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Anotace 

V mé bakalá ské práci jsem se zabýval vypracováním projektové dokumentace stavby 

rodinného domu, navrženou pro 4 lennou rodinu, návrhu vnit ního vodovodu a zp tného 

využití deš ové vody. Objekt se skládá z p ízemí, obytného podkroví a sedlové st echy. 

Projekt je rozd len do dvou ástí: Stavební ást a Technické za ízení budov (zdravotechnika). 

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout dle p íslušných norem, funk ní systém vnit ního 

vodovodu s oh evem solárními kolektory s bivalentním zdrojem a potrubní sí  deš ových vod 

se zp tným využitím ke splachování a zalévání zahrady. 

  

 

Klí ová slova: Vnit ní vodovod, deš ová voda, solární kolektor, bivalentní zdroj. 

 

Annotation 

This thesis deals with the elaboration of project documentation of building a family 

house, designed for a family of 4 members, design of internal water conduit system and re-use 

of rainwater. The building consists of ground floor, residential loft and gabled roof. The 

project is divided into two parts: Construction part and technical equipment (sanitary part). 

The aim of this thesis was to design, according to the relevant standards, functional system of 

internal water conduit is heating by solar collectors with bivalent energy source and rainwater 

piping network for re-use to a flushing and garden watering. 

 

Key words: internal water conduit system, rainwater, water accumulation reservoir, bivalent 

energy 
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1. Úvod: 

 Žijeme v dob , která si p eje, aby lidstvo žilo v souladu s životním prost edím. asto 

ale lidé za svým cílem dlouho nekrá ejí, nebo  nevidí tu správnou motivaci. lov k jako 

takový, využívá p írodu pro každodenní pot ebu. A  už je to pitná voda, nebo energie 

pot ebná pro oh ev vody. Nicmén  každá v c má svou cenu, a bohužel má voda a 

neobnovitelné zdroje tu nejv tší. 

 Sladké vody na zemském povrchu, z d sledk  globálního oteplování, tání ledovc  a 

jeho mísení se slanou vodou, rapidn  ubývá. Toto je d vod, pro  bychom se m li zam it na 

alternativní zdroje. N kte í lidé na planet , mají k pitné vod  p íliš daleko. A jejich rezervy se 

stále zmenšují. Na druhé stran  existují lidé, kte í pitnou vodou splachují záchody, podlévají 

záhony a myjí auta. Existuje však zp sob, který nejen sníží nyn jší spot ebu pitné vody, ale 

také nám poskytuje ekonomicky výhodnou alternativu.  

 Mezi další problematiku obnovitelných zdroj  pat í energie vynaložené pro oh ev 

vody. S nár stem slune ní aktivity, z d sledk  globálního oteplování nám tedy p íroda nabízí 

záchranu ve form  využití slune ní energie. 

 Hlavním úkolem této bakalá ské práce tedy je, navrhnout funk ní ešení využití 

deš ových vod, jako náhradu za vodu pitnou pro pot eby splachování a zalévání zahrad. 

V neposlední ad  také je navrhnout zp sob oh evu teplé vody za pomocí solárního kolektoru 

s bivalentním zdrojem. V této bakalá ské práci taktéž je vyhodnocena návratnost investic do 

za ízení pro využití deš ové vody a oh ev pomocí solárního kolektoru. 
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A Pr vodní zpráva 

A.1 Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

a) název stavby 

 Novostavba rodinného domu 

b)  místo  stavby  (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní 

   ísla pozemk ). 

 Píse ná, 739 91 Jablunkov 

 Katastrální území Píse ná u Jablunkova 

 Par. . 2015/1 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Jméno a P íjmení Libor Gorzolka 

Trvalé bydlišt  Písek u Jablunkova 218 

Okres, PS   Frýdek Místek, 739 84 

b)  jméno,  p íjmení,  obchodní  firma,  I ,  bylo-li  p id leno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo 

Netýká se 

c)  obchodní  firma  nebo  název,  I ,  bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická osoba). 

Netýká se 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jména a p íjmení projektant , v etn  projektantu bez autorizace. ásti: Pozemního 

stavitelství 

Zpracovatel    Gorzolka Libor 

Adresa    Písek 218, 739 84 

Telefon   +420 777 60 77 15 

Autorizovaný projektant Ing. Pavel Vl ek, Ph.D. 

 

b) Jména a p íjmení hlavních projektant , v etn  projektantu bez autorizace. ásti: Technické 

za ízení budov: 

Projektant   Gorzolka Libor 

Autorizovaný projektant Ing. Irena Svatošová, Ph.D. 

 

 

A.2 Seznam vstupních podklad  

a)  základní  informace  o  rozhodnutích  nebo  opat eních,  na jejichž základ   byla  stavba  

povolena 

 V pr b hu vypracování projektové dokumentace nebylo vydané rozhodnutí o povolení 

stavby. 

 

b)  základní  informace  o  dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž  základ   

byla  zpracována  projektová dokumentace pro provád ní stavby, 

Zhotovitel  Gorzolka Libor 
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Podklady  Katastrální mapa v m ítku 1:2000 

   Výškopisné a polohopisné zam ení v m ítku 1:250 

   Inženýrsko-geologický pr zkum 

   Radonový pr zkum  

 

c) další podklady, 

-Legislativa  Vyhláška .499/2006 Sb. [10] 

 Vyhláška .268/2009 Sb. [11] 

-Na ízení obce Územní plán Píse ná u Jablunkova 

-Požadavky investora 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah ešeného území, 

 Stavební objekt je umíst n na parcele . 2015/1 o rozloze 1107 m2. Tento pozemek 

spadá do katastrálního území Jablunkov (okr. Frýdek- Místek).  

 

b)  údaje  o ochran  území podle jiných právních p edpis  

 Území neleží v ochranném pásmu památkové zóny, rezervace nebo záplavového 

území podle jiných právních p edpis . 

 

c) údaje o odtokových pom rech, 

 Hladina podzemních vod byla inženýrsko-geologickým pr zkumem zjišt na v hloubce 

5m. Základová p da je jíl. Stavební objekt, v etn  stavebních úprav, neovlivní odtokové 
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pom ry podzemní vody. Stavba bude využívat zp tné získávání deš ové vody. Tato voda 

bude svedena do jímky na deš ovou vodu. V p ípad  p ete ení bude tato voda z jímky 

p evedená podzemním potrubím do sm sné ve ejné kanalizace, která vede pod místní 

dopravní komunikací. 

 

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

nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas, 

 Stavba byla provedena na pozemku, který byl odsouhlasený pro výstavbu, v souladu 

s územním plánem Píse ná u Jablunkova. 

 

e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní  

rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, pop ípad  s regula ním  plánem  v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením  stavby  a  v  p ípad  

stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn  

plánovací dokumentací, 

 Není p edm tem této bakalá ské práce. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území, 

 Obecní požadavky na využití území byly spln ny dle vyhlášky 501/2006 Sb. [12] O 

obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn ní vyhlášky .499/2006 Sb. [10] 

 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán , 

 Projektová dokumentace je provedena tak, aby splnila všechny požadavky dot ených 

orgán  státní zprávy.  
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h) seznam výjimek a úlevových ešení, 

 Netýká se této stavby. 

 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic, 

 Netýká se této stavby. 

 

j)  seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby 

Pozemek  .P. 2015/1 

Ve ejná komunikace .P.125/1 

Hlavní komunikace .P.250/1 

 

A.4 Údaje o stavb  

 

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby, 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu 

 

b) ú el užívání stavby, 

 Rodinný d m bude využíván jako trvalé bydlišt  4 lenné rodiny se zahradou a terasou 

pro relaxaci ve volném ase. 

 

c) trvalá nebo do asná stavba, 

 Jedná se o trvalou stavbu. 
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d)  údaje  o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.), 

 Objekt rodinného domu není pod ochranou. 

 

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

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba rodinného domu spl uje technické požadavky na stavby dle vyhlášky 268/2009 

Sb [2].. o technických požadavcích stavby. 

Bezbariérovost   

Objekt není ešen jako bezbariérový. 

 

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných právních 

p edpis , 

 Veškeré požadavky dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných právních 

p edpis  budou spln ny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových ešení, 

 Netýká se této stavby. 

 

h)  navrhované  kapacity  stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná  plocha,  po et  

funk ních  jednotek  a  jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník  apod.), 

Zastav ná plocha  105 m2 

Obestav ný prostor  534 m3 

Užitná plocha   152,6 m2 
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Po et funk ních jednotek 15 

Po et uživatel   4 

 

i)   základní   bilance  stavby  (pot eby  a  spot eby  médií  a  hmot, hospoda ení  s  deš ovou  

vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náro nosti 

budov apod.), 

Pot eba a spot eba médii pro 4 osoby je vypo tena v p íloze .6 a .7 

Množství srážkové vody a její spot eba je vypo tena v p íloze .14 

Celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí nejsou sou ásti této 

bakalá ské práce. 

T ída energetické náro nosti viz. P íloha . 3 

 

j)  základní  p edpoklady  výstavby  ( asové  údaje o realizaci stavby, len ní na etapy), 

Zahájení stavby   1.7.2015 

P edpokládané ukon ení stavby  1.7.2017 

 

k) orienta ní náklady stavby. 

 Orienta ní cena stavby byla stanovena v p íloze . 15. 

A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

- SO 01 – Novostavba rodinného domu 

- SO 02 – Úprava terénu, zpevn né plochy 

- SO 03 – P ípojka kanalizace 

- SO 04 – P ípojka vody 
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- SO 05 – P ípojka Elekt iny, Nízkého nap tí 

- SO 06 - Oplocení 

B Souhrnná technická zpráva 

 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

 Po poslední úprav  projektové dokumentace stavby musí být spln ny veškeré 

požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce, vždy p ed zahájením stavby. Projektová 

dokumentace musí také spl ovat konkrétní požadavky k zajišt ní bezpe nosti zabudovaných 

technických za ízení ve stavebním objektu. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, 

 Plán bezpe nosti a ochrany zdraví, BOZP, bude zpracován dle zákona .309/2006 Sb 

za ú elem eliminace rizik ohrožení zdraví a majetku, ochrany životního prost edí nebo 

k p edejití vzniku mimo ádných událostí. 

c)  podmínky  realizace  prací,  budou-li  provád ny  v ochranných nebo bezpe nostních 

pásmech jiných staveb, 

 Realizace p ipojovacích potrubí bude respektovat ochranné pásma dot ených 

inženýrských sítí a nebude narušovat jejich ochranné pásmo. V p ípad  úpravy terénu i jiné 

innosti spojené s ochranným pásmem na území t etí strany se musí vy ídit souhlas dot ené 

osoby o provedení z ízení stavebních prací. 

d)  zvláštní  podmínky a požadavky na organizaci staveništ  a provád ní prací na n m, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveništ  nebo požadavk  

stavebníka na provád ní stavby apod., 

 Sou asn  s realizací p ipojovacího potrubí se vybuduje zábradlí, z d vodu bezpe nosti 

chodc , do výšky min. 1,10 m a ozna eno výstražnou tabulkou.  

e) ochrana životního prost edí p i výstavb . 
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 Stavba bude provád na tak, aby zamezila vzniku nadm rné prašnosti v okolí, aby 

vzniklé odpady nezat žovaly prost edí v míst  výstavby a aby byly dodrženy hygienické 

limity hluku pro sousední zástavbu. 

 

C Situa ní výkresy 

 

C.1 Situa ní výkres širších vztah  

 Viz výkres .01 

a) m ítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

 Není p edm tem této bakalá ské práce. 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Napojení na dopravní infrastrukturu. 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, 

 Realizací p ípojného potrubí vodovodu a kanalizace vzniknou nové ochranné pásma, 

která budou zaznamenána dle zákona .274/2001 Sb. do situa ního výkresu širších vztah . 

d) vyzna ení hranic dot eného území. 

 Není sou ástí této bakalá ské práce. 

C.2 Celkový situa ní výkres 

 

Viz výkres .01 
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C.3 Koordina ní situa ní výkres 

 

Není p edm tem této bakalá ské práce. 

D Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

 

a)  Technická  zpráva 

Popis objektu 

Objekt bude navržen jako obytný rodinný d m pro 4 osoby s funkcí trvalého bydlišt . 

Sou ástí výstavby budou také zpevn né plochy i úprava terénu zahrady, p ípojky 

inženýrských potrubí a oplocení. Novostavba rodinného domu disponuje p ízemím, obytným 

podkrovím a sedlovou st echou. Sou ástí zpevn ných ploch bude stání, pro osobní automobil, 

které je ešeno bez p íst eší. 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení, bezbariérové užívání 

 Stavba rodinného domu bude realizována na pozemku v obci Píse ná. Tato lokalita je 

situována na mírn  svažitém terénu sm rem k jihu a disponuje výborným oslun ním 

v pr b hu celého dne. Pozemky v této oblasti jsou vybrány pro novou zástavbu. 

Novostavba rodinného domu bude vybudována v konstruk ním systému Porotherm 

[14]. Výstavba prob hne dle konstruk ních zásad a doporu ení navržených systémem 

Porotherm[14]. 
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Vstup rodinného domu je situován na jih, sm rem k ulici Petra Bezru e, ve výšce 350 

mm. Výškové p evýšení bude provedeno 3 schodnicemi výšky 150 mm. Další vstup se 

nachází na venkovní terase orientovaný sm rem na západ. P ed t mito dve mi se nachází 

schod výšky 50 mm, který eší výškový rozdíl s terasou. 

V zádve í bude umíst n elektrický rozvad  opat ený hlavním domovním jisti em, 

uzemn ným jímací ty í do hloubky 1,200 m od konstruk ní výšky podlahy. 

Ze zádve í lze p ejít do chodby, ze které lze po pravé stran  p ejít do pracovny. Na 

konci chodby se nachází vstupní dve e do technické místnosti, místnosti se záchodem a do 

koupelny. Po levé stran  chodby lze vstoupit do místnosti kuchyn  a obývacího pokoje, které 

jsou p ed leny pouze pracovním pultem. V samotném st edu chodby se lze po schodišti dostat 

do druhého patra, kde se nachází 2 d tské pokoje, ložnice, koupelna a úklidová místnost. 

Stavba není ešená jako bezbariérová, a proto nespl uje požadavky zabezpe ující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohýbu a orientace. 

Konstruk ní a stavebn  technické ešení 

 Novostavba rodinného domu bude vybudována v konstruk ním systému Porotherm 

[14]. 

 Rodinný d m bude založen na základových pásech vytvo ených ze systému 

ztraceného bedn ní Diton 50 a betonu prostého (C12/15).  Tlouš ka základových pásu bude 

jednotná, 500 mm. 

 Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihelných blok  Porotherm 440 EKO+ profi 

na lepící tmel DRYFIX. Vnit ní nosné zdivo je navrženo z cihelných blok  Porotherm 300 

P+D na zdící maltu pro tenké spáry. Nenosné vnit ní st ny jsou p í kovek Porotherm 17,5 na 

maltu pro tenké spáry a Porotherm 11,5 na maltu pro tenké spáry. 

 Stropní konstrukce je navržena z konstruk ního systému Porotherm z keramických 

vložek Miako a keramických nosníku POT. Montáž stropního systému prob hne podle 

pokyn  daný výrobcem. 

 Konstrukce krovu je d ev ná vaznicová soustava s vaznicemi 160/180 mm a krokvemi 

80/180 mm. St ešní krytina je ocelových plech  Evergreen lisovaných do profilu tašky, 

chrán ny epoxidovou vrstvou, vysoce kvalitním akrylátem a vrstvou minerálního granulátu. 
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 Podhledy v podkroví jsou izolovány vrstvou Rockwool Rockmin a podbity 

sádrokartonem. 

 Komínové t leso bude ešeno z tvarovek Schiedel Absolut 20 o rozm rech 200x200. 

 Pro zlepšení energetické náro nosti budovy byly navržena okna plastová s izola ním 

trojsklem a rámem v barv  bílé. Vchodové dve e jsou navrženy bez sklen ných ploch. 

Bezpe nosti p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí 

Bezpe nost osob bude p i stávající funkci budovy zajišt na. Únikové východy jsou 

zajišt ny formou dvou dve í umíst ných v p ízemí.  

Tepelná technika 

Tepeln  technické vyhodnocení stavebních konstrukcí viz p íloha .2 

Požadavky na denní osv tlení 

Veškeré vnit ní obytné prostory jsou navrženy tak, aby splnily minimální denní 

osv tlení místnosti p irozeným sv tlem. Technická místnost bude v p ípad  nutnosti 

p isv tlena um lým osv tlením. 

Ochrana proti hluku 

Obvodová konstrukce budovy je navržena tak, aby splnila limit maximálního hluku 

p echázející konstrukcí. Útlum zvuku v obvodové konstrukci je podle výrobce 47 dB. 

Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Byly provedeny radonové zkoušky, které p ítomnost škodlivin neprokázaly. Není tedy 

t eba navrhovat opat ení týkající se touto hrozbou. 

Hladina podzemní vody byla stanovena inženýrsko-geologickým pr zkumem 

v hloubce 5 m. Konstrukce základ  do této vrstvy nezasahuje. Není proto nutné navrhovat 

speciální opat ení 

Lokalita, ve které se pozemek nachází, neleží v poddolované oblasti ani v území 

zvýšené seismické aktivit . 

 



22 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Rodinný d m bude opat en práškový hasi ský p ístroj. 

Popis netradi ních technologických postup  

 P i výstavb  nebudou použity netradi ní technologické postupy. 

  

Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované zhotovitelem stavby: 

 Požadavky nejsou žádné. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí: 

 Kontroly budou provedeny vždy p ed i po zakrytí konstrukcí pov eným stavebním 

dozorem zodpovídající za výsledný stav konstrukce. 

b)  Výkresová  ást 

 Viz výkresy . D01-D08 

 Výkresy výkopu a stavebních jam nejsou sou ástí této bakalá ské práce 

 Výpis klempí ských a tesa ských výrobk  není sou ástí této bakalá ské práce 

c)  Dokumenty podrobností  

 Skladby konstrukcí jsou popsány ve výkrese . D06 

D.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení 

 

a) Technická zpráva  

Podrobný popis nosného systému stavby 

Rodinný d m je navržen v systému Porotherm. Hlavní nosný systém tvo í obvodové 

zdi a vnit ní nosná ze , které budou ztuženy obvodovým železobetonovým v ncem. Stropní 

konstrukci tvo í keramické stropní vložky Miako se stropními nosníky POT. Schodišt  

v rodinném dom  bude monolitické železobetonové. Schodišt  bude založeno v samostatném 



23 

 

základovém pásu. Napojení schodišt  a stropu Porotherm se provede, dle konstruk ních zásad 

Porotherm. Konstrukce krovu je ešena jako d ev ná vaznicová soustava. 

Základy 

Konstrukce základu bude vybudována v hloubce -1,200 mm pod úrovní podlahy. 

Základy se provedou pomocí ztraceného bedn ní Diton 50 a betonu prostého (C12/15) 

Ztracené bedn ní se bude ukládat na vrstvu betonové mazaniny 50mm, která srovná 

nerovnosti upraveného terénu. Do této vrstvy se vloží zemnící pásek. Tlouš ka základových 

pásu bude jednotná, 400 mm.   

Základové konstrukce budou opat eny hydroizolací a to 2x nataveným sklobitem 40 

Mineral. Hydroizolace bude natavena na základovou desku po celé délce a ší ce. 

Hydroizolace nesmí být nijak narušena i jiným zp sobem znehodnocena. 

Inženýrsko-geologickým pr zkumem byla zjišt na hladina podzemní vody v hloubce 

5m. Není tedy t eba ešit zvláštní opat ení. 

Radonový pr zkum také nezjistil hodnotu radonu v území, a proto není t eba ešit 

opat ení. 

Základovými pásy projdou celkem 3 prostupy pro technické za ízení budovy v míst  

pod technickou místností. 

Výkres základ  viz výkres . D.01 

Stropy 

Stropní konstrukce je ešeny v systému Porotherm. Stropní nosníky POT o rozm rech 

160x60 mm, jsou kladeny v osových vzdálenostech po 500 a 625 mm. Mezi n  byly vloženy 

stropní vložky Miako. Na založené vložky Miako mezi nosníky POT se nanese vrstva betonu, 

která se vyztuží ocelovou kari-sítí. Obvodové v nce budou izolovány polystyrénem vrstvy 70 

mm. 

Strop v podkroví je navržen jako izolovaný d ev ný strop pod p dním prostorem 

s izolací Rockwool Rockmin. Podhled tvo í sádrokarton Rigips umíst ný na hliníkové 

konstrukci. 

Výkres strop  v etn  detailu uložení schodišt  viz výkres . D. 05 
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St echa 

Konstrukce st echy je ešená jako d ev ná vaznicová soustava. Sou ástí soustavy 

budou st ednicové vaznice o rozm rech 160/180 a krokve o rozm rech 100/180. St echa bude 

izolována pouze v míst  styku s podkrovím.  

Veškeré d ev né konstrukce st echy musí být ádn  impregnovány proti šk dc m. 

M ly by se také chránit proti zvýšené vlhkosti z d vodu vzniku plísní pravidelnými nát ry a 

post iky. 

Svislé nosné konstrukce 

 Hlavní nosnou konstrukci tvo í obvodové st ny z broušených cihelných blok  

Porotherm 440 Eko + Profi pevnosti P8, které budou uloženy na lepící tmel DryFix. Rozm ry 

broušené cihly Porotherm 440 Eko jsou 248x440x249 (d/š/v).  

Vnit ní nosnou konstrukci tvo í st na tlouš ky 300 mm. Tato st na je konstruována 

z cihelných broušených cihel Porotherm 300 P+D pevnosti P10, které budou uloženy na maltu 

pro tenké spáry, Rozm ry broušené cihly Porotherm 300 P+D jsou 248x440x249 (d/š/v). 

Vnit ní nosná schodiš ová konstrukce je navržena z broušených cihelných blok  

Porotherm 17,5 P+D pevnosti P10 a rozm rech 372x175x238 (d/š/v). Cihla bude uložena na 

maltu pro tenké spáry. 

P eklady: 

 P eklady byly navrženy v systému Porotherm 

 P eklady, nad okenními a dve ními otvory v obvodové st n  tlouš ky 440 mm, jsou 

tvo eny p eklady Porotherm KP 70 + tepelná izolace EPS o délkách 1500 mm, 1250 mm, 

1000 mm a 1750 mm. Tyto p eklady jsou vždy uloženy minimáln  o 125 mm na každé stran . 

 P eklady, ve vnit ní nosné st n  300 mm, jsou tvo eny p eklady Porotherm KP 70 o 

délce 1250 bez tepelné izolace. Tyto p eklady musí být uloženy minimáln  o 125 mm na 

každé stran . 

 P eklady v p í kách, jsou tvo eny KP 11,5 plochými p eklady Porotherm. Tyto 

p eklady musí být uloženy minimáln  115 mm. 
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b) Podrobný statický výpo et 

 Není sou ástí této bakalá ské práce 

 

c)  Výkresová  ást   

 Viz výkresy . D01-D08 

 Výkresy výkopu a stavebních jam nejsou sou ástí této bakalá ské práce 

 Výpis klempí ských a tesa ských výrobk  není sou ástí této bakalá ské práce 

 Výkresy vyztužení nejsou sou ástí této bakalá ské práce 

D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení 

Rodinný d m bude opat en práškový hasi ský p ístroj. 

D.1.4 Technika prost edí staveb 

Zdravotn  technické instalace – vnit ní vodovod 

a) Technická zpráva – Vnit ní vodovod 

Všeobecn  

Projekt rodinného domu je situován na ulici Petra Bezru e – Píse ná u Jablunkova. 

Objekt bude ur en pro ty lennou rodinu.  Budova bude napojena na ve ejný vodovodní ád 

DN 100. Rodinný d m bude využívat deš ovou vodu ke splachování WC a zalévání zahrady. 

Vnit ní vodovod je z plastu. Pot eba vody je vypo tena v p íloze .6 

Návrh vnit ního vodovodu prob hl v souladu s SN EN 806-1[2], SN EN 806-2[3], 

SN 75 5455[4], Vyhláška .48/2014 Sb, [9]. 

Návrh využití deš ové vody prob hl podle SN EN 12056-3 Z1 [7],  
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P ipojení na technickou infrastrukturu 

 RD bude napojen na ve ejnou vodovodní sí . Ta probíhá ulicí Na B lidle. První prací 

bude výkop pro uložení p ipojovacího potrubí. Výkop bude proveden t žkou technikou. 

V místech k ížení inženýrských sítí bude výkop probíhat ru n . P i práci je pot eba 

respektovat ochranné pásma soub žných inženýrských sítí dle normy SN 73 6005 [5]. 

Napojení se provede rohovým navrtávacím pásem Hawle. P ipojovací potrubí bude uloženo 

v minimální hloubce 1850 mm na vrstv  100 mm pískového lože. Vodovodní p ípojka bude 

dále zasypána vrstvou písku o mocnosti 300 mm a ádn  zhutn ná. Na této vrstv  dále bude 

umíst na výstražná fólie. Poté výkop zasypeme výkopkem. P ípojka bude vedena p es 

základový pás. Trasa vodovodní p ípojky od ve ejné vodovodní sít  až po vstup do objektu 

bude chrán na chráni kou.  

Vodom rná soustava bude umíst na na hranici pozemku v šacht  As-VODO o 

rozm rech 900x1200 ve vzdálenosti  1500mm od ve ejné vodovodní sít . Vodom rná 

soustava se skládá z t chto armatur: kulový kohout, filtr, redukce, vodom r, redukce, 

uzavírací kohout s odvodn ním, zp tný ventil, vypoušt cí kulový ventil.  Vodom r byl 

navržen v p íloze .10. 

Vnit ní vodovod 

 Potrubí vnit ního vodovodu za íná za vodom rem, odkud dále pokra uje technické 

místnosti. V místech p estupu skrze konstrukce bude potrubí ochrán no chráni kou z PVC 

proti mechanickému poškození. Potrubí vnit ního vodovodu je navrženo v plastu. Izolace byla 

navržena v p íloze .12. Vnit ní vodovod je rozveden k za izovacím p edm t m ve 

stupa kách a p edst nách. P ipojovací potrubí bude spádováno 0,3% sm rem ke stoupajícímu 

potrubí. Potrubí musí být izolováno po celé délce, v etn  tvarovek armatur proti orosení a 

tepelným ztrátám. Izolace bude provedena nálevkovou izolací ROCKWOOL PIPO. 

 Výpo et a návrh dimenzí vnit ního vodovodu viz. P íloha . 9. 

Oh ev vody 

 Oh ev vody zajiš uje akumula ní nádrž NADO V3, vlastnící 3 tepelné vým níky a 

možnosti zapojení jedné elektrické topné spirály pro oh ev teplé užitkové vody (dále jen 

TUV). Akumula ní nádrž vlastní pojistku proti p eh átí a pojistku proti zamrznutí vody

Oh ev vody v zásobníku je rozd len na dva p ípady: 
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1. P ípad – Letní sezóna, využití solárních kolektor  

 První tepelný vým ník je napojený na 2 solární kolektory Junkers FKC-2, které budou 

p edeh ívat TUV do 30°C. Bude také zapojena elektrická topná spirála TPK firmy Dražice a 

bude sloužit jako doh ev TUV na 50°C.  Tento oh ev vody byl navržen podle SN 06 0320 

[1]. 

Solární kolektory byly navrženy v p íloze .8. 

 

2. P ípad – Topná sezóna, využití krbové teplovodní vložky 

 V tomto p ípad  uvažuji zapojení teplovodní krbové vložky na druhý tepelný vým ník 

v akumula ní nádrži. Energie použitá pro oh ev, ze zatopení v krbu, by m la být dosta ující 

jak pro oh ev TUV, tak i oh ev teplé otopné vody. Na t etí tepelný vým ník bude zapojen 

elektrický oh íva , který bude zav šen na st ny v technické místnosti spole n  s akumula ní 

nádrží. Tento p ípad není sou ástí ešení bakalá ské práce. 

Akumula ní nádrž je umíst ná v technické místnosti v prvním podlaží. Do zásobníku 

je p ivedena studená voda. Objem TUV v nádrži je 160 l. Na p ívodu studené vody do 

oh íva e jsou umíst ny armatury: uzavírací ventil s odvodn ním, zp tný ventil a pojistný 

ventil, navržen dle SN 06 0830 [8]. P i výstupu teplé vody je umíst na uzavírací armatura.  

Výpo et pot eby teplé vody, a návrh velikosti akumula ní nádrže viz. P ílohy . 7

Využití deš ové vody: 

 Deš ová voda bude využita ve splachování WC a zalévání zahrady výtokovou 

armaturou zabezpe enou proti zamrzání. Z jímky na deš ovou vodu bude vedeno potrubí do 

rodinné domu p es základový pás a konstrukci podlahy do technické místnosti. Vedení 

potrubí pro zahradní armaturu bude provedeno v nezamrzlé hloubce podél základových pás . 

Toto potrubí bude opat eno chráni kou z PVC proti mechanickému poškození a bude 

dostate n  izolováno izolantem Rockwool PIPO viz. P íloha .12. Rozvody sít  budou 

provedeny z PE-X potrubí. V objektu bude potrubí dále vedeno p ímo k zásobení WC v 1.NP 

a dále stoupacím vedením do 2.NP k zásobení WC.  

 Výpo et využití deš ové vody a návrhu jímky na deš ovou vodu viz. P íloha . 14. 
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 Výpo et dimenzí potrubí deš ové vody viz p íloha . 9. 

 

Tlaková zkouška 

 Vodovod m žeme uvést do provozu pouze až po absolvování tlakové zkoušky 

vnit ního vodovodu dle SN 75 54 09[6] . Ta se provádí po dokon ení všech montáží 

vodovodního potrubí a minimáln  jednu hodinu po odvzdušn ní a natlakovaní systému. Poté 

teprve za ínáme se zkouškou. Minimální zkušební tlak musí být 1,5MPa. Tento tlak se nesmí 

m nit. Maximální pokles by m l být 0,02Mpa. O pr b hu tlakové zkoušky musí být proveden 

zápis a vystaven protokol o tlakové zkoušce. 

 

Bezpe nost a ochrana lidí p i práci: 

 Na stavb  budou pracovat odborníci na danou práci, kte í byli proškoleni nebo 

seznámeni s bezpe nostními podmínkami na stavb . P i montáži musí být dodržen 

technologický postup montáže a bezpe nostní p edpisy. 

 

b)  Výkresovou  ást   

Výkres situace viz. Výkres  C01 

Výkresy technického za ízení budov viz D.09- D.12.  

Schéma zapojení akumula ní nádrže viz Výkres . D. 15. 

 

Zdravotn  technické instalace – Deš ová voda 

a)  Technická zpráva – odvod deš ových vod 

Všeobecn  

Tato ást eší odvodn ní st echy pomocí gravita ního systému a systém zadržování 

deš ové vody v jímce. Dále eší také napojení, p epadu z jímky na deš ovou vodu, na 
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ve ejnou kanalizaci. Kanaliza ní p ípojka bude provedena z hrdlových trubek PVC KG 

Wavin Osma. Revizní šachta je umíst na p ed objektem.  Do revizní šachty bude svedena 

splašková i deš ová voda. Odvod splaškových vod z objektu projekt ne eší. Deš ová 

kanalizace byla navržena v souladu s SN EN 12056-3[7]. 

Kanaliza ní p ípojka 

 RD bude napojen na jednotnou kanaliza ní sí . Ta probíhá ulicí Na b lidle. Napojení 

kanaliza ní p ípojky na hlavní stoku se provede pomocí odbo ky o úhlu napojení  45°. Hlavní 

v tev kanalizace a deš ové vody je svedena do revizní šachty o pr m ru 600 mm od firmy 

Wavin Osma. Veškeré vedlejší kanaliza ní v tve budou p ipojeny na hlavní kanaliza ní 

v tev.  Z revizní šachty vede kanaliza ní p ípojka do hlavní stoky jednotné kanaliza ní sít  

z plastových trub KGEM 150. Plastové trubky v zemin  mimo RD jsou uloženy na pískovém 

loži o mocnosti 150mm a zasypány pískem o mocnosti 350mm. Na zásypu bude položena 

ochranná folie, ta bude následn  zasypána výkopem. Sklon p ípojky bude jednotný 2 %. 

Podokapní žlaby 

  Pro výpo et odtoku deš ové vody ze st echy, byly navrženy podokapní žlaby ší e 150 

mm, v p íloze . 13. Tyto žlaby budou umíst ny ve spádu 0,5% vždy sm rem k odpadnímu 

potrubí. Žlaby budou upevn ny na konstrukci st echy za pomocí klempí ských okapových 

svorek z nerezu. V místech napojení odpadního potrubí se žlaby, budou instalovány lapa e 

splavenin. 

Odpadní potrubí 

 Pro ideální odvod deš ové vody, bylo navrženo celkem 5 svod  o pr ezu DN 100. 

Výpo et viz P íloha . 13. P echod z podokapního žlabu na odpadní potrubí zajiš ují kotlíky. 

Pod kotlíkem se nachází koleno 45°, na které se napojí mezikus 250 mm dlouhý. Dále 

následuje koleno 45° a z n j svod DN 100 zaúst ný do p ízemního lapa e splavenin GEIGER. 

Svod DN 100 bude pevn  p ichycen na fasádu nerezové objímky s trny ve vzdálenosti 1200 

mm od sebe. 

Svodné potrubí 

 Deš ová voda je vedena v deš ové kanalizaci v zemin  kolem objektu sm rem na 

východní ást pozemku do ulice Na B lidle. Kanalizace bude provedena z plastové trouby 
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KG od firmy Wavin Osma DN 100. Potrubí je vedeno v jednotném sklonu 3%.  Potrubí ústí 

do jímky na deš ovou vodu. V p ípad  p ete ení jímky, bude p ebyte ná deš ová voda 

odvedena do revizní šachty pr m ru 600 mm, která se nachází 1500 mm p ed napojením na 

ve ejnou kanalizaci, plastovou trubkou KG firmy Wavin osma DN 100. Na revizní šachtu je 

p ipojena kanaliza ní p ípojka, která odvádí znehodnocenou vodu do jednotné kanaliza ní 

sít . Svodné potrubí prochází prostupem zdi v suterénu o rozm ru 300 x 300mm. P i prostupu 

je t eba vést potrubí v chráni ce. P ípadné išt ní svodného potrubí probíhá p es revizní 

šachtu. 

 

Jímka na deš ovou vodu 

 Využití a odb r vody z jímky je ešeno v kapitole Technická zpráva – vnit ní vodovod 

Napojení svodného potrubí na jímku na deš ovou vodu viz Výkres . D16 

Jímka na deš ovou vodu byla navržena v p íloze . 14.   

 

Zkouška kanalizace p ed uvedením do provozu 

 Kanalizaci m žeme uvést do provozu až po absolvování zkoušek pevnosti, 

plynot snosti a vodot snosti. Po úsp šném provedení zkoušek m že být kanalizace uvedena 

do provozu. O pr b hu zkoušky musí být proveden zápis a vystaven protokol o zkouškách 

kanalizace. 

Bezpe nost a ochrana lidí p i práci: 

 Na stavb  budou pracovat odborníci na danou práci, kte í byli proškoleni nebo 

seznámeni s bezpe nostními podmínkami na stavb . P i montáži musí být dodržen 

technologický postup montáže a bezpe nostní p edpisy.  

 

Zdravotn  technické instalace – Kanalizace 

Není sou ástí ešení této bakalá ské práce. 
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Zdravotn  technické instalace – Plynovod 

Není sou ástí ešení této bakalá ské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických za ízení 

Není sou ástí této bakalá ské práce. 

E Dokladová ást 

Není p edm tem této bakalá ské práce. 

  



32 

 

3. Záv r 

 V této bakalá ské práci jsem se zabýval vypracováním projektové dokumentace pro 

provád ní stavy rodinného domu pro ty lennou rodinu.  Výsledkem bylo ekonomická 

návratnost systému využití deš ové vody pro splachování a zalévání zahrady. Sou ástí bylo 

také navrhnout alternativní možnost oh evu teplé vody pomocí solárního kolektoru 

s bivalentním zdrojem. 
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P íloha . 1 

Výpo et schodišt  
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Návrh schodišt : 

Materiál schodišt : Železobetonové monolitické schodišt  

 

Uložení schodišt : Nástupní stupe  schodišt  je uložen na betonovém základ  do hloubky     

-0,650 m. Podesta je uložena do nosné obvodové zdi Porotherm 440. Výstupní stupe  uložen 

na stropních nosnících Porotherm a provázán ocelovou výztuží. 

 

Vstupní údaje: 

 Konstruk ní výška     KV=2900 mm 

 Optimální výška schodiš ového ramene pro RD h = 150 – 180 mm 

 Ší ka schodiš ového ramene    šr = 950 mm 

 Ší ka zrcadla      šz = 100 mm 

Návrh: 

 Po et stup :    ns =  =  19,33 ~ 16,11 = 18  

  

Výška stupn :    h =  =  161,11 mm 

  

Ší ka stupn :    2h + b = 630 

      b = 630 – 2 x 161,11 = 307,78 > 310 mm  

Posouzení:  310 > 250 mm (Vyhovuje) 

  

Sklon schodiš ového ramene  =  
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  Podchodná výška:   H1 = 1500 + 750/cos  

       H1 = 1500 + 750 / cos 27,47° 

       H1 = 2345,31 

       Posouzení: 2345,31 > 2100 (Vyhovuje) 

 

  Pr chodná výška:   H2 = 750 + 1500 x cos  

       H2 = 750 + 1500 x cos27,47° 

       H2 = 2080 mm 

       Posouzení: 2080 > 1900 mm (Vyhovuje) 

 

P dorys schodišt  
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Svislý ez schodišt m 

 

 

 

Normy: 

[1] SN 73 4130. Schodišt  a šikmé rampy – základní požadavky. Praha: eský 

normaliza ní institut, 2010 
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P íloha . 2 

Základní tepeln  technické vyhodnocení 

 stavebních konstrukcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

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

 

 Teplo 2011 

 

 

 Název úlohy :  Obvodová st na - 21 > EXT 

 Zpracovatel :  Gorzolka Libor 

 Zakázka :  01 

 Datum :  14.4.2015 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 

  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  10,0   0.0000 

  3  Porotherm TO  0,0150  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 

  4  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 

 

 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Porotherm Universal   --- 

  2  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdící p nu Dryfix --- 

  3  Porotherm TO   --- 

  4  Porotherm Universal   --- 
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 Okrajové podmínky výpo tu : 

 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 

         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 

         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

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

           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 

           

 

 Pro vnit ní prost edí byla uplatn na p irážka k vnit ní relativní vlhkosti :    5.0 % 

 Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem dle SN EN ISO 13788. 

 Po et hodnocených let :      1 
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TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.33 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.222 W/m2K 

 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 

 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 

 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2040.6 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.1 h 

 

 

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

 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.05 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 

 

 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 

 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.7   0.946    46.7 

    2    12.2   0.591     8.8   0.436    19.8   0.946    49.0 

    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.0   0.946    50.8 

    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.3   0.946    53.9 

    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.946    59.3 

    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.946    63.5 

    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.946    65.5 

    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.946    64.8 
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    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.6   0.946    59.7 

   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.946    54.5 

   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.1   0.946    50.9 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.8   0.946    49.3 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 

   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   19.1   19.0  -13.4  -14.6  -14.7 

 p [Pa]:   1367   1331    205    174    138 

 p,sat [Pa]:   2203   2190    191    171    170 

 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 

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

           

    1   0.3121    0.4090   2.374E-0008 

 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.018 kg/m2,rok 

 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       2.862 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než  -5.0 C. 
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Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788: 

 

 Ro ní cyklus .  1 

 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 

 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2011 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová st na - 21 > EXT 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

   2  Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí  0,440       0,106  10,0 

   3  Porotherm TO  0,015       0,100  8,0 

   4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 

  

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

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 

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

  



49 

 

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,22 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 

  

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

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

 

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

  materiálu v kondenza ní zón  iní: 8,448 kg/m2,rok 

  (materiál: Porotherm 44 EKO+ Profi na zdí). 

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

 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0176 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,8618 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

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

Teplo 2011 

 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu < 21° 

 Zpracovatel :  Gorzolka Libor 

 Zakázka :  01 

 Datum :  14.4.2015 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Laminátová pod  0,0120  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 

  2  Baumit vyztuže  0,0500  1,4000  840,0  2000,0  40,0   0.0000 

  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 

  4  Styrotrade EPS  0,1300  0,0370  1250,0  19,0  40,0   0.0000 

  5  Asfaltový nát   0,0008  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 

 

 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Laminátová podlaha   --- 

  2  Baumit vyztužený pot r E 225   --- 

  3  PE folie   --- 

  4  Styrotrade EPS 100 Z   --- 

  5  Asfaltový nát r   --- 
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 Okrajové podmínky výpo tu : 

 

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.62 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.264 W/m2K 

 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 

 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 

 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0011 m/s 

 

 

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

 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.60 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 

 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       588.98 Ws/m2K 
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 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.52 C 

 

 

 STOP, Teplo 2011 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu < 21° 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Laminátová podlaha  0,012       0,180  157,0 

   2  Baumit vyztužený pot r E 225  0,050       1,400  40,0 

   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   4  Styrotrade EPS 100 Z  0,130       0,037  40,0 

   5  Asfaltový nát r  0,0008       0,210  1200,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 

  

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

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
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 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,26 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 

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

  

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

  Vypo tená hodnota: dT10 =   4,52 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

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

 

 Teplo 2011 

 

 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu < 24° 

 Zpracovatel :  Gorzolka Libor 

 Zakázka :  01 

 Datum :  14.4.2015 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

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

  2  Baumit vyztuže  0,0500  1,4000  840,0  2000,0  40,0   0.0000 

  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 

  4  Styrotrade EPS  0,1300  0,0370  1250,0  19,0  40,0   0.0000 

  5  Asfaltový nát   0,0008  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 

 

 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Dlažba keramická   --- 

  2  Baumit vyztužený pot r E 225   --- 

  3  PE folie   --- 

  4  Styrotrade EPS 100 Z   --- 
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  5  Asfaltový nát r   --- 

 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 

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

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

 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.6 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

 

 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.57 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.268 W/m2K 

 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 

 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 

 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0011 m/s 

 

 

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

 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.33 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.935 

 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 
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 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1436.63 Ws/m2K 

 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.23 C 

 

 

 STOP, Teplo 2011 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu < 24° 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,012       1,010  200,0 

   2  Baumit vyztužený pot r E 225  0,050       1,400  40,0 

   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   4  Styrotrade EPS 100 Z  0,130       0,037  40,0 

   5  Asfaltový nát r  0,0008       0,210  1200,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 

  

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

  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,27 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 

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

  

  Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypo tená hodnota: dT10 =   5,23 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 

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

Teplo 2011 

 

 Název úlohy :  Strop ( st echa ) v 2.NP -  21° - EXT 

 Zpracovatel :  Gorzolka Libor 

 Zakázka :  01 

 Datum :  14.4.2015 

 

 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

 

 íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  D ev ný záklop  0,0300  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 

  2  Isover Difunor  0,0005  0,3500  1470,0  900,0  250000,0   0.0000 

  3  Rockwool Rockm  0,2000  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 

  4  Kleštiny 50/16  0,1600  0,0650*  1002,8  65,2  2,0   0.0000 

  5  Jutafol N 96 S  0,0002  0,3800  1700,0  640,0  65000,0   0.0000 

  6  Kce roštu + Sá  0,0125  0,3050*  1058,2  770,9  9,0   0.0000 

  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 

 

 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  D ev ný záklop 30 mm   --- 

  2  Isover Difunorm   --- 

  3  Rockwool Rockmin   --- 
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  4  Kleštiny 50/160 + Ti. Rockwool Rockmin 

   vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 

  5  Jutafol N 96 Silver   --- 

  6  Kce roštu + Sádrokartonové desky TL. 12.5 mm 

   vliv kovových tep. most  dle BRE Digest 465 

 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 

         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 

         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 

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

           

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 

    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 

    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 

    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 

    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 

    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 

    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 

    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 

    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 

   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 

   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 

           

 

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

 Po et hodnocených let :      1 

 

 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 

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

 

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.32 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.133 W/m2K 

 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 

 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 

 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.5E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        107.3 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.3 h 

 

 

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

 

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.43 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 

 

 íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 

 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 

  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 

  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 

           

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    20.2   0.967    45.3 

    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.3   0.967    47.6 

    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.4   0.967    49.6 

    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.6   0.967    53.0 
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    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.7   0.967    58.7 

    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.967    63.1 

    7    17.6  ------    14.1  ------    20.9   0.967    65.2 

    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.9   0.967    64.5 

    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.8   0.967    59.1 

   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.6   0.967    53.7 

   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.4   0.967    49.8 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.3   0.967    47.9 

           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 

   Tsi je vnit ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 

 

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   19.4   18.7   18.6   -3.1  -14.6  -14.6  -14.8 

 p [Pa]:   1334   1294    229    225    222    139    138 

 p,sat [Pa]:   2256   2149   2148    471    171    171    168 

 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 

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

           

    1   0.3905    0.3905   1.129E-0009 

 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 

 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.191 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než  -5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypa ené vlhkosti dle SN EN ISO 13788: 

 

 Ro ní cyklus .  1 

 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 

 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 

 

 STOP, Teplo 2011 

  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   Strop ( st echa ) v 2.NP -  21° > EXT 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  D ev ný záklop 30 mm  0,030       0,180  157,0 

   2  Isover Difunorm  0,0005       0,350  250000,0 

   3  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 

   4  Kleštiny 50/160 + Ti. Rockwool  0,160       0,065  2,0 

   5  Jutafol N 96 Silver  0,0002       0,380  65000,0 

   6  Kce roštu + Sádrokartonové des  0,0125       0,305  9,0 



63 

 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 

  

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

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 

  

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

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

 

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

  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,003 kg/m2,rok 

  (materiál: Jutafol N 96 Silver). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 

 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

   



64 

 

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0012 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,1910 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 

 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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P íloha . 3 

Výpo et tepelných ztrát objektu 

Obálka budovy 
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 VÝPO ET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 

 POT EBY TEPLA NA VYTÁP NÍ A PR M RNÉHO 

 SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 

 
 dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540 

 

 Ztráty 2011 

 

 

 Název objektu :  Bakalá ská práce 

 Zpracovatel :  Gorzolka Libor 

 Zakázka :  01 

 Datum :  14.4.2015 

 Varianta :  01 

 

 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 

 Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 

 initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 

 Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 

  

 P dorysná plocha podlahy objektu A :       104.9 m2 

 Exponovaný obvod objektu P :        43.3 m 

 Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V :       534.1 m3 

  

 Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 

  

 Typ objektu :  bytový 

 

 

 ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 

 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
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 Ozna .  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 

  

 p./ .m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 

  

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     

  

  1/   1   Obálka budo   21.0     104.9    427.3       6592  100.0%  183.10 

           

  

 Sou et:      104.9     427.3      6592  100.0%    183.10 

 

 

 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

 Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.592 kW  100.0 % 

 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     3.977 kW   60.3 % 

 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V     2.615 kW   39.7 % 

 

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

  

 Obvodová st na       1.570 kW    23.8 %     198.2 m2        7.9 W/m2 

 St echa ( Strop      0.303 kW     4.6 %      64.6 m2        4.7 W/m2 

 Plastová okna p      0.822 kW    12.5 %      25.5 m2       32.3 W/m2 

 Vchodové dve e       0.068 kW     1.0 %       1.8 m2       37.7 W/m2 

 Dve e na terasu      0.221 kW     3.3 %       4.1 m2       53.8 W/m2 

 Podlaha na teré      0.368 kW     5.6 %     104.9 m2        3.5 W/m2 

 Tepelné vazby      0.626 kW     9.5 %         ---          ---   

 

 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P EDPIS : 

 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.34 W/m3K 

 Spot eba energie na vytáp ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    25.20 kWh/m3,rok 

 

 

 P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
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 Uvažované hodnoty :  - obestav ný objem Vb =      534.09 m3 

  - pr m r. vnit ní teplota Ti =         21.0 C 

  - vn jší teplota Te =        -15.0 C 

  - násobnost vým ny n =    0,5 1/h 

  - pr m. výkon int. zdroj  tepla =    4 W/m2 

  - propustnost oken g =    0,5 

  - energie slun. zá ení =    200 kWh/m2,a 

 Uvedená propustnost a energie slune ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou ástí 

 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 

  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        9069 kWh/a 

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:         5788 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:          1568 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:          2097 kWh/a 

  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:         11376 kWh/a 

  

 Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   21.30 kWh/m3,rok 

 

 

 PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený m rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    114.4 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    399.0 m2 

  

 Výchozí hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla 

 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.40 W/m2K 

  

 Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.29 W/m2K 

 

 

 

 STOP, Ztráty 2011 
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P íloha . 4 

Energetický štítek obálky budovy 

  



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika ní údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, íslo, PS ) 

Katastrální území a katastrální íslo  

Provozovatel, pop . budoucí provozovatel 

RD 

Ostrava 

199, .kat. 2015 

Libor Gorzolka 

Vlastník nebo spole enství vlastník , pop . stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Libor Gorzolka 

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vn jší objem vytáp né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 

534,0 m3 

Celková plocha A  - sou et vn jších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohrani ujících objem budovy 

399,0 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,75 m2/m3 

Typ budovy nová obytná 

P evažující vnit ní teplota v otopném období θim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj  ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 
 
 
 

Ai 

[m2] 

Sou initel  
( initel) 

prostupu tepla 
Ui 

( k.lk + j) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporu ený) 

sou initel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

initel 
teplotní 
redukce  

 

bi 
[-] 

M rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová st na 198,2 0,22       (     ) 1,00 43,6 

St echa ( Strop 64,6 0,13       (     ) 1,00 8,4 

Plastová okna p 25,5 0,78        (     ) 1,00 19,9 

Vchodové dve e 1,8 0,91        (     ) 1,00 1,6 

Dve e na terasu 4,1 1,30        (     ) 1,00 5,3 

Podlaha na teré 104,9 0,26        (     ) 0,73 20,0 

Tepelné vazby 0,0 0,00        (     )       15,5 

                         (     )             

                         (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

(pokra ování) 



 
(pokra ování) 
 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

Celkem 399,1    114,3 

Konstrukce spl ují požadavky na sou initele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 



 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

M rná ztráta prostupem tepla HT W/K 114,3 

Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,29 

Výchozí požadavek na pr m rný sou initel prostupu tepla podle 
l. 5.3.4 v SN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C 

W/(m2·K) 0,40 

Doporu ený sou initel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,30 

Požadovaný sou initel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,40 

Požadavek na stavebn  energetickou vlastnost budovy je spln n. 

Klasifika ní t ídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifika ních t íd Veli ina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,20 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,30 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,40 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,60 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,80 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,00 

Klasifikace: B - úsporná 

 

 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  14.4.2015 

 

 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Gorzolka Libor 

I :         

Zpracoval: Libor Gorzolka 

 

 

 

 

 

Podpis: …………………………………. 

 

 

 

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

 
 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Rodinný d m 
 

      

Hodnocení obálky 
 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 151,9 m2 stávající doporu ení 

  Cl 

 
 
 

0,5 
 
 

0,75 
 
 

1,0 
 
 

1,5 
 
 

2,0 
 
 

2,5 
 

Velmi úsporná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimo ádn  nehospodárná 

 
 
 

      
 
 

    0,73 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 

KLASIFIKACE 

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,29       

Požadovaná hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla obálky 
budovy podle SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 0,40 0,40 

Klasifika ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem 

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

Uem 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 

Platnost štítku do: 18.4.2025 Datum vystavení štítku: 18.4.2015 

Štítek vypracoval(a): Gorzolka Libor 
 

Student 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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P íloha . 5 

Výpis za izovacích p edm t  
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Výpis za izovacích p edm t  

 

1.NP 

1x Kuchy ský d ez  – Nerezový nástavný kuchy ský d ez s odkapem Norma Frýdlant 505, 

rozm r 900x600x180mm. Odtokový otvor 1,5“. Sm šovací džezová 

baterie DN 50 

1x My ka nádobí  - My ka nádobí Bosch SMS 53l18, rozm ry 84,5x60x60cm, 

Energetická t ída A++, Vodovodní p ípoj DN 50 

1x WC  - Záv sný klozet JYKA TIGO, rozm ry 360 x 490 x 0, Pod omítkový 

modul Jika BASIC WC SYSTÉM s napojením na vodovod ve výšce 

1000mm DN 15. 

1x Sprcha  - Sprchový kout  Jika TIGO, rozm ry 100 x 80 x 195,  Keramická 

vani ka sprchového koutu TIGO, rozm r 100 x 80 cm, DN 15 

1x Umyvadlo  - Keramické umyvadlo Jika LYRA, rozm ry 530x420x175. Instala ní 

výška 850 mm nad podlahou. Sm šovací nerezová baterie Jika DN 15 

1x Automatická pra ka- Automatická pra ka Whirpool AWS, rozm ry 595x450x845 mm, 

Energetická t ída A+++ 

 

2.NP 

1x WC  - Záv sný klozet JYKA TIGO, rozm ry 360 x 490 x 0, Podomítkový 

modul Jika BASIC WC SYSTÉM s napojením na vodovod ve výšce 

1000mm DN 15. 

1x Vana  - Akrylová vana Jika LYRA, rozm ry 1600x750x415 mm. Vanová 

nerezová sm šovací baterie Jika DN 50 

2x Umyvadlo  - Keramické umyvadlo Jika LYRA, rozm ry 530x420x175. Instala ní 

výška 850 mm nad podlahou. Sm šovací nerezová baterie Jika DN 15 
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P íloha . 6 

Stanovení pot eby vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Stanovení hodnot pot eby vody: 

Výpo et dle [1] :  

Pr m rná pot eba vody: 

Qp=nzo * qp         ( l/s); (m3/den) 

Kde : nzo po et zásobovaných obyvatel 

 qp specifická pot eba vody      (l . s-1 . den-1) 

Qp = 4 * 0,099 

      Qp = 0,396 m3/den = 396 l/den 

qp=Qr / 365 

Kde: Qr  ro ní pot eba vody; 

qp=36/365 

 

Maximální denní pot eba vody: 

Qdm=Qp * kd         ( l/s); (m3/den) 

Kde: kd koeficient denní nerovnom rnosti; 

Qdm= 396 * 1,25 = 495 l/den 

 

Maximální hodinová pot eba vody: 

Qh,max=Qd * kh  * z
-1

        (l/s) 

Kde: kh koeficient hodinové nerovnom rnosti; 

Qh,max= 495 * 2,1 * (1/24 ) = 43,31 l/h 
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Vyhláška: 

[1] Vyhláška .48/2014 Sb., kterou se m ní vyhláška . 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon .274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  

n kterých zákon  (zákon o vodovodech a kanalizacích). Praha: Ministerstvo zem d lství 2014 

– ve zn ní pozd jších p edpis . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha .7 

Stanovení pot eby teplé vody 
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Stanovení pot eby teplé vody [m3] 

Výpo et dle [1] :  

Pro mytí osob V0 

V0=ni* Vd 

Kde: ni po et uživatel ; 

Vd objem dodávky; 

V = ( nd * U3 * td * pd ); 

Kde: nd po et dodávek ; 

U3 objemový pr tok TV; 

td doba dávky; 

pd sou initel prodloužení doby dávky; 

 

4x Umyvadlo   Vd  = 4 * 0,14 * 0,014 * 1  =  0,0078 

1x Vana   Vd  = 0,25 * 0,47 * 0,085 * 1  =  0,010 

1x Sprcha  Vd  = 1 * 0,23 * 0,17 * 1  = 0,039 

 

Vd  = 0,0078 + 0,010 + 0,039 = 0,0568 m3 

V0= 4 x Vd  = 0,227 m3 

V0 = 0,227 m3 

Pot eba pro mytí nádobí 

Vj = nj x Vd 

Kde: nj po et jídel; 
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Vd objem dodávky; 

Vj = 4 * 0,002 = 0,008 m3 

Vj = 0,008 m3 

 

Pot eba pro úklid a mytí podlah 

Vu = nu * Vd  

Kde: nu  po et ploch; 

Vd objem dodávky; 

 

Vu = 1,52 * 0,02 = 0,0304 m3 

Vu = 0,0304 m3 

 

Celková pot eba teplé vody 

V2P = V0 + Vj + Vu 
 

V2P = 0,227 + 0,008 + 0,0304 = 0,265 m3 

V2P = 0,265 m3  300 l 

 

Stanovení pot eby tepla pro oh ev TV  

Teoretické teplo odebrané z oh íva e v dob e periody Q2t : 

Q2t = c * V2p * ( 2- 1) 

Kde :  c m rná tepelná kapacita vody (kWh * m-3 * K-1); 

 V2p celková pot eba teplé vody v period  (m3); 

 2 teplota studené vody (°C); 

1 teplota teplé užitkové vody (°C); 
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Q2t = 1,163 * 0,265 * (55-10) 

Q2t = 13,868 kWh  

Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV v dob  periody Q2z: 

Q2z = Q2t * z  

Kde: z  pom rná ztráta tepla p i oh evu a distribuci vody; 

Q2z = 13,868 * 0,3  

Q2z = 4,16 kWh 

Pot eba tepla odebraného z oh íva e v TV b hem jedné periody Q2p: 

Q2p = Q2t + Q2z   

Q2p = 13,868 + 4,16  

Q2p = 18,028 kWh 

Stanovení k ivky odb ru TV 

o Od 5-17 hodin 35%   Q2t = 0,35 * 13,868 = 4,8538 

o Od 17-20 hodin 50%  Q2t=0,5 * 13,868 = 6,934 

o Od 20-24 hodin 15 %  Q2t=0,15 * 13,868 = 2,0802 

 

Graf .1: K ivka dodávky a odb ru tepla 
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Výpo et objemu zásobníku na teplou vodu: 

 Vz =  

Kde Vz objem zásobníku TV (m3); 

  maximální rozdíl mezi k ivkou dodávky Q1 a odb ru tepla Q2 (kWh); 

 Vz =  

 Vz = 0,054 m
3 

 

 

Návrh zásobníku: Dražice NADO 500/160 V3 

Objem zásobníku: 160 l pro pot ebu TV 

 

Normy: 

[1] SN 06 0320. Tepelné soustavy v budovách – p íprava teplé vody – Navrhování a 

projektování. Praha: eský normaliza ní institute, 2006  
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P íloha .8 

Návrh solárních kolektor  
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Návrh plochy solárních kolektor  

Výpo et dle [1] 

Pro výpo et uvažujeme plochý solární kolektor FKC-2S firmy Junkers 

Charakteristiky kolektoru: 

 Rozm ry     2070x1145x90 mm 

Plocha apertury     2,26  m2 

 Sou initel tepelné ztráty 1   3,22 W/m2K 

 Sou initel tepelné ztráty 2   0,015 W/m2K2 

 Ú innost kolektoru    =77% = 0,766 

 Objem kolektoru    Vk=0,94 l 

 Doporu ený pracovní p etlak   0,15 MPa 

 Lokalita umíst ní    Ostrava 

 Azimutový úhel oslun né plochy  =±0° ( orientace na jih ) 

Denní dávka slune ního zá ení 

HT,den= r * HT,den,teor +(1- r) * HT,den,dif 

Kde: r  pom rná doba slune ního svitu; 

HT,den,teor teoretická denní dávka celkového slune ního zá ení   (kWh.m-2.den-1); 

HT,den,dif teoretická denní dávka difúzního slune ního zá ení (kWh.m-2.den-1); 
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Tabulka hodnot sou initel  v období od Dubna ( IV) do íjna ( X ) 

IV V VI VII VIII IX X 

HT,den,teor 7,10 7,57 7,69 7,56 7,19 6,41 5,13 

HT,den,dif 1,34 1,62 1,75 1,72 1,50 1,16 0,80 

r 0,44 0,5 0,51 0,52 0,54 0,52 0,37 

 

HT,den= 0,485 x 3,974 + ( 1 – 0,485 ) x 2,27 

HT,den= 3,096 kWh/m
2
.den 

Ú innost solárních kolektor  

 =  

 =    

Kde: G slune ní ozá ení, ve W/m2K; 

 Ak vztažná plocha kolektoru, v m2; 

 0 ú innost solárního kolektoru p i nulových tepelných ztrátách; 

 1 lineární sou initel tepelné ztráty kolektoru, ve W/m2K; 

2 kvadratický sou initel tepelné ztráty kolektoru, ve W/m2K; 

tm pr m rná teplota teplonosné kapaliny v solárních kolektorech v pr b hu dne v 

°C, hodnota se uvažuje celoro n  konstantní, p íprava TV pokrytí > 70 % = 50°C; 

te st ední teplota v dob  slune ního svitu, v °C; 
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Tabulka hodnot sou initel  v období od Dubna ( IV) do íjna ( X ) 

IV V VI VII VIII IX X 

Gt,m 522 497 479 483 505 516 489 

te,s 10,7 15,9 18,9 20,7 20,8 18 12,7 

 

  k=    

 k = 5,225 

Denní zisky solárních kolektor  

 Qk,u=0,9* k* HT,den*(1-p) 

Kde: p hodnota srážky z tepelných zisk  solárních kolektor  vlivem tepelných ztrát 

solární soustavy ( rozvody, solární zásobník ), p = 0,2; 

 Qk,u=0,9* 0,518*3,096*(1-0,2) 

 Qk,u= 1,164 

Plocha solárních kolektor  

 Ak=  

Kde: f solární pokrytí, f=50% 

  celková pot eba tepla na p ípravu teplé vody (  

Ak=  

Ak= 7,73 m2 
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Po et solárních kolektor  

 Nk=  = 3,499 

 Nk= 4 Ks 

Navrhuji 2 ks solárních kolektor  firmy Junkers typ FKC-2S o celkové ploše 4,5m2 pro 

p edeh ev na 30 °C. Jako bivalentní zdroj v akumula ní nádrži navrhuji elektrickou topnou 

spirálu TPK pro doh ev na 55°C. 

 

Dimenze potrubí solárního systému 

Sv tlost potrubí   22x1 mm 

Objemový pr tok  50 l/h 

Dopl ky solární sestavy doporu ené výrobcem 

Ekvivalentní regulátor FW 120, Odvzduš ovací ventil ELT 5 pro solární kolektory FKC, 

Uchycení a p ipojení na šikmou nebo plochou st echu. Expanzní nádoba SAG 18 

Normy:  

[1]  Matuška, Tomáš. Solární tepelné soustavy. Praha: Spole nost pro techniku prost edí, 

2009. 978-80-02-02186-5 
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P íloha .9 

Dimenzování vnit ního vodovodu 
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Dimenze vnit ního vodovodu 

Výpo et dle : [1] a [2]   

Posouzení nutnosti cirkula ního vedení 

Nejdelší trasa 

Tab. .5 Doba Odtoku studené vody 

 

Požadavek dle: SN EN 806-2. Vnit ní vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spot eb  - 

ást 2: Navrhování. Praha: eský normaliza ní institut, 2005. 

tmax>t 

30s > 18,96 s     -Vyhoví 

Požadavek vyhoví, cirkulace není nutná. 
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Materiál potrubí: Plast 

ástí vnit ního vodovodu : Teplá voda, studená voda 
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Normy: 

[1]  SN 75 5455. Výpo et vnit ních vodovod . Praha: eský normaliza ní institut, 2007.  

[2]  SN EN 806-2. Vnit ní vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spot eb  – ást 2: 

Navrhování. Praha: eský normaliza ní institut, 2005. 
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P íloha . 10 

Návrh domovního vodom ru 
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Návrh domovního vodom ru 

Pro výpo et byl zvolen vodom r SENZUS 420, DN 25. Qn=3,5 m3/h , Qmax=7 m3/h 

Maximální pr tok vodom ru: 

Qmax> Qd+15% 

Kde: Qmax   Maximální pr tok vodom ru ( m3/h) 

 Qd  Výpo tový pr tok ( m3/h ) 

7 > 2,7 *1,15  

7  > 3,02    -Vyhoví 

Jmenovitý pr tok vodom ru: 

Qn >Qd 

3,5 > 3,02    -Vyhoví 

Technické údaje vodom ru : 
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Obr.1 Technické údaje vodom ru 

 

Obr.2 Tlakové ztráty vodom ru 

Tlaková ztráta vodom ru: 

Qd=3,02 m3/h 

Tlaková ztráta vodom ru za daných podmínek je 0,18 bar = 18 kPa 

Normy: 

[1]  SN 75 5455. Výpo et vnit ních vodovod . Praha: eský normaliza ní institut, 2007.  

[2]  Technický list vodom ru spole nosti Kapka [online] dostupný z     

http://www.kapka-vodomery.cz/download/vodomery/domovni/sensus-420.pdf 
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P íloha . 11 

Výpo et expanzní nádoby TUV 
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Výpo et expanzní nádoby: 

Vet=1,3* V0 *n*  

Kde:  Vet Objem expanzní tlakové nádoby ( l ) 

 V0 Objem vody v celé otopné soustav  ( l ) 

 N sou initel zv tšení objemu ( - ) 

  stupe  využité expanzní nádoby ( - ) 

Vet = 1,3* 165,85  * 0,01949 *  

Vet = 5,603 l 

=  

Kde: ph,dov,A  Nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací absolutní tlak pojistného 

ventilu ( kPa ) 

 ph,A  Hydrostatický absolutní tlak 

 =  

 =  

 = 0,75 
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ph,A = *g*h*103+pB 

Kde:  hustota vody ( kg/m3 ) 

 g tíhové zrychlení ( m/s2 ) 

 h výška vodního sloupce nad expanzní nádobou ( m ) 

 pB barometrický tlak ( kPa ) 

ph,A = 1000 * 10 *5,3 *103 + 100 

ph,A =  153 kPa 

 

 

Tabulka k ur ení n 

Návrh:  Navrhuji expanzní nádobu pro TUV,  firmy  4T, HYB 8/10, maximální p etlak 10 

bar. 

Zdroj: 

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

expanzni-nadoby 
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P íloha . 12 

Návrh tepelné izolace potrubí 
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Návrh izolace potrubí: 

Isolace navržena dle Vyhlášky . 193 / 2007 

 

 

Normy: 

[1]  Návrh tepelné izolace potrubí [online] dostupný z  http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-

a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu 
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P íloha . 13 

Návrh deš ové kanalizace 
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Výpo et odtoku deštných vod 

Q = r * A * C 

Kde : Q  odtok deštných vod, v litrech za sekundu ( l/s ); 

 r  intenzita dešt , litrech za sekundu na metr tvere ný ( l/s.m2); 

 A ú inná plocha st echy, metrech tvere ných (m2); 

 C sou initel odtoku, bez rozm ru (C = 1,0 pokud národní a místní p edpisy nebo 

zvyklosti nestanovují jinak 

Q = 0,03 * 44,91 * 1 

Q = 1,347 l/s 

Ú inná plocha st echy : 

A = Lr * Br 

Kde: A ú inná plocha st echy, metrech tvere ných (m2); 

 Lr délka okapu, v metrech ( m ); 

 Br p dorysný pr m t st echy st ešního žlabu po h eben st echy, v metrech (m); 

A = 10,630 * 4,225 

A = 44,91 m
2
 

P í ný profil st ešního žlabu 

AE=  

Kde: AE Celkový p í ný profil st ešního žlabu ( mm2 ); 

 v  hloubka žlabu ( mm ); 

AE=  

AE= 12 717 mm2 
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Navrhovaný odtok deš ových vod 

QN =2,78*10
-5

*AE
1,25 

Kde: QN Návrhový odtok deš ových vod ze st ešního žlabu ( l/s ) 

QN = 2,78*10
-15

*12717
,25 

QN = 3,75  l/s 

QL = 0,9 * 0,5 * QN * FL 

Kde: QL Návrhový odtok deš ových vod ze st ešního žlabu ( l/s ) 

 0,9 sou initel bezpe nosti ( - ) 

 0,5 sou initel sítka i lapa e splavenin 

 FL sou initel odtoku získaný pom rem LR a W ( - ) 

QL = 0,9 * 0,5 * 4,89 * 0,93 

QL = 1,57 

Požadavek: 

QL = 1,57 > Q = 1,347 l/s    -Vyhoví 

 

Odpadní potrubí 

Podmínka:   

   

 

D = 150 

h = W * FK  
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Kde: h tlaková výška na výtoku st ešního žlabu 

 FK faktor tlakové výšky získaný pom rem ší ky dna a polom rem žlabu 

 D ú inný pr m r výtoku 

h = 90 * 0,47 = 42,3 mm 

90 mm > 42,3 mm – pr tok p epadem 

 

Qo=  

Kde: Q0  Celkový odtok deš ových vod ( l/s); 

 D Ú inný pr m r výtoku st ešního žlabu ( mm ); 

 k0 Výtokový sou initel – 0,5 pro výtoky opat ené sí kou nebo lapa em 

splavenin ( - ); 

Qo= =2,09 l/s 

Deš ový svod DN 100 – Vyhoví 

Návrh svodného potrubí: 

Úsek 1-2 

Po et svod  1 

Jmenovitý pr tok Q(l/s) 2,09 

Celkový pr tok Q(l/s) 2,09 

DN 100 

Úsek 2-3 

Po et svod  2 

Jmenovitý pr tok Q(l/s) 2,09 

Celkový pr tok Q(l/s) 4,18 

DN 100 
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Úsek 3-JDV 

Po et svod  3 

Jmenovitý pr tok Q(l/s) 2,09 

Celkový pr tok Q(l/s) 6,27 

DN 100 

Úsek 4-5 

Po et svod  1 

Jmenovitý pr tok Q(l/s) 2,09 

Celkový pr tok Q(l/s) 2,09 

DN 100 

Úsek 5-JDV 

Po et svod  2 

Jmenovitý pr tok Q(l/s) 2,09 

Celkový pr tok Q(l/s) 4,18 

DN 100 

 

 

Normy: 

[1]  SN EN 12 056 – 3: Vnit ní kanalizace – Gravita ní systémy – ást 3: Odvád ní 

deš ových vod ze st ech – Navrhování a výpo et. Praha: eský normaliza ní institut 

2003. 
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P íloha . 14 

Návrh objemu zadržovací nádrže 
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Množství srážkové vody: 

Q=  

Kde: Q množství zachycené srážkové vody (m3/rok ); 

 J množství srážek ( mm/rok ); 

 P využitelná plocha st echy ( m2 ); 

 fs koeficient odtoku st echy ( - ); 

 ff koeficient ú innosti filtru mechanických ne istot ( - ); 

Q=  

Q= 62,37 m3/rok 

 

Objem nádrže dle spot eby  

Vv =  

Kde: n po et obyvatel v domácnosti (-); 

 Sd spot eba vody na jednoho obyvatele a den ( l/os.den); 

 R koeficient využití srážkové vody ( - ); 

 Z  koeficient optimální velikosti ( - ); 

Vv =  

Vv= 3,2 m3 
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Objem nádrže dle množství využité srážkové vody 

Vp=(Q/365) * z 

Kde: Q Množství odvedené srážkové vody ( m3/rok); 

Vp=(62,37 / 365 ) * 20  

Vp = 3,42 m3 

 

Pot ebný objem a optimalizace návrhu objemu nádrže 

VN=MIN ( Vv;Vp ) 

Kde: VN pot ebný objem ( m3); 

 Vv objem nádrže dle spot eby ( m3); 

 Vp objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody ( m3); 

Vv=3,2m3 < Vp = 3,42 m3 

VN= 3,2 m2 

Návrh : Jímka na deš ovou vodu TITANIUM WEEW objem 4000 litr , Rozm ry : 

2,63x1,6x1,6 m 

Zdroj: 

[1]  Návrh zadržovací nádoby pro deš ovou vodu [online] dostupný z  

http://www.asio.cz/cz/navrh-systemu-pro-vyuziti-srazkove-vody 
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P íloha . 15 

Ekonomický odhad stavby 
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P ibližná cena pozemku 

1.) Cena pozemku 

Budova bude postavena na pozemku investora stavby. 

 

2.) Cena za stavební objekt 

 

Výpo et obestav ného prostoru: 

Obestav ný prostor základ : 

Tlouš ka základu d = 400 mm 

Hloubka založení h = 1,20 mm 

 

Oz=  55 * 0,400  * 1,200 + (100 * 0,150) = 41,4  m3 

 

Obestav ný prostor vrchní ásti objektu  

Ov= 534 m3  

 

Obestav ný prostor zast ešení   

Oz= 26,4*10,650  = 281,16 m3 

Celkový obestav ný prostor  

OP = Oz + Ov + Oz = 41,4+534+281,16 = 856,56 m3 

Základní cena obestav ného prostoru za 1 m3 dle V stníku 2290 K . 

 Cena obestav ného prostoru = 856,56 * 2290 = 1 961 522,4 K . 

3.) P ípojky 

Elektrická sí  

3 Fázová, p íp pro RD v zemi   4m x 140 k  = 560 k  

Sk í  pro venkovní kabelové rozvody 5 120k / 1 kus = 5120 k  

Pris sk í  pro rozvody   6200k  / 1 kus = 6900 k  

     --------------------------------- 

     Celkem   12580 k  
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Vodovodní p ípojka  

 

Základní cena vodovodního potrubí na metr délky je dle V stníku 360  k  

Cena vodovodní p ípojky ( délka vodovodní p ípojky podle Výkresu Situace C.01) 15 m 

 15 * 360 = 5600 k  

 

Plynovodní p ípojka – není ešena 

 

Kanaliza ní p ípojka 

 

Základní cena kanaliza ního potrubí na metr délky je dle V stníku 1240 k  

Cena vodovodní p ípojky ( délka vodovodní p ípojky podle Výkresu Situace C.01) 15 m 

 15 * 1240  = 18600 k  

 

4.) Zpevn né plochy  

 

Plochy s povrchem prašným, št rkové tl. 250 mm ( 34 m2 )    

45 k   / m2= 1530 k  

 

5.) Úprava okolí 

 

Na pozemku se nenachází stromy, ke e ani zahrada 

 

6.) Cena za projektové práce ( sazba 1,5% ) 

 

Souhrná cena bod  1-5 ………….. 1 999 832 k  

Sazba 2,5 % …………………………….. 29997,48 k  

 

7.) Náklady na umíst ní stavby 

 

Sazba 2,5 % z bodu 1-5 ………….. 49 995,8 k  
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8.) Vybavení nebo za ízení 

 

Solární kolektory Junkers v etn  p íslušenství a Akumula ní nádoby NADO V3 

 Cena   63 000 K  

    

Jímka na deš ovou vodu 

 Cena  20 500 k  

 

9.) Rezerva na krytí rizik 

 

Novostavba 5  -  10% ……………… 99 980 k  

 

10.) Ostatní náklady ( 1 – 3 % ) 

 

Ostatní náklady …………………… 19998,32 K  

 

 

Celkové náklady ………………… 2 283 302 K  ( bez DPH ) 

DPH 21 % …………………………… 479 493 K  

 

 

 

 

Celkové náklady ( DPH 21 % )      2 762 801 K  

 

Zdroj: 

[1]  Cenový v stník 1/2014 dostupný online http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-

vestnik/2014/cenovy-vestnik-1-2014-16635 
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P íloha . 16 

Ekonomická návratnost systému 

Využití deš ových vod 
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Výpo et návratnosti investice: 

Po izovací cena za ízení využití deš ové vody: 

 Vodovodní potrubí užitné vody   5460 K  

 Jímka na deš ovou vodu   20 500 K  

 Celkové náklady  ( IN )   25 960 K  

Ceny vody: 

 vodné      36,59 K /m3 

 sto né      33,68 K /m3 

 Celkem  (CV)     70,27 K /m3 

Vzorec pro výpo et návratnosti 

 Ts=IN/CF 

Kde:  Ts doba návratnosti investice 

 IN Po áte ní náklady 

 CF Úspory za jeden rok 

 CF = CV * Vp 

Kde: CV Cena vody 

 Vp Množství srážkové vody 

 Ts= 25 960 / ( 70,27 * 62,37 )  

 Ts= 5,92 let 

 Ts= 6 let 

Zdroj:  

[1]  Cenový v stník 1/2014 [online] dostupný z  http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-

vestnik/2014/cenovy-vestnik-1-2014-16635 
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[2] Výpo et návratnosti investic [online] dostupný z    http://www.tzb-info.cz/2786-

vypoctova-pomucka-ekonomicka-efektivnost-investic-ii 

[3] Ceny vodného a sto ného [online] dostupný z   

http://www.vodarenstvi.com/vodarenstvi-cr-2015.php 

 




