjimkou technické místnosti, kde je potrubí přiznáno. Potrubí bude spojováno podle 

daného postupu výrobce pomocí gumových manžet. Napojení k zařizovacím předmětům 

nesmí být bez zápachové uzávěry.  
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Odpadní splaškové potrubí: 

Veškerá vnitřní odpadní kanalizace je provedena pomocí firmy Wavin systémem HT 

z PP (viz Výkres 10, 11 a 13). V budově se nacházejí tři stoupačky do druhého nadzemního 

patra, dvě z nich jsou zároveň odvětrány 500 mm nad střechou větrací hlavicí od firmy PVC-

ALFA o průměru 75 mm a ta třetí je opatřena přivzdušňovacím ventilem DN 50 od firmy 

PVC-ALFA. Na všech třech stoupačkách jsou v 1.NP ve výšce 1 000 mm nad podlahou 

umístěny čistící kusy příslušné dimenze. Čistící kus v kuchyni se nachází pod přívodem 

potrubí od myčky do větve dřezu ve výšce 140 mm nad podlahou. Čistící kus sprchového 

koutu v 1.NP se nachází mezi odpadem sprchy a přivzdušňovacím ventilem ve výšce 750 mm 

nad podlahou [8].  

Přechod na svodné potrubí ze systému HT bude v úrovni základové desky pomocí 

tvarovek firmy Osma KG systém (viz Výkres 12).    

Svodné splaškové potrubí: 

 Svodné splaškové potrubí je vedeno pod základovou deskou z potrubí a tvarovek 

firmy Osma KG systém DN 110 (viz výpočet Příloha č.14). V místech průchodu základových 

pásů je pro trubky vytvořený prostup velikosti 200x200 mm (viz Výkres 09). Potrubí je 

kladeno do pískového lože vysokého 150 mm, následně je kladen boční obsyp, který je 

rovnoměrně po obou stranách hutněn, následně se nanese krycí obsyp, který je minimálně 

vysoký 0,3 m nad horní hranou potrubí a hutněn dusadlem. Jako poslední je zásyp, který se 

klade po vrstvách a postupně dusá. Veškeré potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce se 

spádem 3,49 %.  

 Svodné potrubí vede přes revizní šachtu TEGRA 425 o hloubce 1 235 mm pod 

povrchem terénu do jednotné veřejné kanalizační sítě DN 500 mm vzdálené 20,88 m od 

budovy.    

 

Vodovod 

Vodovodní přípojka: 

 Vodovodní přípojka bude z potrubí PE-MD 32x3 mm přivedena do vodoměrné šachty 

od firmy ASIO se spádem 3 ‰ (viz Výkres 14), kde se bude nacházet vodoměrná sestava. 

Vodoměrná sestava bude složena z uzavíracího kulového kohoutu KK30, redukce 25/30, 

vodoměru, redukce 28/25, kulového kohouty s vypouštěním KK28, zpětného ventilu a 
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vypouštěcího ventilu. Vodoměrná šachta je 1,2 m vzdálena od objektu a 17,9 metru vzdálena 

od veřejného vodovodního řádu. Vodovodní přípojka vede v hloubce 1,9 m pod povrchem 

terénu [2].  

Vnitřní vodovod: 

 Rozvod studené vody je veden 1 m pod povrchem nášlapné vrstvy v 1.NP. Rozvod 

cirkulace a teplé vody je veden ve vertikálním směru v podlaze a v horizontálním směru 

stoupačkami v předstěnách s výjimkou technické místnosti kde jsou rozvody přiznané (viz 

Výkres 14, 15, 16). Potrubí je navrženo z mědi a po celé své délce je izolováno tepelnou 

izolací ROCKWOOL tloušťky 25 mm (viz Příloha č.6). Prostupy potrubí zdmi a základy jsou 

vedeny ocelovými chráničky ∅ 32 a 25 mm podle dimenze potrubí. V domě je vedeno 

cirkulační potrubí teplé vody, pro které bylo navrženo cirkulační čerpadlo GROUNFOS 

ALPHA2 s nastavením na první režim chodu (viz Příloha č.13). Teplá voda je ohřívána 

v akumulační nádrži DRAŽICE 160l (viz Příloha č.9) [5]. 

Rozvod dešťové vody po objektu: 

 Rozvod dešťové vody po domě zajišťuje RainMaster Favorit umístěný v technické 

místnosti. Dešťová voda je přivedena z akumulační nádrže umístěné 4,6 metru od objektu a je 

využívána pro zalévání zahrady, praní prádla, splachování WC a bidet. Dešťová voda je 

rozvedena v měděném potrubí, 200 mm pod nášlapnou vrstvou v 1.NP a dále rozváděna 

k zařizovacím předmětům v předstěnách.  

Armatury vodovodu: 

Tabulka 1 – Armatury vodovodu 

Označení Název Výrobce Typové označení  Počet (KS) 

STB Stojánková baterie SIKO Multi 3 

SB Stěnová baterie SIKO Optima 3 

RV Rohový ventil hranatý SIKO Optima 5 

ZV Nezámrzný zahradní ventil Schell Polar 039970399 1 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Zařizovací předměty: 

Tabulka 2 - Výpis zařizovacích předmětů 

Označení Název Výrobce Typové označení Počet (KS) 

S Sprchový kout   2 

B Bidet SIKO O-Novo 1 

V Vana SIKO Zara 1 

U Umyvadlo SIKO Nexo 2 

SP Sporák MORA IS 985 MI 1 

L Lednice Samsung RH85EKO 1 

D Dřez SIKO METRA45 S 1 

M Myčka Samsung MY976KJ78 1 

WC Záchod SIKO Shift 2 

R RainMaster Asio Favorit 1 

K Podlahová vpust Plast Brno Nerez 425 1 

EK Elektrokotel PROTHERM RAY 1 

AN Akumulační nádrž DRAŽICE 160L 1 

 

Odtokové armatury: 

 Automatický pračka v technické místnosti a myčka na nádobí budou napojeny přes 

podomítkový sifon, zápachová uzávěra podlahové vpusti v technické místnosti od firmy Plast 

Brno je již součástí kanálku, ale nesmí být zapomenuto do uzávěry nalít vodu pro správné 

fungování. Pro sprchové vpusti jsou použity kanálky od firmy Geberit – CleanLine, jejichž 

součástí jsou i zápachové uzávěry. Vana bude napojena přes vanový sifon Alcaplast- Basic 

A502. Umyvadla a dřez budou napojeny přes umyvadlový sifon Alcaplast – A41. 
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Tabulka 3 - Odtokové armatury 

Označení 
Název zařizovacího 

předmětu 

Výrobce zápachové 

uzávěry 

Typové 

označení 

Počet 

(KS) 

K Podlahová vpust Plast Brno SI5PC00 1 

D Dřez Alcaplast A41. 1 

M Myčka nádobí Plast Brno EPN450 2 

U Umyvadlo Alcaplast A41. 2 

S Sprchový kout Geberit CleanLine 2 

P Pračka Plast Brno Plast Brno 1 

V Vana Alcaplast Basic A502 1 

 

Komín 

 Na žádost investora byl do budoucna vybudován komín Schiedel situovaný v prostoru 

obývacího pokoje a sousedící s technickou místností, odkud by byl případně napojen jiný 

kotel. Graf využitelnosti komínu v Příloze č.17. 

Ohřev vody: 

Pro potřeby teplé vody pro čtyř člennou rodinu byl navržen zásobník od výrobce Dražice 

Okce s elektrickou spirálou o objemu 160 l (viz výpočet Příloha č.9). Výpočtová potřeba byla 

sice nižší, ale po dohodě s investorem byla zvolena tato varianta.  

AS-RainMaster Favorit: 

 AS-RainMaster Favorit umístěný v technické místnosti 1.NP zajišťuje přívod dešťové 

vody z akumulační nádrže COLUMBUS 4500 l do zařizovacích předmětů. Na dešťovou vodu 

bude připojen bidet, pračka, dvě WC a venkovní kohout na zalévání zahrady. Dle výpočtu je 

předpokládaný maximální průtok RM 0,47 l/s. V akumulační nádrži je umístěn plovák měřící 

výšku hladiny dešťové vody, který je součásti sestavy zařízení RM. V případě nedostatečného 

množství srážek a nedostatečné hladiny dešťové vody v akumulační nádrži je do RM 

přivedena přípojka pitné vody, na kterou se RM v případě potřeby automaticky přepne. (viz 

Příloha č.16) 
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E. Dodatková část  

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů  

Není součástí bakalářské práce. 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektem  

Není součástí bakalářské práce. 
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F. Závěr 

Výsledkem bakalářské práce je prováděcí projekt rodinného domu zaměřený na vnitřní 

vodovod a kanalizaci. Specializace této práce je zaměření se na způsob využití dešťových vod 

v domácnosti, tím tak šetřit přírodní zdroje pitné vody a zároveň investorovi provozní 

náklady.   

Projekt se skládá ze dvou částí. Část stavební řeší návrh dvou podlažního rodinného 

domu projektovou a výkresovou dokumentací. Část druhá řeší vodovod a kanalizaci 

s využitím srážkových vod. 

V druhé části projektu je navržena filtrační šachta spolu s akumulační nádrží a 

zasakovacími boxy na jednom pozemku, která tak navzdory s vyššími pořizovacími náklady 

tvoří ideální soustavu pro hospodaření s pitnou vodou. Čerpání a rozvod dešťové vody po 

objektu zajišťuje zařízení RainMaster Favorit. 
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Výpočet tepelně technický vlastností konstrukce 
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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 :  Plochá střecha 

 Zpracovatel :  Petr Kulhavý 

 Zakázka :   Bakalářská práce 

 Datum :   30.10.2014 

 

 

 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    Baumit štuková  0,0034  0,4700   790,0  1800,0  25,0   0.0000 

  2  Omítka vápenoc  0,0150  0,9900   790,0  2000,0  19,0   0.0000 

  3  Dutinový panel  0,1600  1,2000   840,0  1200,0  23,0   0.0000 

  4  Glastek 40 Spe  0,0040  0,1500   960,0  1230,0  155000 0.0000 

  5  Pěnový polysty  0,2000  0,0390   1270,0  60,0  67,0   0.0000 

  6  Pěnový polysty  0,3710° 0,0390   1270,0  60,0  67,0   0.0000 

  7  Alkorflex 35 0  0,0020  0,1600   960,0  1300,0  33000  0.0000 

  8  Štěrk  0,0500  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 

  

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

  1  Baumit štuková omítka   --- 

  2  Omítka vápenocementová   --- 

  3  Dutinový panel   --- 

  4  Glastek 40 Special   --- 

  5  Pěnový polystyren 3 (do roku 2003) 

    --- 

  6  Pěnový polystyren 3 (do roku 2003) 

    --- 

  7  Alkorflex 35 096   --- 

  8  Štěrk   --- 

 

  

 

 

 

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 :    -13.0 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    20.0   46.6  1089.0    -1.6   81.0    433.1 

    2        28    20.0   49.0  1145.1    -0.1   80.5    487.4 

    3        31    20.0   50.8  1187.2     3.7   79.2   630.3 

    4        30    20.0   54.6  1276.0     8.3   77.1    843.7 

    5        31    20.0   61.1  1427.9    13.3   74.1   1131.2 

    6        30    20.0   66.5  1554.1    16.6   71.3   1346.2 

    7        31    20.0   69.0  1612.5    18.0   69.9   1441.9 

    8        31    20.0   67.9  1586.8    17.4   70.5   1400.3 

    9        30    20.0   61.8  1444.2    13.7   73.8   1156.4 

   10        31    20.0   55.2  1290.0     8.8   76.9    870.5 

   11        30    20.0   50.7  1184.8     3.6   79.2    625.9 

   12        31    20.0   49.1  1147.4     0.1   80.4    494.4 
           

 

 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 :        14.91 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.066 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.09 / 0.12 / 0.17 / 0.27 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 

 přibližnou přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.9E+0012 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3873.7 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.6 h 
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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 :        19.46 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.984 

 

 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    11.6   0.609     8.2   0.455    19.6   0.984    47.6 

    2    12.3   0.618     9.0   0.451    19.7   0.984    50.0 

    3    12.9   0.562     9.5   0.356    19.7   0.984    51.7 

    4    14.0   0.485    10.6   0.195    19.8   0.984    55.3 

    5    15.7   0.361    12.3  ------    19.9   0.984    61.5 

    6    17.0   0.132    13.6  ------    19.9   0.984    66.7 

    7    17.6  ------    14.1  ------    20.0   0.984    69.1 

    8    17.4  ------    13.9  ------    20.0   0.984    68.1 

    9    15.9   0.349    12.5  ------    19.9   0.984    62.2 

   10    14.1   0.477    10.7   0.174    19.8   0.984    55.8 

   11    12.8   0.563     9.5   0.358    19.7   0.984    51.6 

   12    12.3   0.615     9.0   0.447    19.7   0.984    50.1 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.4   19.4   19.1   19.1    7.9  -12.7  -12.7  -12.9 

 p [Pa]:   1285   1285 1285  1279  327    307    269  167   166 

 p,sat [Pa]:    2260   2257 2253   2213 2205 1067    203    203    200 
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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   0.7534    0.7534   2.166E-0010 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.028 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 

 

 

  

 

 

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní 

páry 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 

 

 

 

 

  



  

47 

 

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 terénu 

 Zpracovatel :  Petr Kulhavý 

 Zakázka :   Bakalářská práce 

 Datum :   30.10.2014 

 

 

 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 0,0120  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 

  2  Stavební tmel  0,0080  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 

  3  Dřevovláknité  0,0070  0,0500  1630,0  1000,0  12,5   0.0000 

  4  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 

  5  Pěnový polysty 0,2500  0,0390  1270,0  60,0  67,0   0.0000 

 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Dlažba keramická   --- 

  2  Stavební tmel   --- 

  3  Dřevovláknité desky lisované 3   --- 
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  4  Beton hutný 1   --- 

  5  Pěnový polystyren 3 (do roku 2003) 

    --- 

 

 Okrajové podmínky výpočtu : 

 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 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 :         6.64 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.143 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 

 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    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 :        19.46 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 

 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 

 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       600.73 Ws/m2K 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.67 C 

 

 

 STOP, Teplo 2011 
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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 :  OZ Porotherm 365+EPS130 

 Zpracovatel :  Petr Kulhavý 

 Zakázka :   Bakalářská práce 

 Datum :   23.10.2014 

 

 

 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  Baumit štuková 0,0034  0,4700           790,0  1800,0      25,0   0.0000 

  2  Omítka vápenoc 0,0150 0,9900   790,0  2000,0  19,0   0.0000 

  3  Porotherm 36.5   0,3650 0,1550   1000,0  790,0  10,0   0.0000 

  4  Pěnový polysty   0,1400 0,0380    1270,0  25,0          50,0   0.0000 

  5  Výztužná vrstv   0,0030  0,7500   840,0  1000,0      50,0   0.0000 

  6  Omítka ETICS s 0,0020 0,7000   840,0  1750,0     150,0   0.0000 

  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
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Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Baumit štuková omítka   --- 

  2  Omítka vápenocementová   --- 

  3  Porotherm 36.5 P+D na maltu lehkou 

    --- 

  4  Pěnový polystyren 3 (po roce 2003) 

   vliv bodových kotev dle EN ISO 6946 

  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 

  6  Omítka ETICS silikonová (zrno 1 mm) 

    --- 

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 :    -13.0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :     20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :     55.0 % 

 

  

 

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

           

    1        31    20.0   46.6  1089.0    -1.6   81.0   433.1 

    2        28    20.0   49.0  1145.1    -0.1   80.5   487.4 

    3        31    20.0   50.8  1187.2     3.7   79.2   630.3 

    4        30    20.0   54.6  1276.0     8.3   77.1   843.7 

    5        31    20.0   61.1  1427.9    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    20.0   66.5  1554.1    16.6   71.3  1346.2 

    7        31    20.0   69.0  1612.5    18.0   69.9  1441.9 

    8        31    20.0   67.9  1586.8    17.4   70.5  1400.3 
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    9        30    20.0   61.8  1444.2    13.7   73.8  1156.4 

   10        31    20.0   55.2  1290.0     8.8   76.9   870.5 

   11        30    20.0   50.7  1184.8     3.6   79.2   625.9 

   12        31    20.0   49.1  1147.4     0.1   80.4   494.4 

           

 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 

 Počet hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.07 m2K/W 

 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.160 W/m2K 

 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou 

přibližnou 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.1E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3311.2 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.4 h 

 

 

 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 

 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.70 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 

 

 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
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 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    11.6   0.609     8.2   0.455    19.2   0.961    49.1 

    2    12.3   0.618     9.0   0.451    19.2   0.961    51.5 

    3    12.9   0.562     9.5   0.356    19.4   0.961    52.9 

    4    14.0   0.485    10.6   0.195    19.5   0.961    56.2 

    5    15.7   0.361    12.3  ------    19.7   0.961    62.1 

    6    17.0   0.132    13.6  ------    19.9   0.961    67.1 

    7    17.6  ------    14.1  ------    19.9   0.961    69.3 

    8    17.4  ------    13.9  ------    19.9   0.961    68.3 

    9    15.9   0.349    12.5  ------    19.8   0.961    62.8 

   10    14.1   0.477    10.7   0.174    19.6   0.961    56.7 

   11    12.8   0.563     9.5   0.358    19.4   0.961    52.8 

   12    12.3   0.615     9.0   0.447    19.2   0.961    51.5 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 

   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 

 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 

         

 tepl.[C]:   18.7   18.7   18.6    6.4  -12.8  -12.8  -12.8 

 p [Pa]:   1285   1277   1249    893    210    196    166 

 p,sat [Pa]:   2156   2151   2140    958    202    202    202 

 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
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 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 

           

    1   0.4531    0.5039   8.989E-0009 

 

 Celoroční bilance vlhkosti: 

  

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

 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.099 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 

 

 

 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 

 

 Roční cyklus č.  1 

 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní 

páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými 

mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   OZ Porotherm 365+EPS130 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 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  Baumit štuková omítka  0,0034       0,470   25,0 

   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990   19,0 

   3  Porotherm 36.5 P+D na maltu le  0,365       0,155   10,0 

   4  Pěnový polystyren 3 (po roce 2  0,140       0,038   50,0 

   5  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750   50,0 

   6  Omítka ETICS silikonová (zrno  0,002       0,700   150,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,748 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 

  

  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 
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 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 =   0,16 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

  

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

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,210 kg/m2,rok 

  (materiál: Pěnový polystyren 3 (po roce 2). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0089 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,0992 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. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Plochá střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 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  Baumit štuková omítka  0,0034       0,470  25,0 

   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 

   3  Dutinový panel  0,160       1,200  23,0 

   4  Glastek 40 Special  0,004       0,150  155000,0 

   5  Pěnový polystyren 3 (do roku 2  0,200       0,039  67,0 

   6  Pěnový polystyren 3 (do roku 2  0,371       0,039  67,0 

   7  Alkorflex 35 096  0,002       0,160  33000,0 

   8  Štěrk  0,050       0,650  15,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,748 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,984 

  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 
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 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 =   0,07 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 

  (materiál: Alkorflex 35 096). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0283 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. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 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  0,012       1,010  200,0 

   2  Stavební tmel  0,008       0,220  1350,0 

   3  Dřevovláknité desky lisované 3  0,007       0,050  12,5 

   4  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 

   5  Pěnový polystyren 3 (do roku 2  0,250       0,039  67,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,779 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
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 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 

 

 

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

  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,67 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet tepelný ztrát objektu 
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 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 

 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 

 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

 

 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 

 

 Ztráty 2011 

 

 

 Název objektu :  BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 Zpracovatel :  Petr Kulhavý 

 Zakázka :  1 

 Datum :  20.11.2014 

 Varianta :  1 

 

 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :         -13.0 C 

 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :          8.5 C 

 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :          1.45 

 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :         20.0 C 

  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :          102.2 m2 

 Exponovaný obvod objektu P :           45.6 m 

 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :        677.6 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 :    102.2 m2  Objem vzduchu V :    677.6 m3 

 Exp. obvod P :     45.6 m  Počet na podlaží :   1 
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 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 

  

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

  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 

 Výměna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 

 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 OZ               630.8   0.16  e = 1.00   0.05   -------   132.46 W/K 

 okna              44.8   0.72  e = 1.15   0.05   -------    39.63 W/K 

 dveře              2.0   0.81  e = 1.15   0.05   -------     2.00 W/K 

 střecha          102.2   0.07  e = 1.00   0.05   -------    12.26 W/K 

 PD na terénu     102.2   0.14  Gw= 1.00   -------    0.12    6.10 W/K 

 

 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 

 Násobnost výměny vzduchu n :      0.50 1/h 

 

 

Ztráta prostupem Fi,T :    7303 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 

Ztráta větráním Fi,V :      4371 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 

Ztráta celková Fi,HL :     11675 W,   tj.   100.0 % z celkové ztráty objektu 

 

 

 

TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 

Ztráta prostupem Fi,T :     7303 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 

Ztráta větráním Fi,V :       4371 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 

Ztráta celková Fi,HL :      11675 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
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ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 

 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -13.0 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     102.2    677.6      11675  100.0%  353.78 

           

  

 Součet:      102.2     677.6     11675  100.0%    353.78 

 

 

 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    11.675 kW  100.0 % 

 

 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     7.303 kW   62.6 % 

 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     4.371 kW   37.4 % 

 

 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 OZ                   3.331 kW    28.5 %     630.8 m2       5.3 W/m2 

 okna                 1.223 kW    10.5 %      44.8 m2       27.3 W/m2 

 dveře                0.062 kW     0.5 %       2.0 m2       30.7 W/m2 

 střecha              0.236 kW     2.0 %     102.2 m2       2.3 W/m2 

 PD na terénu         0.201 kW     1.7 %     102.2 m2       2.0 W/m2 

 Tepelné vazby      1.298 kW    11.1 %         ---          ---   

 

 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 

 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.52 W/m3K 

 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    38.38 

kWh/m3,rok 
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PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 

(2002): 

 Uvažované hodnoty : - obestavěný objem Vb =        677.56 m3 

      - průměr. vnitřní teplota Ti =          20.0 C 

      - vnější teplota Te =          -13.0 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:        18170 kWh/a 

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:     7343 kWh/a 

 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:       2339 kWh/a 

 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:      2043 kWh/a 

  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         21351 kWh/a 

  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   31.51 kWh/m3,rok 

 

 

 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    193.0 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    881.9 m2 

  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.33 W/m2K 

  

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

 

 

 

 STOP, Ztráty 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 

730540-2 (2011) 

 

 Název úlohy:   BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytápěných zón budovy V =  677,6 m3 

 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  881,9 m2 

 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 

  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 

 

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 

  

 Požadavek:  

  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,33 W/m2K 

  

 Výsledky výpočtu: 

  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,22 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:  0,7 

 

 

 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Příloha č.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetický štítek obálky budovy 
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Příloha č.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet schodiště 
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Výpočet schodiště  

 

1. Výpočet počtu stupňů podle Lehmanovo vzorce: 

 2xhs+bs=360mm 

 Optimální rozměry stupně: 

 Hs,opt=17mm 

 Bs,opt=290mm 

 Konstrukční výška schodiště: HKSvor=3000mm 

n= Ksvor/hs,opt=3000/170=17,65 mm 

n=17 stupňů 

 

2. Výpočet skutečné výšky stupně: 
 

 Hs=HKs/n=3000/17= 176,47 mm 

3. Výpočet skutečné šířky stupně 

  Šs=630-2*hs=630-2*176,47=277,06mm 

4. Šířka ramene= 1000mm 

 

5. Délka schodiště= 17*277,06 

 

Výpočet byl proveden dle ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. 

Praha: Český normalizační institut, 2010.  
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Příloha č.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu 
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Výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu 

Využití dešťové vody – kalkulátor velikosti nádrže a průvodce návrhem sestavy  

 

Projekt: Rodinný dům Svádov 

Vstupní údaje 

Roční úhrn srážek       600 mm 

Velikost půdorysného průmětu odvodňované plochy  108 m2 

Počet osob        4 

Velikost zahrady       2459 m2 

Vypočítaný objem nádrže 

Na základě dostupného množství dešťové vody  3888 l 

Na základě plánované spotřeby    26073 l 

Vybraná nádrž 

Obj.č.    Položka     Doporučená cena bez DPH 

200033+202057  Columbus 4500 l, šachtová kopule, PE poklop  29.790 Kč 

Doporučené příslušenství 

Veškeré příslušenství je s nádrží plně kompatibilní: 

Filtrace 

Obj.č.    Položka     Doporučená cena bez DPH 

340020  Podzemní filtrační šachta do 500 m2 plochy   8.000 Kč 

x330140  Klidný nátok sada       1.420 Kč 
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Čerpací technika 

Obj.č.    Položka     Doporučená cena bez DPH 

202040  ESSENTIAL čerpadlo pro dům i zahradu    16.250 Kč 

333017  Plovoucí sání vč. zpětné klapky, filtr, hadice 3 m   1.650 Kč 

131610  Tlaková nádoba       8 l 550 Kč 

131615  Filtr 10" za čerpadlo, max průtok 100 l/min    530 Kč 
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Příloha č.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vsakovacího zařízení 
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Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010 [𝟗] 

Podzemní vsakovací zařízení srážkových vod – dimenzování 

Odvodňované plochy: 

A=108m
2
 Střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě   

Sklon 1% až 5% 

Ψ=0,80 

Ared=86,4m
2
 

Lokalita  

7  

 

𝑉𝑣𝑧 =
ℎ𝑑

1000
. (𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑣𝑧) −

1

𝑓
. 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 . 𝑡𝑐 . 𝑘𝑣. 60           𝑇𝑝𝑟 =

𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 + 𝑄𝑜
 

Ared  86.4 m2   redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz  0 m2    plocha hladiny vsakovacího zařízení  

(jen u povrchových vsakovacích zařízení) 
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Qp  0 m3.s-1   jiný přítok 

p  0.2 rok-1   periodicita srážek 

kv  0.00001000 m.s-1  koeficient vsaku 

f  2    součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo  0 m3.s-1   regulovaný odtok 

Avsak  7.6 m2   velikost vsakovací plochy 

hd  33.8 mm   návrhový úhrn srážek 

tc   240 min   doba trvání srážky 

Qvsak 0.0000381 m3.s-1  vsakovaný odtok 

Vvz  2.4 m3   největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 

(návrhový objem) 

Tpr 17.3 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

 

Vypočítaným parametrům vsakovacího zařízení odpovídá 12 ks vsak.tunelů Garantia s 

příslušenstvím. 

Při výstavbě vsakovacího zařízení, je bezpodmínečně nutné, dodržet nejen čistý návrhový 

objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak. 
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Příloha č.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tepelné izolace vodovodních trubek 
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Příloha č.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet potřeby vody 
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Výpočet byl proveden dle [1] 

Průměrná potřeba vody 

𝑄𝑑𝑝 = 𝑛. 𝑞𝑝 = 4.0,099 = 0,396
𝑚3

𝑑𝑒𝑛
= 396

𝑙

𝑑𝑒𝑛
 

Kde:  n… je počet spotřebních jednotek 

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

𝑞𝑝 =
𝑄𝑟

365
=

35

365
= 0,099𝑚3 

Kde:  Qr… roční potřeba vody 

 

Maximální denní potřeba vody 

𝑄𝑑𝑚 = 𝑄𝑑𝑝. 𝑘𝑑 = 396.1,25 = 495
𝑙

𝑑𝑒𝑛
 

Kde: kd… koeficient denní nerovnoměrnosti  

 

Maximální hodinová potřeba vody 

𝑄ℎ,𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑑𝑚 . 𝑘ℎ . 𝑧−1 = 495.2,1.
1

24
= 43,31

𝑙

ℎ
 

Kde:  kh… koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

 z
-1

… průměrná doba odběru vody během dne 
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Výpočet byl proveden dle [1] 

Stanovení potřeby teplé vody 

Potřeba TV pro mytí osob: 

Vo = ni ∙∑Vd  

∑Vd = ∑(nd ∙ U3 ∙ td ∙ pd)  

Kde:  nd je počet dávek (-)  

 U3 objemový průtok TV o teplotě θ₃ do výtoku (m
3
/h)  

 td doba dávky (h)  

 pd součinitel prodloužení doby dávky (-)  

 ni počet uživatelů (-)  

 Vd objem dodávky (m
3
 ) 

VO=4.0,0785=0,314m
3 

Tabulka 4 - Výpočet objemu dávky 

 Umyvadlo Vana Sprcha 

nd 2 0,3 2 

U3 0,14 0,47 0,23 

td 0,014 0,17 0,11 

pd 1 1 1 

Vd 0,00392 0,02397 0,0506 

∑ Vd 0,0785 
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Potřeba teplé vody na mytí nádobí 

𝑉𝑗 = 𝑛𝑗 . 𝑉𝑑[𝑚3] 

Kde: nj… počet jídel (2 jídla denně) 

 

Objem dávky  

𝑉𝑑 = 𝑛𝑑 . 𝑈3. 𝑡𝑑 . 𝑝𝑑 

- Kuchyňský dřez Nd=0,8 U3=0,3m
3
/h td=0,033 pd=1 

𝑉𝑗 = 𝑛𝑢. 𝑉𝑑 = 2. (0,8.0,3.0,033.1) = 0,0158𝑚3 

 

Potřeba teplé vody na úklid a mytí podlah 

𝑉𝑑 = 𝑛𝑢. 𝑉𝑑[𝑚3] 

Kde:  nu… výměr ploch  

 

Objem dávky: 

𝑉𝑑 = 𝑛𝑑 . 𝑈3. 𝑡𝑑 . 𝑝𝑑 

Nd=3 U3=0,3m
3
/h td=0,033 pd=1 

𝑉𝑢 = 𝑛𝑢. 𝑉𝑑[𝑚3] 

𝑉𝑢 =
92,8

100
. (3.0,3.0,033.1) = 0,028𝑚3 

 

Celková denní potřeba 

 𝑉2𝑝 = 𝑉0 + 𝑉𝑗 + 𝑉𝑢 = 0,314 + 0,0158 + 0,028 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟕𝟖𝒎𝟑 = 𝟑𝟓𝟖𝒍 
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Příloha č.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet potřeby tepla na ohřev teplé vody 
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Výpočet potřeby tepla na ohřev teplé vody 

Dle [7] normy ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - 

Navrhování a projektování. 

Potřeba tepla na ohřev vody pro jednu osobu za den 

𝑄2𝑡 = 𝑐. 𝑉2𝑃. (𝑄2 − 𝑄1) = 1,163.0,358. (55 − 10) = 18,74𝑘𝑊ℎ 

Kde:  c…  měrná tepelná kapacita vody [Wh/lK] 

 V2P…  denní potřeba teplé vody [l] 

 Q1…   teplota studené vody [°C] 

 Q2…  – teplota teplé vody [°C] 

 

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci teplé vody  

𝑄2𝑧 = 𝑄2𝑡 . 𝑧 = 18,74.0,3 = 5,62𝑘𝑊ℎ 

Kde: z… koeficient zohledňující ztráty při ohřevu vody a ztráty v rozvodech TV a cirkulace 

 

Denní potřeba tepla na ohřev TV 

𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 = 18,74 + 5,62 = 24,36𝑘𝑊ℎ 

Jednotlivé fáze odběru TV 

- 5 – 17 hod, 40%:     Q2t = 0,4 × 18,74= 7,9 kWh 

- 17 – 20 hod, 50%:     Q2t = 0,5 × 18,74= 9,87 kWh    

- 20 – 24 hod, 10%:     Q2t = 0,1 × 18,74= 1,974 kWh 
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Roční potřeba tepla pro ohřev TV 

𝑄𝑇𝑉,𝑟 = 𝑄2𝑃 . 𝑑 + 0,8. 𝑄2𝑃.
55 − 𝑡𝑠𝑙

55 − 𝑡𝑠𝑧
. (350 − 𝑑)

= 24,36.243 + 0,8.24,36.
55 − 15

55 − 10
. (350 − 243) = 𝟕, 𝟕𝟕𝟑𝑴𝑾𝒉/𝒓𝒐𝒌 

Kde: 

Q2P – denní potřeba tepla na ohřev TV [kWh/rok]  

d – počet dnů topného období v roce [dny]  

0,8 – součinitel zohledňující snížení potřeby tepla pro TV v létě  

55 – teplota ohřívané TV [°C]  

tsl – teplota studené vody v létě (obvykle 15 °C) [°C]  

tsz – teplota studené vody v zimě (obvykle 13 °C) [°C]  

350 – obvyklý počet dnů přípravy TV za rok  

 

Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody je 7,773 MWh/rok. 

 

Výpočet proveden dle ČSN 06 0320 [7]. 

 

 

 

 

 



  

91 

 

Příloha č.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet velikosti zásobníku 
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Výpočet velikosti zásobníku 

Potřeba tepla na ohřev TV pro 1 osobu na den: 

Q2t=18,74𝑘𝑊ℎ 

Celková potřeba tepla pro 4 osoby: 

Q2t=18,74.4=74,96kWh 

Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV: 

Q2z=Q2t..z=74,96.0,5=37,48kWh 

Teplo dodané při ohřevu vody: 

             𝑄𝟏𝒑 = 𝑄2𝑝 = 𝑄2𝑡 + 𝑄2𝑧 = 74,96 + 37,48 = 112,44𝑘𝑊ℎ 

 

Graf 1 - Křivka dodávky a odběru tepla 
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Velikost zásobníku: 

𝑉𝑧 =
∆𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑐. (𝜃2 − 𝜃1)
=

7,2

1,163. (55 − 10)
= 0,138𝑚3 = 𝟏𝟑𝟖𝒍 

 

Navrhuji boiler DRAŽICE OKCE 160L. 

 

Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody: 

Φ𝑙𝑛 = (
𝑄1𝑝

𝑡𝑝
) 𝑚𝑎𝑥 =

24,36

24
= 1,015 𝑘𝑊 

 

Výpočet proveden dle ČSN 06 0320 [7]. 
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Příloha č.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet tlakových ztrát dešťové vody 
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Tabulka 5 - Výpočet tlakových ztrát vedlejších větví dešťové vody 

 

Tabulka 6 - Výpočet tlakových ztrát hlavní větve dešťové vody 

 

Čerpadlo RainMaster Favorit vyhoví na první režim chodu. (viz Příloha č.14) 

 

Výpočet proveden dle ČSN 75 5455 [1]. 

 

 

 

 

 

  

 



  

96 

 

Příloha č.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet tlakových ztrát studené vody 
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Tabulka 7 - Výpočet tlakových ztrát vedlejší větve studené vody  Tabulka 8 - Výpočet tlakových zrát hlavní 

větve studené vody 
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Příloha č.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet tlakových ztrát teplé vody 
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Tabulka 9 - Výpočet tlakových ztrát vedlejších větví teplé vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10 - Výpočet tlakových ztrát 

hlavní větve teplé vody 
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Graf 2Pracovní bod čerpadla el. kotle  

 

Čerpadlo navrhuji na druhý režim chodu. 

 

Výpočet proveden dle ČSN 75 5455 [1]. 
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Příloha č.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet tlakových ztrát cirkulace teplé vody 
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Tabulka 12 - Výpočet tlakových ztrát 

vedlejší větve cirkulace 

Tabulka 11 - Výpočet tlakových ztrát 

hlavní větve cirkulace 
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Navrhuji čerpadlo GROUNFOS ALPHA2 s nastavením na první režim chodu. 

 

 

Výpočet proveden dle ČSN 75 5455 [1]. 
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Příloha č.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet průtoků splaškové kanalizace a návrh kanalizační přípojky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

105 

 

Výpočet průtoků splaškové kanalizace: 

Tabulka 13 - Výpočet průtoků splaškové kanalizace 

 

             

     

 V
an

a 

P
ra

čk
a 

S
p
rc

h
a 

U
m

y
v
ad

lo
 

D
ře

z 

B
id

et
 

K
an

ál
ek

 

M
y
čk

a 

W
C

 

Qww DN 

 Du 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,5 0,2 0,8 1,8 (l/s) (mm) 

 S1 1 1 
      

1 0,92 110 

 S2 
   

1 
 

1 
  

1 0,84 110 

 S3 
   

1 
     

0,27 50 

 S4 
      

1 
  

0,22 50 

 S5 
  

1 
      

0,39 50 

 S6 
  

1 
      

0,39 50 

 S7 
     

1 
 

1 
 

0,63 50 

 ∑Qww= 3,66 l/s 

          

             
     𝑄𝑤𝑤 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑢 = 0,5. √0,8.1 + 0,8.1 + 1,8.1 = 0,92 

𝑙

𝑠
 

 

      𝐾 = 0,5 𝑙0,5𝑠0,8 

 

. 

   
 

 

 

 

Výpočet proveden dle ČSN EN 12056 – 3 Z1 [8]. 

 

 

Svodné potrubí DN110 vyhovuje pro průtok 3,66 l/s, ale po konzultaci s investorem 

bylo navrženo svodné potrubí DN 125. 

Pro kanalizační přípojku platí stejné průtoky a tak bude rovněž zhotovena v potrubí 

od Wavin Osma KG 125.  
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Příloha č.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet působení teplot a vlhkostí v rohu obvodové konstrukce 
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DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 

 A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 

 

 podle ČSN EN ISO 10211-1 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 

 

 Area 2011 

 

 

 Název úlohy :  Area bakalářská práce          

 Varianta   20                             

 Zpracovatel :  Petr Kulhavý                   

 Zakázka :   1                              

 Datum :   20.11.2012      

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 

 Teplota vzduchu v exteriéru:  -13.0 C 

 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 
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 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 

 Počet svislých os:     64 

 Počet vodorovných os:     64 

 Počet prvků:   7938 

 Počet uzlových bodů:   4096 

 

 Souřadnice os sítě - osa x (m) :  

 0.00000 0.02500 0.04125 0.05750 0.07375 0.09000 0.10625 0.12250 0.13875 0.15500  

 0.17781 0.20063 0.22344 0.24625 0.26906 0.29188 0.31469 0.33750 0.36031 0.38313  

 0.40594 0.42875 0.45156 0.47438 0.49719 0.50859 0.52000 0.52750 0.53500 0.53840  

 0.54591 0.55343 0.56845 0.59850 0.62855 0.65860 0.68865 0.71870 0.74875 0.77880  

 0.80885 0.83890 0.86895 0.89900 0.92905 0.95910 0.98915 1.01920 1.04925 1.07930  

 1.10935 1.13940 1.16945 1.19950 1.22955 1.25960 1.28965 1.31970 1.34975 1.37980  

 1.40985 1.43990 1.46995 1.50000  

 

 Souřadnice os sítě - osa y (m) :  

 0.00000 0.02500 0.04125 0.05750 0.07375 0.09000 0.10625 0.12250 0.13875 0.15500  

 0.17781 0.20063 0.22344 0.24625 0.26906 0.29188 0.31469 0.33750 0.36031 0.38313  

 0.40594 0.42875 0.45156 0.47438 0.49719 0.50859 0.52000 0.52750 0.53500 0.53840  

 0.54591 0.55343 0.56845 0.59850 0.62855 0.65860 0.68865 0.71870 0.74875 0.77880  

 0.80885 0.83890 0.86895 0.89900 0.92905 0.95910 0.98915 1.01920 1.04925 1.07930  
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 1.10935 1.13940 1.16945 1.19950 1.22955 1.25960 1.28965 1.31970 1.34975 1.37980  

 1.40985 1.43990 1.46995 1.50000  

 

 Zadané materiály : 

  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1 

 X2  Y1  Y2 

    1  Omítka ETICS si     0.700     0.700       150       150    1   64    1    2 

    2  Omítka ETICS si     0.700     0.700       150       150    1    2    1   64 

    3  Porotherm 36.5      0.135     0.135        10        10   27   64   10   27 

    4  Porotherm 36.5      0.135     0.135        10        10   10   27   10   64 

    5  Omítka vápenná     0.870     0.870     6.000     6.000   29   64   27   29 

    6  Omítka vápenná     0.870     0.870     6.000     6.000   27   29   27   64 

    7  Pěnový polystyr     0.130     0.130        40        40   10   64    2   10 

    8  Pěnový polystyr     0.051     0.051        40        40    2   10    2   64 

    9  Baumit jemná št     0.800     0.800        12        12   29   30   29   64 

   10  Baumit jemná št     0.800     0.800        12        12   30   64   29   30 

 

 

 

 

 

 



  

110 

 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 

  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 

     1      1   4033    -13.00        0.04      0.17     20.00 

     2      1     64    -13.00        0.04      0.17     20.00 

     3   1886   4062     20.00        0.25      1.29     10.00 

     4   1886   1920     20.00        0.25      1.29     10.00 

 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 

 

 

   34    33    32    31    30    29    28    27    26    25   

  

 64            18.51     18.48     18.43     18.38     17.88     17.37 

 63            18.51     18.48     18.43     18.38     17.88     17.37 

 62            18.51     18.48     18.43     18.38     17.88     17.37 

 61            18.51     18.48     18.43     18.38     17.87     17.37 

 60            18.51     18.48     18.43     18.38     17.87     17.37 

 59            18.50     18.48     18.43     18.37     17.87     17.36 

 58            18.50     18.47     18.42     18.37     17.87     17.36 

 57            18.50     18.47     18.42     18.37     17.86     17.35 

 56            18.49     18.47     18.42     18.36     17.86     17.35 

 55            18.49     18.46     18.41     18.36     17.85     17.34 
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 54            18.48     18.46     18.41     18.35     17.84     17.33 

 53            18.48     18.45     18.40     18.35     17.83     17.32 

 52            18.47     18.44     18.39     18.34     17.82     17.31 

 51            18.46     18.43     18.38     18.33     17.81     17.29 

 50            18.45     18.42     18.37     18.32     17.79     17.27 

 49            18.44     18.41     18.36     18.30     17.78     17.25 

 48            18.42     18.39     18.34     18.29     17.76     17.23 

 47            18.40     18.38     18.32     18.27     17.73     17.20 

 46            18.38     18.35     18.30     18.24     17.70     17.16 

 45            18.36     18.33     18.27     18.22     17.67     17.12 

 44            18.33     18.30     18.24     18.18     17.63     17.07 

 43            18.29     18.26     18.20     18.14     17.58     17.01 

 42            18.24     18.21     18.15     18.09     17.52     16.94 

 41            18.19     18.16     18.10     18.03     17.44     16.85 

 40            18.12     18.09     18.02     17.96     17.35     16.75 

 39            18.03     18.00     17.93     17.87     17.24     16.62 

 38            17.93     17.89     17.82     17.75     17.10     16.45 

 37            17.79     17.75     17.67     17.60     16.92     16.25 

 36            17.60     17.56     17.49     17.41     16.69     15.99 

 35            17.37     17.32     17.24     17.15     16.39     15.65 

 34            17.04     17.00     16.90     16.81     16.00     15.20 



  

112 

 

 33            16.61     16.55     16.45     16.35     15.45     14.59 

 32            16.34     16.27     16.16     16.05     15.10     14.19 

 31            16.18     16.12     16.00     15.89     14.88     13.95 

 30    16.83     16.48     16.25     16.13     16.01     15.95     15.82     15.70     14.64     13.68 

 29    16.78     16.42     16.19     16.07     15.94     15.88     15.74     15.62     14.52     13.55 

 28    16.68     16.30     16.07     15.94     15.79     15.73     15.57     15.40     14.21     13.22 

 27    16.58     16.20     15.95     15.82     15.66     15.58     15.39     15.12     13.82     12.84 

 26    15.66     15.21     14.91     14.72     14.51     14.40     14.12     13.76     12.95     12.16 

 25    14.76     14.25     13.91     13.70     13.46     13.34     13.05     12.70     12.09     11.43 

 24    13.02     12.44     12.07     11.85     11.62     11.50     11.24     10.95     10.47      9.96 

 23    11.37     10.77     10.40     10.19      9.97      9.87      9.63      9.38      8.97      8.55 

 22     9.80      9.20      8.85      8.66      8.46      8.37      8.15      7.93      7.57      7.20 

 21     8.30      7.72      7.39      7.22      7.03      6.95      6.76      6.55      6.24      5.91 

 20     6.85      6.31      6.01      5.84      5.68      5.60      5.42      5.24      4.96      4.66 

 19     5.46      4.95      4.67      4.52      4.37      4.30      4.14      3.97      3.71      3.45 

 18     4.12      3.64      3.38      3.24      3.10      3.04      2.89      2.74      2.51      2.27 

 17     2.80      2.36      2.12      2.00      1.87      1.81      1.68      1.54      1.33      1.12 

 16     1.52      1.12      0.90      0.79      0.67      0.62      0.50      0.37      0.18     -0.02 

 15     0.27     -0.10     -0.30     -0.40     -0.51     -0.56     -0.67     -0.78     -0.95     -1.13 

 14    -0.96     -1.30     -1.48     -1.57     -1.67     -1.71     -1.81     -1.91     -2.06     -2.22 

 13    -2.17     -2.48     -2.64     -2.72     -2.80     -2.84     -2.93     -3.02     -3.16     -3.30 
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 12    -3.37     -3.64     -3.78     -3.85     -3.93     -3.96     -4.04     -4.12     -4.24     -4.36 

 11    -4.55     -4.78     -4.91     -4.97     -5.04     -5.07     -5.14     -5.21     -5.31     -5.42 

 10    -5.72     -5.92     -6.03     -6.08     -6.14     -6.17     -6.22     -6.28     -6.37     -6.47 

  9    -6.58     -6.75     -6.85     -6.90     -6.95     -6.97     -7.02     -7.07     -7.15     -7.23 

  8    -7.43     -7.58     -7.67     -7.71     -7.75     -7.77     -7.82     -7.86     -7.93     -8.00 

  7    -8.28     -8.41     -8.48     -8.52     -8.55     -8.57     -8.61     -8.64     -8.70     -8.76 

  6    -9.13     -9.23     -9.29     -9.32     -9.35     -9.36     -9.39     -9.42     -9.47     -9.52 

  5    -9.97    -10.05   -10.10   -10.12   -10.14   -10.16   -10.18   -10.20   -10.24   -10.28 

  4   -10.81   -10.87   -10.90   -10.92   -10.94   -10.95   -10.96   -10.98   -11.01   -11.04 

  3   -11.65   -11.69   -11.71   -11.72   -11.73   -11.74   -11.75   -11.76   -11.77   -11.79 

  2   -12.49   -12.51   -12.51   -12.52   -12.52   -12.52   -12.53   -12.53   -12.54   -12.54 

  1   -12.73    -12.74    -12.74    -12.75    -12.75    -

12.75    -12.75    -12.75    -12.76    -12.76 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název úlohy:   Area bakalářská práce          

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     -13,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   -13,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    84,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    20,00 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae =    -13,00 C 

 

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

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 

 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto 

neověřuje. 

 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou 

povrchovou 

 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 

 

 II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název úlohy:   Area bakalářská práce          

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -13,00 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae =   -13,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,748 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,879 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

  

  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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Obrázek 1 - Pole teplot 

 

 

 

Obrázek 2 - Relativní vlhkost 
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Příloha č.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS-RainMaster Favorit 
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Automatická doplňovací jednotka může pracovat ve dvou režimech – automatickém 

nebo údržbovém. V obou režimech probíhá zapnutí a vypnutí membránového čerpadla přes 

integrovaný tlakový spínač. Ochrana membránového čerpadla proti chodu na sucho a ochrana 

stagnace zásobní nádržky (pravidelná výměna vody), jsou zajištěny elektronickým řídicím 

systémem výrobku RM Favorit. Volitelně je možné napojit na řídící jednotku RM vizuální 

ukazatel stavu hladiny AS-RAINMASTER Eco-FS.  

 

Obrázek 3 - RainMaster rozvod 
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Technická data 

 

 

 

Graf 3 - Charakteristika čerpadla použitého u RM Favorit 

Čerpadlo vyhoví na první režim chodu. 

Pracovní bod 
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Graf 4 - Křivka sání 

 

Sací čerpadlo vyhoví. 

 

Tabulka 14 - Zapojení obvodů 

 

 

 

Pracovní bod 
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Příloha č.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komín Schiedel 
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Graf 5 - Využitelnost komínu Schiedel 
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Příloha č.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh domovního vodoměru 
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Návrh:  Mokroběžný vodoměr CPRRP 2.5 od firmy B-METERS (dle [1]) 

1. Maximální průtok vodoměru: 

Qmax > QD + 15% 

Kde:  Qmax je maximální průtok vodoměru (m3/h) 

QD  = výpočtový průtok (m
3
/h) 

3,13 m3/h > 0,9  m
3
/h + 15% 

3,13 m3/h > 1,35 m
3
/h   -Vyhoví 

2. Jmenovitý průtok vodoměru Qn: 

Qn > QD 

1,6 m
3
/h > 1,35 m

3
/h     -Vyhoví 

Tabulka 15- Technické parametry 
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Příloha č.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stropní panely SPIROLL 
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Popis výrobku: 

Dutinové předpjaté dílce SPIROLL jsou deskové betonové prvky vyztužené 

podélnými předpjatými lany. Vyrábějí se tzv. bezbočnicovou technologií na dlouhých 

drahách. Z průběžného pásu se po dosaženi potřebné pevnosti betonu vyřezávají dílce délky 

požadované zákazníkem, výrobní dokumentací nebo projektem. Všechny panely tloušťky 

160, 200,250, 265, 320 a 400 mm se vyrábějí novým výrobním zařízením, které je doplněno o 

horizontální posun šnekové soustavy pří zhutňováni. Touto technologií je dosáhnuto vyšší 

kvality povrchů panelů. Standardní skladebná šířka všech panelů je 1 200 mm. Průřez je 

vylehčen dutinami v závislosti na typu panelu a vyztužen předpjatými ocelovými lany 

umístěnými při spodním, případně horním okraji panelu. Výrobní délka panelu závisí na přání 

zákazníka a může dosáhnout až 16 m a je odstupňována po 1 cm. Půdorysný rozměr panelu 

lze upravit podélnými a šikmými řezy za předpokladu dodržení předepsaných zásad. 

Hlavní mi výhodami použití předpjatých panelů jsou: 

• Velmi rychlá montáž 

Panely díky svým velkým rozměrům a možnosti montáže přímo z dopravního prostředku 

umožňují pokládku stropu 

ve velmi krátkém čase s minimem pracovníků. Při montáži stropních panelů se šetří jak čas a 

peníze na dopravu 

panelů, tak také prostor na staveništi potřebný pro skladování panelů. (Není potřebná 

podpůrná konstrukce). 

• Vysoká únosnost při relativně malé tloušťce průřezu 

Předpjatá výztuž, navrhovaná vždy podle konkrétního zatížení a rozponu, umožňuje 

maximální využití statické 

výšky průřezu panelu. 

• Snadné přizpůsobení rozměrů panelů půdorysu stavby 

Panely jsou vyráběné podle navržené skladby stropu. 

• Minimalizace mokrých procesů na stavbě 

Použití panelů SPIROLL přináší po zalití spár okamžitou únosnost stropní konstrukce bez 

nutnosti větší technologické 

přestávky nutné u polomontovaných nebo monolitických stropních konstrukcí. Odpadá 

rovněž provádění 

bednění či provizorní podpůrné konstrukce. 

• Požární odolnost 

Požární odolnost je doložená vždy ke konkrétnímu typu panelu SPIROLL. 
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• Neměnné fyzikálně mechanické vlastnosti 

Stálé fyzikálně mechanické vlastnosti se nemění ani po zaplavení vodou. 

• Ekonomická výhodnost 

Panely SPIROLL přinášejí nejpříznivější poměr užitných vlastností a pořizovací ceny 

stropních konstrukcí. 

 

Obrázek 4 - Možnosti dílců SPIROLL 
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Obrázek 5 - Možnosti panelu SPIROLL 160 
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Obrázek 6 - Způsoby provedení věnců 

 

Internetový zdroj [22] 
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Příloha č.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam konzultací 

 

 


