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Anotace 

Meca, Jakub, Řešení projektu kanalizace s využitím dešťové vody v rodinném domě, 

Bakalářská práce, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. 

Předmětem této bakalářské práce je projekt pro realizaci stavby rodinného domu a návrh 

rozvodů TZB – konktrétně vnitřní kanalizace a části vnitřního vodovodu, který využívá 

dešťovou vodu. Cílem práce je také ekonomické vyhodnocení využívání dešťové vody. Ve 

stavební části je řešená novostavba dvoupodlažního domu pro čtyřčlennou rodinu bez 

podsklepení se sedlovou střechou. 

Bakalářská práce se skládá z textové části, příloh a výkresové části. Projekt pro realizaci 

stavby je zpracován dle platných legislativních a normativních předpisů.  

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

  



Annotation 

Meca, Jakub, Solution of the sewer system project with use of rainwater in the family 

house, Bachelor thesis , VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

2015. 

The subject of this bachelor thesis is the project of building the family house and design 

of HVAC piping – specifically internal sewerage and part of water supply system, which uses 

rainwater. The aim of this work is also economic evaluation of the using rainwater. The 

construction part is solving builiding of two-floor family house for a family of four without a 

basement with a saddle roof. 

The bachelor thesis consists of text part, attachments and drawing part. The project for 

construction realization is developed according to valid legislative and normative regulations. 

Keyword: sewage, infiltration of rainwater, storage tank, using of rainwater 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro realizaci rodinného domu, 

projekt vnitřní kanalizace rodinného domu a hospodaření s dešťovou vodou, a to návrh 

vsakovacího zařízení a akumulační nádrže na dešťovou vodu. Dokumentace se skládá z textové 

části, příloh a výkresové části. 

Novostavba rodinného domu je řešená jako dvoupodlažní pro čtyřčlennou rodinu se 

sedlovou střechou a bez podsklepení. 

Kanalizace je rozdělená na splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace je z objektu 

vyvedena do veřejné kanalizační stoky a dešťová voda ústí do akumulační nádrže a dále pak 

přepadem do vsakovacího zařízení. Dešťová voda je z akumulační nádrže přiváděna do objektu, 

kde je využívána ke splachování dvou toalet a pro provoz pračky. Při nedostatku dešťové 

(užitkové) vody se systém dopouští z domovního rozvodu pitné vody. V projektu jsou zahrnuty 

výpočty, výkresy, návrhy kanalizace a zařízení, které jsou s ní spojené. 

Doufám, že vědomosti, které jsem při vypracovávání této bakalářské práce získal, 

využiji ve svém budoucím studijním a pracovním životě. 

  



11 
 

2. Průvodní zpráva 

2.1. Identifikační údaje 

2.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:  1. máje 5602, 738 02 Frýdek-Místek 

Parcela:  560/2 

Kraj:   Moravskoslezský 

2.1.2. Údaje o žadateli 

Jméno:   Karel Novák 

Adresa:  28. října 1700, 738 01 Frýdek-Místek 

2.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno:   Jakub Meca 

Adresa:  1. máje 1839, 738 02 Frýdek-Místek 

2.2. Seznam vstupních podkladů 

Na základě stavebního povolení, které nabylo právní moci je zpracován projekt 

provádění stavby. Stavební povolení bylo vydáno stavebním Úřadem městského obvodu 

Frýdek-Místek. 

Vstupní podklady pro vytvoření projektové dokumentace: 

- stavební povolení 

- projekt pro stavební povolení 
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- hydrogeologický průzkum 

- výškopisné a polohopisné zaměření 

2.3. Údaje o území 

a. Rozsah řešeného území: 

Jedná se o území na parcele 560/2 s výměrou 873,2 m2. Území je nezastavěné. 

b. Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Pozemek byl do teď nevyužívaný a nachází se na něm pouze travní porost. Terén 

pozemku je rovinatý. Na území není žádná jiná stavba. Na řešeném pozemku se nevyskytuje 

radon a nachází se v nadmořské výšce 351,5 m.n.m.. Vjezd na pozemek je z ulice 1. máje, kde 

se nachází i inženýrské sítě. Parcela je ve vlastnictví investora. 

c. Údaje ochraně území podle jiných právních předpisů: 

Řešený pozemek nepodléhá žádné zvláštní ochraně. 

d. Údaje o odtokových poměrech: 

Není předmětem bakalářské práce. 

e. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

Stavba se nachází na území určeném k individuálnímu bydlení. Projekt je v souladu 

s územním plánem města Frýdek-Místek. 
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f. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Stavební činností jsou dodrženy požadavky dané územním plánem na využití území. 

Území je určeno k zástavbě. 

g. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny. Požadavky byly zpracovány do 

projektové dokumentace a budou dodržovány. 

h. Seznam výjimek a úlevových řečení 

Pro tento projekt nejsou žádné výjimky ani úlevy. 

i. Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Není požadován. 

j. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: 

Parcela číslo 559/3 – zahrada, David Urman 

Parcela číslo 559/4 – zahrada, Jana Malá 

Parcela číslo 559/5 – orná půda, Karel Sedlák 

Parcela číslo 560/1 – zahrada, Miroslav Kulišák 

Parcela číslo 560/3 – zahrada, David Rychlý 

2.4. Údaje o stavbě 

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Nová stavba. 
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b. Účel užívání stavby: 

Rodinný dům s trvalým užíváním pro čtyřčlennou rodinu. 

c. Trvalá stavba: 

Stavba je trvalá. 

d. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

Stavba není chráněná. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Objekt splňuje veškeré technické požadavky na stavby. Objekt není řešený jako 

bezbariérový. Rodinný dům nemusí být řešený vzhledem k jeho způsobu využití jako 

bezbariérový. 

f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

předpisů: 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a jsou 

splněné. 

g. Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro tento projekt nejsou žádné výjimky ani úlevy. 

h. Navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha:  132,3 m2 

Obestavěný prostor:  776,7 m3 

Exponovaný obvod:  46,6 m 
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Počet uživatelů:  4 

Užitková plocha:  198,73 m2 

i. Základní bilance stavby: 

Projekt neřeší spotřebu plynu, elektrické energie, odpadu ani emisí. 

Průměrná roční potřeba vody:  146 m3/rok 

Splaškové odpadní potrubí:  přípojka do veřejné stoky 

Dešťová voda:   akumulační nádrž, vsakovací boxy 

Třída energetické náročnosti:  B – úsporná 

j. Základní předpoklady výstavby: 

Doba výstavby:   15 měsíců 

Zahájení výstavby:   červen 2015 

Konec výstavby:   říjen 2016 

k. Orientační náklady na výstavbu: 

Izolovaný domek – svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků – 5024 Kč/m3 

Obestavěný prostor: 776,7 m3 

Orientační cena nákladů na výstavbu: 776,7 x 5024 = 3,902 mil. Kč 

- Cena byla vypočtena dle internetové stránky: [1] 

2.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba v rámci dokumentace není členěná na další objekty. Stavba je tvořena rodinným 

domem, přípojkami inženýrských sítí, akumulační nádrží, vsakovacím zařízením a zpevněnými 

plochami. 



16 
 

3. Souhrnná technická zpráva 

3.1. Popis území stavby 

a. Charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází na parcele číslo 560/2 s celkovou rozlohou 873,2 m2. Pozemek 

leží na rovinatém terénu a nachází se na něm pouze travní porost. Parcela je vlastněná 

investorem a není vázána žádnými věcnými břemeny. Okolí parcely je zastavěno individuální 

zástavbou. Území není oploceno. Inženýrské sítě se nacházejí na hranici pozemku. Vjezd na 

pozemek je z ulice 1. máje. 

b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Geodetická firma provedla výškopisné a polohopisné zaměření. Na území byl 

provedený radonový a hydrogeologický průzkum (Hydrogeologický posudek není předmětem 

BP). Hladina spodní vody se nachází v hloubce 5 m pod terénem. Pozemek se nachází 

v nadmořské výšce 351,5 m.n.m.. Na území nebyl nalezen výskyt radonu. Základová půda je 

kyprý hlinitý písek s indexem vsakování kv=1·10-5 m/s. 

c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Pozemek se nenachází v žádném bezpečnostním ani ochranném pásmu. 

d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 

Parcela se nenachází na poddolovaném území ani neleží v záplavovém území. 

e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území:  

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí není nutná, protože 

stavba nebude nijak vynikat nad okolím. Stavba nemá žádný vliv na odtokové poměry v území. 
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f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Na pozemku nebude třeba vykonat žádné asanace ani demolice. Na pozemku se 

nenacházejí žádné dřeviny, tudíž nebude třeba ani kácení dřevin. 

g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku 

určených k plnění funkce lesa: 

Není předmětem bakalářské práce. 

h. Územně technické podmínky: 

Kolem pozemku vede ulice 1. máje, na které se nachází komunikace o šířce 5,5 m. 

Objekt je napojen na inženýrské sítě procházející ulicí 1. máje. Chodník se nachází na 

vzdálenějším okraji komunikace. Na pozemku bude parkovací místo pro jeden osobní 

automobil. 

Splašková voda bude připojena na stoku vedoucí pod ulicí 1. máje. Dešťová voda bude 

zachycována do akumulační nádrže a přepad nádrže bude ústit do vsakovacího zařízení na 

pozemku. 

Přípojka plynu bude ukončena na hranici pozemku, kde bude hlavní uzávěr plynu a 

plynoměr. 

Přípojka nízkého napětí bude napojena na v zemi na hranici pozemku. Na hranici 

pozemku bude umístěn elektroměr. 

Přípojka vody bude napojena městský vodovodní řád a vodoměrná soustava bude 

umístěna ve vodoměrné šachtě 1 m za hranicí pozemku. 

Minimální krytí a minimální vzdálenosti vedení je v souladu s normou ČSN 736005 [2]. 
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i. Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Komunikace v ulici 1. máje musí byt na náklady investory po dokončení stavební 

činností vyčištěná. 

3.2. Celkový popis stavby 

3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Rodinný dvoupodlažní dům pro bydlení čtyřčlenné rodiny. 

Zastavěná plocha:  132,3 m2 

Obestavěný prostor:  776,7 m3 

Exponovaný obvod:  46,6 m 

Počet uživatelů:  4 

Užitková plocha:  198,73 m2 

3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a. Urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stavba se nachází na ulici 1. máje, která křižovatkou ústí do ulice 28. října. Zástavba 

v ulici je tvořena rodinnými domy. Stavba je umístěna s ohledem na okolní zástavbu. Objekt 

splňuje pokyny udělené regulačním plánem. 

b. Architektonické řešení: 

Tento rodinný dům je řešený jako dvoupodlažní stavba. Stavba má obdélníkový 

půdorys. Dům není podsklepený a má sedlovou střechu. Fasáda budovy má žlutou barvu. 
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Střešní krytina, okapový systém, okna a dveře mají barvu hnědou. Dům bude oplocen pletivem. 

Zahrada domu bude upravena. 

3.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Tato stavba je rodinný dům. Neobsahuje žádnou technologii výroby. Stavba je 

samostatně stojící objekt. Vchod do rodinného domu je situován na severozápad. Projekt 

respektuje tvar terénu. 

3.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt splňuje veškeré technické požadavky na stavby. Objekt není řešený jako 

bezbariérový. Rodinný dům nemusí být řešený vzhledem k jeho způsobu využití jako 

bezbariérový.  

3.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Aby se předcházelo úrazům, musí být stavba provedená z konstrukcí a materiálů, které 

jsou uvedeny v projektu. Podlahy v objektu mají protiskluzovou úpravu. Na konstrukcích musí 

být prováděna pravidelná údržba. Údržba musí stavbu udržovat v bezchybném stavu. Stavba se 

po dokončení musí využívat podle navrženého způsobu využití. Stavba je navržena jako 

rodinný dům a je určena k bydlení. 

3.2.6. Základní technický popis stavby 

a. Stavební řešení: 

Stavba je navržena jako zděný rodinný dům z tvárnic YTONG. Systém YTONG 

zajištuje vysoký tepelný odpor, je nehořlavý a tvárnice jsou bez problému tvarově upravitelné. 

Dům je řešený v třídě energetické třídě náročnosti B – úsporná. 
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b. Konstrukční a materiálové řešení: 

Stavba je řešená jako dvoupodlažní se sedlovou střechou a nepodsklepená. Stavba má 

obdélníkový půdorys. 

Vnější nosné zdi jsou navrženy z tvárnic YTONG  P2-400 tloušťky 375 mm. Tvárnice 

jsou izolovány tepelnou izolací RIGIPS EPS 70 F tloušťky 120 mm. 

Stropní konstrukce je prefabrikovaných nosníku YTONG Y175C a jedním IPE profilem 

IPE200 od firmy FERONA. Mezi nosníky jsou uloženy stropní vložky YTONG Klasik 200. 

Nad touto konstrukcí je nadbetonávka z betonu C25/30 vyztužená kari sítí FERONA 

5x100x100 mm. 

Základové pásy objektu jsou z betonu C16/20. V místech prostupu inženýrských sítí 

jsou základy vyšší. 

Okna jsou plastová od firmy OKNA.EU Standard OL a jsou zasklená izolačním 

trojsklem. Stejný materiál je použit pro dveře na zahradu. Vstupní dveře jsou od firmy DARE 

EUROOKN a jsou dřevěné z profilu IV78. 

Zastřešení objektu je řešené jako dvouplášťové se střešní falcovanou plechovou 

krytinou LINDAB. Okapový systém je řešený v systému od firmy LINDAB. 

Komínové těleso je ABSOLUT 14 od firmy SCHIEDEL. Komínové těleso je nad 

střechou obloženo obkladem imitujícím lícové zdivo. 

c. Mechanická odolnost a stabilita: 

Zacházení se stavebními materiály musí být provedeno podle pokynu výrobců. 

Výstavba musí být realizovaná za dozoru k tomu určenému.  
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3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a. Technické řešení: 

Dešťová voda je shromažďována v akumulační nádrži. Čerpání dešťové vody do 

objektu, kde je dále využívána zajišťuje čerpací sada ECORAIN ESSENTIAL. Přebytek vody 

v akumulační nádrži je odveden přepadem do vsakovacího zařízení, které se skládá z 24 kusů 

vsakovacích boxů GLYNWED ECOBLOC. Vytápění rodinného domu bude řešeno plynovým 

kotlem. 

b. Seznam technických a technologických zařízení: 

- Akumulační nádrž GLYNWED COLOMBUS 6400 l 

- Čerpací sada ECORAIN ESSENTIAL 

- Vsakovací zařízení GLYNWED ECOLBOC 

- Revizní šachta WAVIN OMSA TEGRA 425 DN 16 

- Revizní šachta WAVIN OSMA 400 DN 110 

- 4 kusy lapače střešních splavenin HUTTERER AND LECHNER HL 660/2  

3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Řešení požární bezpečnosti objektu není předmětem bakalářské práce. Řešení požární 

bezpečnosti objektu musí být vypracováno odborníkem. Použitý konstrukční systém YTONG 

má velkou požární odolnost. 

3.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a. Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí vyhovují normě ČSN 73 0540-2 [3]. 

Vyhodnocení konstrukcí je uvedeno v příloze č. 2 - Výpočet součinitelů prostupů tepla 

konstrukcemi. 



22 
 

Vlastností jednotlivých konstrukcí: 

- Obvodová konstrukce – stěna  U=0,16 W/m2·K 

- Okna      U=0,80 W/m2·K 

- Dveře      U=0,90 W/m2·K 

- Střešní konstrukce    U=0,17 W/m2·K 

- Podlahy na zemině    U=0,22 W/m2·K 

- Strop pod půdou    U=0,17 W/m2·K 

b. Energetická náročnost budovy: 

Pomocí obálkové metody byla vypočtena celková tepelná ztráta objektu 7,640 kW. 

Výpočet je přiložen v příloze č. 3 - Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou. Průměrný 

součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem= 0,23 W/m2·K. Budova spadá do kategorie B. 

Kategorie B je hodnocena jako úsporná. 

Protokol energetického štítku obálky budovy je přiložen v příloze č. 4 - Energetický 

štítek budovy. 

c. Posouzení alternativních zdrojů energií. 

Není předmětem bakalářské práce.  

3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Větrání objektu je přirozené okny. Pro odvětrávání toalety v druhém patře je navrženo 

nucené větrání pomocí ventilátoru. 

Proslunění objektu je dostatečné a je doplněno umělým osvětlením. 

Stavební odpad bude pravidelně vyvážen. Práce na staveništi budou zabezpečeny dle 

podmínek BOZP. Staveniště bude uzavřeno přístupu nepovolaných osob. 

Objekt bude zařazen do svozu odpadu, který je odvážen na skládku. 



23 
 

3.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a. Pronikání radonu z podloží 

Vzhledem k tomu, že se pozemek nenachází na území, které je ohrožené radonem, tak 

objekt nepotřebuje žádnou speciální ochranu proti pronikání radonu. 

b. Bludné proudy 

Není předmětem bakalářské práce. 

c. Seizmicita 

Není předmětem bakalářské práce. 

d. Hluk 

Objekt je chráněný hluku, protože je navržen podle ČSN 730532. 

e. Protipovodňové opatření 

Objekt se nachází mimo povodňové a zátopové oblasti. Pro tento objekt nebyla navržena 

žádná speciální opatření. 

3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a. napojovací místa technické infrastruktury, přeložky  

Kanalizace: Splašková voda bude svedena přípojkou do veřejné kanalizační stoky, která 

prochází ulicí 1. máje. Dešťová voda bude shromažďována v akumulační nádrži. Přepad nádrže 

ústí do vsakovacího zařízení na území pozemku. Půda na pozemku je vyhodnocena jako ideální 

k zasakování dešťové vody. 
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Vodovod: Přívod vody do objektu bude zajištěn pomocí přípojky připojené na veřejný 

vodovodní řád, který prochází ulicí 1. máje. 

Plyn: Objekt je připojen nízkotlakou přípojkou k veřejnému plynovodu, který prochází 

ulicí 1. máje. 

Elektrická energie: Objekt je připojen k rozvodu NN, který je vyveden do kabelové 

skříně na hranici pozemku, kde je také umístěn rozváděč. 

b. připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizace: dimenze DN 160, délka 10,5 m 

Vodovod: dimenze DN 30, délka 12 m 

Plynovod: dimenze DN 25 délka 9,3 m 

Elektrická energie: dimenze CYKY 4Jx3,5 8 m 

3.4. Dopravní řešení 

a. Popis dopravního řešení 

Ve vzdálenosti 200 m od objektu se nachází autobusová zastávka městské hromadné 

dopravy, kterou obsluhuje firma 3ČSAD Frýdek-Místek. Ve městě je rovněž železniční nádraží 

a vlaky zde jezdí na trase Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm a Frýdek-Místek – Český Těšín. 

b. Napojení území na stávající dopravní infastrukturu 

Území je napojena na stávající dopravní infrastrukturu pomoci výjezdu z pozemku, 

který ústí na dopravní komunikaci na ulici 1. máje. Šířka dopravní komunikace na ulici 1. máje 

je 5,5 m. 
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c. Doprava v klidu 

Na řešeném pozemku je navrženo 1 zpevněné parkovací místo pro osobní automobil. 

Na pozemku není navržená garáž. 

3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Na pozemku bude úroveň terénu snížena odebráním zeminy do hloubky 30 cm. Na 

stavebním pozemku se ponechá pouze zemina, která bude určená k zásypům. Přebytečná 

zemina se odveze na místo tomu určené. Odebrání zeminy bude provedeno strojně. Dočištění 

základové spáry bude provedeno manuálně. 

Terén bude zarovnaný na výšku 351,27 m.n.m. BPV. 

3.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a. Vliv na životní prostředí 

Stavba domu by neměla přinést negativní vliv na životní prostředí. Komunální odpad 

z tohoto rodinného domu bude ukládán do kontejneru k tomu určeným a svážen na sládky 

odpadů, které jsou k tomu určeny. Splašková odpadní voda bude odváděna kanalizační stokou 

do čistírny v Lískovci u Frýdku-Místku. 

b. Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba toho rodinného domu nijak negativně neovlivňuje přírodu ani okolní krajinu. 

c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem bakalářské práce. 
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d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není předmětem bakalářské práce. 

e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nebyla pro tento objekt navržena. 

3.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavební prostor bude oplocen a označen. Na staveniště bude zakázán vstup 

nepovolaných osob. 

3.8. Zásady organice ochrany výstavby 

a. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Na dopravní komunikaci procházející ulici 1. máje bude vyveden výjezd ze staveniště. 

Na ulici 1. máje se nachází komunikace o šířce 5,5 m. Na vzdálenější straně komunikace se 

nachází chodník. Pro potřeby stavby bude potřeba zhotovit provizorní elektrickou přípojku. 

Elektrická přípojka musí být zakončená uzavíratelnou skříní. 

b. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude označeno a oploceno. Na řešeném území není potřeba provádět žádné 

asanace ani demolice. Na pozemku nejsou žádné dřeviny, a proto není potřeba ani jejich kácení. 

Na staveniště bude zákaz vstupu nepovolaných osob. 

c. Maximální zábory staveniště 

Není předmětem bakalářské práce. 
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d. Bilance zemních prací 

Není předmětem bakalářské práce. 

e. Dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

4. Situační výkresy 

4.1. Situační výkres širších vztahů 

Není předmětem bakalářské práce 

4.2. Celkový situační výkres 

Není předmětem bakalářské práce. 

4.3. Koordinační situační výkres 

Koordinační situační výkres znázorňuje polohové zaměření a připojení objektu 

k inženýrským sítím. Koordinační situační výkres v měřítku 1:200 je přiložen jako výkres č. 01 

- Situace.  
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5. Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

5.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

5.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

a. Technická zpráva 

Stavba je řešená jako dvoupodlažní rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. Střecha 

je sedlová a má sklon 35°. Rodinný dům je navržený pro využívání 4 osobami. Stavba není 

řešená jako bezbariérová. Dům není podsklepen. Stavba je posazena na základové desce se 

základovými pásy. 

Hlavní vstup do budovy je orientován na severozápad. Jako zádveřní prostor je použitá 

hala, z které je přístup do skladu, který navazuje na technickou místnost, do koupelny, na 

toaletu, do obývací místnosti s kuchyňským koutem. Z obývací místnosti se dá dále dostat do 

pracovny. V obývací místnosti jsou dveře, které umožňují přístup na zahradu. V hale je taktéž 

umístěno schodiště vedoucí do druhého nadzemního podlaží, kde se ocitneme v chodbě, ze 

které je přístup do všech místností druhého nadzemního podlaží. V druhém patře se nachází 

ložnice, dva dětské pokoje, koupelna, toaleta a velká šatna. 

 Světlá výška 1.NP je 2550 mm a světlá výška 2650 mm. 

Tento rodinný dům zapadá do přilehlé urbanistické koncepce a je umístěn s ohledem na 

okolní zástavbu. 

b. Výkresová část 

Seznam výkresů: 

01. Situace    M 1:200 

02. Základy   M 1:50 
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03. Půdorys 1.NP   M 1:50 

04. Půdorys 2.NP   M1:50 

05. Strop nad 1.NP  M 1:50 

06. Řez B-B‘   M 1:50 

07. Pohled na střechu  M 1:50 

08.  Pohledy   M 1:100 

c. Dokumenty podrobností: 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny ve výkresech a v kapitole 5.1.2.. 

Seznamy částí jsou uvedeny ve výkresech. 

5.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

a. Technická zpráva 

Rodinný dům je řešen jako stavba zděná z tvárnic YTONG s jednoduchým obvodovým 

pláštěm. Skladby jsou seřazeny od interiéru po exteriér. Objekt má půdorysné rozměry 13,44 x 

9,84 m. 

Na staveništi je vhodné zbudovat dočasné objekty, ve kterých bude uskladněno nářadí 

a ochranné pomůcky pro pracovníky. Dále by mělo byt postaveno dočasné přístřeší pro 

uskladnění stavebního materiálu. Celé staveniště by mělo být označeno a oploceno. 

Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací je potřeba stavbu zaměřit a vytyčit. Dále je potřeba 

určit umístění podzemních vedení inženýrských sítí. 

Na pozemku bude sejmutá ornice v tloušťce 300 mm a uložena na pozemku. Po 

dokončení stavby bude zemina využita na terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezená 

na skládku k tomu určenou. Výkopové práce budou provedeny strojně. Začištění základových 

spár bude provedeno manuálně. 
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Stavební jámu je potřeba zabezpečit dle požadavků BOZP. 

Výkres výkopů není předmětem bakalářské práce. 

Na parcele není umístěna žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo potřeba odstranit.  

Základové konstrukce 

Stavba je uložená na základových pásech z prostého betonu C16/20 vyztuženými drátky 

TABIX 1,3/50. Hloubka základových pásu obvodových zdí je navržená do hloubky -1,300 m 

pod úrovní 0,000 m. Vnitřní strana základových pásu pod obvodovými zdmi je rozšířena o 150 

mm. Pod vnitřními nosnými zdmi jsou základové pásy v hloubce -1,000 m pod úrovní 0,000 

m. Základové pásy pod vnitřními nosnými zdmi jsou rozšířeny o 50 mm na obě strany. 

V místech prostupu přípojek základovými pásy je hloubka základové páry zvýšená. 

Podkladní betonová deska tloušťky 150 mm bude provedena z prostého betonu C16/20, 

který bude vyztužen kari sítí FERONA 5 x 100 x 100 mm. 

V základových pásech budou dělány prostupy pro přípojky inženýrských sítí. 

Svislé konstrukce 

Vnější nosné zdivo 

Vnější obvodový plášť je navržen z přesných pórobetonových tvárnic YTONG P2-400 

s rozměry 375 x 249 x 599 mm. Tvárnice budou uloženy na tenkovrstvou zdící maltu YTONG 

o tloušťce 1 - 3mm. Při zdění je nutné dodržet montážní postup výrobcem pro daný materiál. 

Skladba vnější nosné stěny je uvedena v tabulce. 

Tabulka 1 - Skladba vnější nosné stěny 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Ytong omítka 10 

2 Tvárnice Ytong P2-400 375 
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3 Lepící malta Etics 4 

4 Tepelná izolace Rigips EPS 70 F 120 

5 Baumit lepící stěrka 3 

6 Baumit granopor omítka 3 

Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic YTONG P2-500 

o rozměrech 375 x 249 x 599 mm a 200 x 249 x 599 mm. Tvárnice budou uloženy na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG o tloušťce 1 - 3mm. Při zdění je nutné dodržet montážní 

postup výrobcem pro daný materiál. Skladba vnitřních nosných stěn je uvedena v tabulce. 

Tabulka 2 - Skladba vnitřní nosné stěny šířky 375 mm 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Ytong omítka 10 

2 Tvárnice Ytong P2-500 375 

3 Ytong omítka 10 

 

Tabulka 3 - Skladba vnitřní nosné stěny šířky 200 mm 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Ytong omítka 10 

2 Tvárnice Ytong P2-500 200 

3 Ytong omítka 10 

Příčky 

Nenosné příčky budou vyzděny přesných pórobetonových příčkovek YTONG o 

rozměrech 100 x 249 x 599 mm. Příčkovky budou uloženy na tenkovrstvou zdící maltu 

YTONG o tloušťce 1 – 3 mm. Při zdění je nutné dodržet montážní postup výrobcem pro daný 

materiál. Skladba příček je uvedena v tabulce. 
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Tabulka 4 - Skladba nenosné příčky 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Ytong omítka 10 

2 Tvárnice Ytong P2-500 1000 

3 Ytong omítka 10 

Sádrokartonové předstěny 

Z důvodu umístění vedení rozvodů vnitřní kanalizace a vodovodu bude v koupelnách, 

na toaletách a v kuchyňském koutě vybudovaná sádrokartonová předstěna ze sádrokartonu 

KNAUF GBKI 12,5 mm GREEN. Sádrokartonové desky budou uchyceny ve vodorovném 

směru do UW profilů a svislém směru do CW profilů. Rozměry jednotlivých instalačních 

předstěn jsou zaznamenány na výkresech jednotlivých podlaží. V místě umístění ventilace na 

toaletě v 2.NP bude umístěna mřížka 150 x 150 mm. V místě umístění přivětrávacích ventilů 

kanalizace v 1.NP budou umístěny mřížky 150 x 150 mm. 

Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1.NP 

Strop nad 1.NP je navržen systém KLASIK 200 od firmy YTONG. Strop výsledný strop 

bez podlah má výšku 250 mm. Stropní systém se skládá z prefabrikovaných železobetonových 

nosníků YTONG Y175C různých délek. Délky nosníků jsou uvedený ve výkresech. Mezi 

nosníky jsou vloženy vložky z pórobetonu YTONG KLASIK 200. Nad touto konstrukcí je 

nadbetonávka z betonu C25/30 vyztužená kari sítí FERONA 5 x 100 x 100 mm tloušťky 50 

mm. Tato konstrukce musí být až do vytvrdnutí nadbetonávky podepřená pod nosníky. Nosníky 

se ukládají v osové vzdálenosti 680 mm. Minimální uložení nosníku na nosné zdi je 150 mm a 

minimální uložení vložek je 20 mm. 

Jako vyztužení stropní konstrukce je v místě pod nosným sloupkem střešní konstrukce 

navržen profil IPE 200 od firmy FERONA, který je vsazený mezi dva nosníky YTONG Y175C. 

Skladby stropů pro oba typy podlah jsou vypsány v tabulkách níže. 
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Tabulka 5 - Skladba stropní konstrukce s keramickou dlažbou 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Keramická dlažba 7 

2 Hydroizloační lepidlo Sika Bond T8 3 

3 2 x 15 mm OSB deska 30 

4 Rockwool StepRock HD  60 

5 Nadbetonávka C25/30 vyztužená 

kari sítí Ferona 5 x 100 x 100 mm 50 

6 Stropní konstrukce Ytong klasik 200 

7 Sádrová omítka 10 

 

Tabulka 6 - Skladba stropní konstrukce s dřevěnou podlahou 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Dřevěná podlaha 7 

2 Mirelon podložka  3 

3 2 x 15 mm OSB deska 30 

4 Rockwool StepRock HD  60 

5 Nadbetonávka C25/30 vyztužená 

kari sítí Ferona 5 x 100 x 100 mm 50 

6 Stropní konstrukce Ytong klasik 200 

7 Sádrová omítka 10 

 

Aby byla zajištěna správná funkce stropní konstrukce je navržen železobetonový věnec, 

který bude vyzděný věncovými tvárnicemi YTONG 125/250. Věncové tvárnice YTONG 

125/500 mají integrovanou tepelnou izolaci EPS tloušťky 70 mm (umisťuje se směrem 

k interiéru). Mezera mezi stropem a věncovou tvárnicí se vybetonuje a vloží se do ní výztužný 

armovací koš. 
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Strop nad 2.NP 

Stropní konstrukci nad 2.NP tvoří kleštiny 100 x 200 mm. Mezi kleštinami je umístěna 

tepelná izolace  ISOPHEN tloušťky 200 mm. Na kleštiny je uložen dřevěný záklop o tloušťce 

30 mm. Pod krokvemi je umístěna tepelná izolace URSA TWF 1 o tloušťce 80 mm. Pod izolací 

je na roštu umístěná parozábrana JUTAFOL N 110 a sádrokartonové desky. Přesná skladba je 

uvedena v tabulce níže. 

Tabulka 7 - Skladba stropu nad 2.NP 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Dřevěný záklop 10 

2 Tepelná izolace Isophen + 

kleštiny 100 x 200 200 

3 Tepelná izolace Ursa TWF 1  80 

4 Parozábrana Jutafol N 110 0,2 

5 Sádrokartonové desky 12,5  

Schodiště 

Schodiště je navrženo ze schodišťového systému YTONG. Schodiště tvoří schodišťové 

stupně YTONG SCH 120 o rozměrech 300 x 150 x 1200 mm. Šířka schodiště je 1200 mm a je 

navrženo jako jednoramenné bez mezipodesty. Schodiště překonává výšku 2900 mm. 

Schodišťových stupňů je navrženo 17. Schodiště je zabezpečeno zábradlím ve výšce 1000 mm. 

Schodišťové stupně jsou na obou stranách uloženy 200 mm na podezdívce z přesných 

pórobetonových tvárnic YTONG P2-500 o rozměrech 200 x 249 x 500 mm. Výpočet schodiště 

je uveden v příloze č. 1 – Výpočet schodiště. 

Tabulka 8 - Skladba schodiště 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Keramická dlažba 7 

2 Stomix Betafix lepidlo 3 

3 Schodišťový stupeň Ytong SCH 

120 (300 x 150 x 1200 mm) 150 
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Ostatní 

Komín 

Jako odvod spalin je navržen komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT 14. Komín má 

vnitřní průměr vložky 140 mm a rozměry 360 x 360 mm. Přistup ke komínu je zajištěn pomocí 

střešního výlezu RUUKKI PURAL R32 600x600 mm, střešní lávky LINDAB BR 1080 x 

340mm a střešního žebříku LINDAB STED o délce 1500 mm. Přístup k střešnímu výlezu bude 

zajištěn pomocí skládacích schůdků vyklápěných ze stropu na chodbě 2.NP.   

Překlady 

Pro tuto stavbu byly použity prefabrikované překlady od firmy YTONG. Byly navrženy 

nosné překlady YTONG NOP V/5/23, YTONG NOP III/2/21, YTONG NOP VI/5/22, YTONG 

NOP III/5/22, YTONG NOP II/5/23 a nenosné překlady YTONG NEP 10. Všechny překlady 

jsou umístěny v místech nad okny a dveřmi. Počet, rozměry a umístění jsou uvedeny ve 

výkresech půdorysů. 

Střecha 

Zastřešení objektu je zajištěno šikmou sedlovou střechou, která má sklon 35°. Jako 

střešní krytina je použita falcovaná střešní krytina LINDAB SEAMLINE. Jedná se o 

dvouplášťovou střechu. Tepelná izolace je umístěna mezi a pod krokvemi. Skladba střešní 

konstrukce je zapsána v tabulce níže. 

Tabulka 9 - Skladba střešní konstrukce (konstrukce je popisována směrem z exteriéru) 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Falcovaná střešní krytina Lindab 

Seamline - 

2 Dřevěné bednění  30 

3 Kontra latě (30 x 30 mm) 30 

4 Hydroizolace Bramac Pro 0,1 

5 Dřevěný záklop 30 
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6 Tepelná izolace Isophen + krokve 

100 x 200 mm 200 

7 Tepelná izolace Ursa FTW 1 80 

8 Parozábrana Jutafol N 110 0,2 

9 Sádrokartonové desky  12,5 

Podlahy 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy jako lehké plovoucí podlahy. Obklady a lišty si 

zvolí investor na základě vybraného přesného typu podlahové krytiny. Umístění jednotlivých 

typů podlah je označeno ve výkresech půdorysů. Přesné skladby podlah jsou uvedeny 

v tabulkách níže. 

Tabulka 10 - Skladba podlahy na zemině - keramická dlažba 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Keramická dlažba 7 

2 Hydroizolační lepidlo Sika Bond T8  3 

3 2 x 25 mm OSB deska 50 

4 Tepelná izolace Rigips EPS 150 S 

Stabil 150 

5 Hydroizolace Dektrade Alkorplan 

35034 PVC  1,5 

6 Podkladní beton C16/20 vyztužený 

při vrchním i spodním povrchu kari 

sítí Ferona 5 x 100 x 100 mm 150 

7 Zhutněný násyp z drceného kamene 200 

8 Původní rostlý terén - 

 

Tabulka 11 - Skladba podlahy na zemině – dřevěná podlaha 

Číslo pořadí Materiál Tloušťka [mm] 

1 Keramická dlažba 7 
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2 Hydroizolační lepidlo Sika Bond T8  3 

3 2 x 25 mm OSB deska 50 

4 Tepelná izolace Rigips EPS 150 S 

Stabil 150 

5 Hydroizolace Dektrade Alkorplan 

35034 PVC  1,5 

6 Podkladní beton C16/20 vyztužený 

při vrchním i spodním povrchu kari 

sítí Ferona 5 x 100 x 100 mm 150 

7 Zhutněný násyp z drceného kamene 200 

8 Původní rostlý terén - 

Hydroizolace, parozábrany 

Na izolaci spodní stavby proti vlhkosti je navržená hydroizolace DEKTRADE 

ALKORPLAN 350345 PVC. Jedná se o nevyztuženou fólii z měkčeného PVC-P o tloušťce 1,5 

mm. Hydroizolace musí být vytáhnutá nad úroveň terénu a to minimálně 300 mm. 

Střešní plášť je opatřen hydroizolací BRAMAC PRO o tloušťce 0,1mm, která bude 

ukotvená přímo na dřevěný záklop. 

Pro střešní konstrukci a konstrukci stropu nad 2.NP je použitá parozábrana JUTAFOL 

N 110 o tloušťce 0,2 mm. 

Kročejová a tepelná izolace 

Použití izolací v jednotlivých skladbách je uvedeno v bodě 5.1.2. Použití jednotlivých 

izolací je uvedeno v tabulce níže. 

Tabulka 12 - Výpis kročejových a tepelných izolací 

Typ izolace Materiál Tloušťka [mm] Umístění 

Tepelná Rigips EPS 150 S Stabil 140 Podlahy 1.NP 

Kročejová Rockwool Steprock HD  60 Podlahy 2.NP 
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Tepelná Baumit XPS-R 120 Sokl 

Tepelná Rigips EPS 70 F 120 Obvodové stěny 

Tepelná 

Isophen  200 

Střecha, strop 

nad 2.NP 

Tepelná 

Ursa TWF 1 80 

Střecha, strop 

nad 2.NP 

 

Omítky 

Na stavbě jsou použity omítky: 

- Omítka YTONG – vnitřní omítka stěn o tloušťce 10 mm 

- Omítka BAUMIT GRANOPOR – omítka vnější na lepící stěrce BAUMIT o tloušťce 3 

mm 

- Sádrová omítka – stropy 1.NP o tloušťce 10 mm 

- Omítka WEBER.PAS.MARMOLIT MAR2 076 (HBW 8) o tloušťce 3 mm 

Obklady 

Obklady jsou navrženy pro obě koupelny, obě toalety a kuchyni. Obklady pro kuchyni 

jsou navrženy ve výšce 850 mm od podlahy o výšce 600 mm a obklady pro toalety a koupelny 

jsou navrženy o výšce 2000 mm. Přesné rozměry obkladů jsou zakresleny ve výkresech 

půdorysů 1.NP a 2.NP. 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržená plastová STANDARD OL od firmy OKNA.EU s izolačním 

trojsklem v barvě třešeň. 

Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné od firmy DARE z profilu IV78 v barvě třešeň. 

Střešní výlez je navržen RUUKKI PURAL R32 600 x 600 mm.  
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Truhlářské a zámečnické výrobky 

Není předmětem bakalářské práce. 

Malby a nátěry 

Všechny místnosti budou vymalovány vápennou malbou. 

Zpevněné plochy 

Parkovací místo, chodníky a okapový chodníček jsou vyznačeny ve výkrese situace. 

Okapový chodník má šířku 600 mm a skládá se z: 

- Zahradní obrubník – PRESBETON ABO 4-20, 500 x 50 x 200 mm 

- Betonová dlažba – BEST STANDART, 600 x 600 mm 

- Kamenivo frakce 4-8 mm o tloušťce 40 mm 

- Zhutněný násyp z drceného kamene frakce 0-32 mm 

Větrání 

Většina místností má přirozené větrání, pouze toaleta v 2.NP má nucené větrání pomocí 

axiálního ventilátoru umístěného v sádrokartonové předstěně a napojeného na větrací potrubí 

DN 110.  

b. Podrobný statický výpočet 

Není předmětem bakalářské práce. 

c. Výkresová část 

Seznam všech výkresů je uveden v kapitole 5.1.1.b.. Výkresy detailu, kotvení, 

uspořádání výztuží apod. nejsou předmětem bakalářské práce. 
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5.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

5.1.4. Technika prostředí staveb 

Toto téma je zpracováno samostatně pro jednotlivé profese v následujících částech 

bakalářské práce. 

Zdravotně technická zařízení 

a. Technická zpráva 

Toto téma je řešeno zvlášť v kapitolách 7. Technická zpráva - kanalizace a 8. Technická 

zpráva - vodovod. 

b. Výkresová část 

Seznam výkresů: 

09. Půdorys kanalizace 1.NP     M 1:50 

10. Půdorys kanalizace 2.NP     M 1:50 

11. Rozvinutý řez splaškové kanalizace    M 1:50 

12. Svodné potrubí kanalizace     M 1:50 

13. Svodné potrubí splaškové kanalizace – rozvinutý řez M 1:50 

14. Svodné potrubí dešťové kanalizace – rozvinutý řez  M 1:50 

15. Vodovod užitková voda – základy    M 1:50 

16. Vodovod užitková voda 1.NP    M 1:50 

17. Vodovod užitková voda 2.NP    M 1:50 

18. Vodovod užitková voda - Axonometrie   M 1:50 
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c. Seznam strojů a zařízení technické specifikace 

d. Toto téma je řešeno zvlášť v kapitolách 7. Technická zpráva - kanalizace a 8. Technická 

zpráva - vodovod. 

Plynová odběrná zařízení 

Není předmětem bakalářské práce. 

Vzduchotechnika 

Není předmětem bakalářské práce. 

Vytápění 

Není předmětem bakalářské práce. 

Chlazení 

Není předmětem bakalářské práce. 

Měření a regulace 

Není předmětem bakalářské práce. 

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 

Není předmětem bakalářské práce. 

Elektronické komunikace a další 

Není předmětem bakalářské práce. 
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5.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

Jsou zdokumentována tato zařízení: 

- Akumulační nádrž GLYNWED COLOMBUS 6400 l 

- Čerpací sada ECORAIN ESSENTIAL 

- Vsakovací zařízení GLYNWED ECOLBOC 

- Revizní šachta WAVIN OMSA TEGRA 425 DN 16 

- Revizní šachta WAVIN OSMA 400 DN 110 

6. Dokladová část 

6.1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných 

právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce. 

6.2. Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem bakalářské práce. 
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7. Technická zpráva - kanalizace 

7.1. Úvod 

7.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům 

Druh stavby:  Novostavba - kanalizace 

Místo stavby:  1. máje 5602, 738 02 Frýdek-Místek 

Parcela:  560/2 

Kraj:   Moravskoslezský 

7.1.2. Údaje o majiteli 

Jméno:   Karel Novák 

Adresa:  28. října 1700, 738 01 Frýdek-Místek 

7.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno:   Jakub Meca 

Adresa:  1. máje 1839, 738 02 Frýdek-Místek 

7.1.4. Popis objektu 

Tento objekt je navržen a bude provozován jako rodinný dům. Tento rodinný dům je 

navržen pro využívání čtyřčlennou rodinou. Objekt je dvoupodlažní budova obdélníkového 

půdorysu a hlavní vstup je orientován severozápadním směrem. Střecha je sedlová s falcovanou 

střešní krytinou. Objekt není podsklepen. Dům je postaven zdícím systémem YTONG. 

Splašková voda bude odváděna do veřejné kanalizační stoky a dešťová voda bude zachytávána 

do akumulační nádrže. Přepad nádrže na dešťovou vodu bude ústit do vsakovacího zařízení na 

pozemku. 
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7.2. Podklady 

Podklady pro vypracování projektu jsou: 

- Koordinační situace 

- Stavební část projektové dokumentace 

- Vyjádření správců sítí 

- Požadavky investora 

7.3. Napojení 

Připojení kanalizační přípojky na hlavní stoku jednotné kanalizační sítě se provede 

pomocí jednoduché odbočky o úhlu napojení 45°.   

7.4. Kanalizační přípojka 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizační síť, která probíhá ulicí 1. máje. Hlavní 

větev splaškové, na kterou jsou napojeny vedlejší větve splaškové kanalizace je svedena do 

revizní šachty Wavin Osma Tegra 425 s přímým dnem. Revizní šachta se nachází 1 m od 

hranice pozemku. Odtud přípojka vede do hlavní stoky splaškové kanalizační sítě. Přípojka je 

z PVC trub DN 160 KG systému od firmy Wavin Osma. Přípojka je uložena na pískovém loži 

o mocnosti 150 mm. Potrubí bude zasypáno pískem o tloušťce 350 mm označeno folií a 

zasypáno výkopkem. Sklon kanalizační přípojky bude 6%. Přípojka je vedena v nezámrzné 

hloubce. Kanalizace je navržena dle ČSN EN 12056-2 [4] a ČSN 75 6760 [5]. Výpočet dimenze 

je uveden v příloze č. 6 – Dimenzování vnitřní kanalizace. 

7.4.1. Křížení potrubí 

Vzdáleností jednotlivých potrubí jsou navrženy dle ČSN 73 6005 [6]. 



45 
 

7.5. Vnitřní rozvody 

7.5.1. Připojovací potrubí 

Připojovací potrubí je navrženo z plastových trub HT-systému plus od firmy Wavin 

Osma. Potrubí je různých dimenzí. Dimenze potrubí je uvedena ve výkresech. Připojovací 

potrubí je vedeno v sádrokartonových předstěnách. Zařizovací předměty budou napojeny přes 

zápachovou uzávěrku příslušné dimenze, která je shodná s dimenzí připojovacího potrubí. 

Myčka nádobí bude připojena zápachovou uzávěrku dřezu HL100/50 pomocí vypouštěcí 

hadice Jolly 5007 o délce 3 m. Automatická pračka bude připojena pomocí vypouštěcí hadice 

Jolly 5007 o délce 3 m k zápachové uzávěrce HL 404, která má svůj vlastní přivzdušňovací 

ventil. Spád připojovacího potrubí je 3%. Výpis všech zařizovacích předmětu a jeho 

příslušenství je uveden v příloze č. 10 – Výpis zařizovacích předmětů a armatur. Výpočet 

dimenze připojovacího potrubí je uveden v příloze č. 6 – Dimenzování vnitřní kanalizace. 

 

7.5.2. Odpadní potrubí 

Svislé odpadní potrubí je navrženo z plastových trub HT-sytému plus od firmy Wavin 

Osma. Potrubí je různých dimenzí, které jsou uvedeny ve výkresech. Odpadní potrubí jsou tam, 

kde je to hygienicky možné opatřena čistícím kusem ve výšce 1 m nad podlahou 1.NP. Přechod 

mezi svislým odpadním potrubím a ležatým svodným potrubím je řešen pomocí dvou kolen 45° 

a mezikusem délky 250 mm. Tento přechod je navržen z KG-systému firmy Wavin Osma. 

Potrubí bude ukotveno do zdiva pomocí ocelových objímek s tlumícím vystláním dle 

montážního návodu výrobce.  Prostupy konstrukcemi budou vyřešeny pomocí chrániček a 

prostup základovou deskou pomocí manžety, na kterou lze připojit hydroizolace. Výpočet 

dimenze odpadního potrubí je uveden v příloze č. 6 – Dimenzování vnitřní kanalizace. 
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7.5.3. Větrací potrubí 

Svislé odpadní potrubí označené jako 3 a 4 je vyvedeno 500 mm nad úroveň střešní 

krytiny. Tyto potrubí jsou zakončena větrací hlavicí HTDH. Svislé odpadní potrubí označené 

jako 1 a 2 jsou ukončený přivzdušňovacími ventily HL900N. Pro potrubí 1 je použita redukce  

HL0.900E1. Výpočet přivzušňovacích ventilů a dimenzí potrubí je uveden v příloze č. 6 – 

Dimenzování vnitřní kanalizace.  

7.5.4. Svodné potrubí 

Svodné odpadní potrubí bude provedeno z plastových trub KG-systému od firmy Wavin 

Osma různých dimenzí, které jsou uvedeny ve výkresech. Potrubí je vedeno ve stálém sklonu 

6%. Svodné potrubí ústí do revizní šachty Wavin Osma Tegra 425. Svodné potrubí je vedeno 

pod základovou deskou objektu. Prostupy základy jsou řešeny tak, že základové pásy jsou 

lokálně prohloubené a jsou v nich vynechány prostupy 300 x 300 mm, které jsou opatřeny 

chráničkou. Mimo objekt leží potrubí v nezámrzné hloubce. Napojení vedlejších větví 

svodného potrubí je realizováno odbočkami o velikosti 45°. Potrubí je uloženo na pískovém 

loži o mocnosti 150 mm. Potrubí bude zasypáno pískem o tloušťce 350 mm označeno folií a 

zasypáno výkopkem. Výpočet dimenze svodného potrubí je uveden v příloze č. 6 – 

Dimenzování vnitřní kanalizace. 

 

7.5.5. Revizní šachta 

Svodné potrubí končí v revizní šachtě, která je umístěna 1 m od hranice pozemku. 

Navržená revizní šachta je Wavi Osma Tegra s přímým dnem. 

7.6. Dešťová kanalizace 

Dešťová voda bude odváděna z šikmé dvouplášťové střechy odváděna půlkruhovými 

podokapními žlaby a svody. Každý svod je osazen lapačem střešních nečistot. Dešťová voda 

bude shromažďována v akumulační nádrži. Přepad akumulační nádrže ústí do vsakovacího 



47 
 

zařízení umístěného na pozemku. Dešťová kanalizace je navržena dle ČSN 75 6760 [5] a ČSN 

EN 12056-3 [7]. 

7.6.1. Střešní žlaby 

Okapový systém ve sklonu 0,4 % je navržen od výrobce Lindab série Rainline a je 

tvořen půlkruhovými žlaby R125. Žlaby budou pomocí háku uchyceny ke krokvím. Přechod ze 

žlabu do svodů je vyřešen žlabovým kotlíkem SOK 125/100. Výpočet střešních žlabů je uveden 

v příloze č. 7 – Dimenzování dešťové kanalizace. 

7.6.2. Odpadní potrubí 

Dešťové odpadní potrubí je navrženo ze svodových rour SRÖR 100. Odpadní potrubí 

je ukončeno lapači střešních splavenin Huttererr And Lechner HL 660/2. Na dešťovém 

odpadním potrubí bude pod napojením na střešní žlaby proveden odskok. Potrubí bude pomocí 

trnů ukotveno do obvodové zdi. Pod úrovní terénu je odpadní potrubí navrženo v KG-systému 

firmy Wavin Osma a má dimenzi DN110. Výpočet dešťového odpadního potrubí je uveden v 

příloze č. 7 – Dimenzování dešťové kanalizace. 

7.6.3. Svodné potrubí 

Svodné dešťové potrubí je navrženo z KG-systému firmy Wavin Osma a má dimenzi 

DN110. Přechod mezi dešťovým odpadním a svodným potrubím je vyřešen pomocí dvou kolen 

o velikosti 45° a mezikusu, který je vložený mezi kolena o délce 250 mm. Spád potrubí 

vedoucího od odpadního potrubí po revizní šachtu je 1%. V revizní šachtě se spojují dvě hlavní 

větve dešťového svodného potrubí. Úsek svodného potrubí vedoucího z akumulační nádrže do 

vsakovacího zařízení je navržen z KG-systému firmy Wavin Osma a má dimenzi DN110. Spád 

toho potrubí je 5%. Celé svodné potrubí je vedeno v nezámrzné hloubce. Odbočky a připojení 

potrubí je realizováno pomocí 45°kolen. Výpočet dešťového svodného potrubí je uveden v 

příloze č. 7 – Dimenzování dešťové kanalizace. 
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7.6.4. Akumulační nádrž na dešťovou vodu 

Dešťová voda svedená ze střechy objektu je shromažďována v akumulační nádrži 

Columbus 6400 l od firmy Glynwed. Objem nádrže je 6400 litrů. Z akumulační nádrže je 

vyvedeno větrací potrubí DN110 KG-systému od firmy Wavin Osma a je osazeno odvětrávací 

hlavicí Glynwed. Na vstupu vody do nádrže je umístěn filtrační koš. Výpočet velikosti nádrže 

je proveden dle ČSN 75 9010 [8] a dle internetového portálu firmy ASIO [9]. Výpočet velikosti 

akumulační nádrže je uveden v příloze č. 8 – Návrh akumulační nádrže. 

7.6.5. Vsakovací zařízení 

Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., [10] se musí dešťová voda přednostně zasakovat na 

pozemku. Půda na pozemku má vsakovací koeficient kv=1·10-5 m/s. Tento koeficient vsaku je 

ideální pro vsakování. Koeficient vsaku byl zjištěn na základě geologického průzkumu (není 

předmětem bakalářské práce). Na základě výpočtu provedených dle ČSN 75 9010 [8] je 

navrženo 24 kusů vsakovacích boxu Garantia EcoBloc od firmy Glynwed. Z vsakovacích boxů 

je vyvedeno větrací potrubí DN110 KG-systému od firmy Wavin Osma a je osazeno 

odvětrávací hlavicí Glynwed. Odvětrávací potrubí slouží i jako přeliv. Výpočet velikosti 

vsakovacích boxů je uveden v příloze č. 9 – Návrh vsakovacího zařízení. 

7.7. Bilance odpadních vod 

V příloze č. 5 – Bilance odváděných splaškových a dešťových vod je zapsán výpočet 

bilance odváděných splaškových a dešťových vod. 

7.8. Zkouška kanalizace před uvedením do provozu 

Kanalizaci můžeme do provozu uvést pouze po zkouškách předepsaných ČSN 75 6760 

[5]. Těmito zkouškami jsou: 

- Zkouška pevnosti 

- Zkouška plynotěsnosti 

- Zkouška vodotěsnosti 

- Prohlídka vedení 
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O průběhu zkoušek bude proveden zápis a vystaven protokol o zkoušce kanalizace. 

Tento protokol musí být předložen při kolaudaci stavby. 

7.9. Bezpečnost a ochrana lidí při práci 

Montáž budou provádět odborníci na danou práci, kteří byli proškoleni nebo seznámení 

se bezpečnostními podmínkami na stavbě. Při montáži musí být dodržen technologický postup 

montáže a bezpečnostní předpisy. Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN. 

7.10. Závěr 

V projektu byla navržena splašková kanalizace s napojením na veřejnou kanalizační 

stoku a dešťová kanalizace s akumulací dešťové vody a vsakováním. Návrh byl proveden dle 

[4-11]. 

8. Technická zpráva – vodovod (dešťová voda) 

8.1. Úvod 

V této práci je řešena pouze část vodovodu s nepitnou vodou. Rozvod pitné vody není 

předmětem bakalářské práce. 

8.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům 

Druh stavby:  Novostavba – vodovod 

Místo stavby:  1. máje 5602, 738 02 Frýdek-Místek 

Parcela:  560/2 

Kraj:   Moravskoslezský 
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8.1.2. Údaje o majiteli 

Jméno:   Karel Novák 

Adresa:  28. října 1700, 738 01 Frýdek-Místek 

8.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno:   Jakub Meca 

Adresa:  1. máje 1839, 738 02 Frýdek-Místek 

8.1.4. Popis objektu 

Tento objekt je navržen a bude provozován jako rodinný dům. Tento rodinný dům je 

navržen pro využívání čtyřčlennou rodinou. Objekt je dvoupodlažní budova obdélníkového 

půdorysu a hlavní vstup je orientován severozápadním směrem. Střecha je sedlová s falcovanou 

střešní krytinou. Objekt není podsklepen. Dům je postaven zdícím systémem YTONG. 

Splašková voda bude odváděna do veřejné kanalizační stoky a dešťová voda bude zachytávána 

do akumulační nádrže. Přepad nádrže na dešťovou vodu bude ústit do vsakovacího zařízení na 

pozemku. Dešťová voda z akumulační nádrže je v objektu využívaná ke splachování dvou toalet 

a praní prádla v automatické pračce.  

8.2. Nepitná (užitková) voda 

Zdrojem dešťové vody pro vnitřní rozvody je akumulační nádrž Glynwed Colubmus 

6400 l. Nádrž je umístěná v podzemí na pozemku. Voda z nádrže je čerpána pomocí čerpací 

sady Ecorain Essential, která je umístěna v technické místnosti v 1.NP. Dešťová voda je 

přivedená k wc v 2.NP a k wc a automatické pračce v 1.NP. Čerpací sada je připojena i na 

vnitřní vodovod s pitnou vodou a v případě nedostatku dešťové vody čerpá do systému pitnou 

vodu. Schéma zapojení čerpací sady je uvedeno ve výkresu č. 18 – Vodovod užitková voda – 

axonometrie. 
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8.3. Vedení potrubí 

Potrubí je přivedeno k čerpací sadě přivedeno potrubím PE-HD 32x3,0, které je 

izolováno tepelnou izolací Rockwool Flexorock o tloušťce 50 mm. Toto potrubí je uložena 

v chráničce z KG-systému firmy Wavin Osma od dimenzi DN160. Potrubí prochází prostupem 

v základech o rozměrech 300 x 300 mm a je opatřeno chráničkou. Průchod potrubí základovou 

deskou je vyřešen manžetou, na kterou se napojuje hydroizolace. Spád tohoto potrubí je 0,3%. 

V objektu se nachází přechodka materiálu z PE-HD na PPR od firmy Wavin. Potrubí o dimenzi 

32x2,9 je přivedeno k čerpací jednotce. Čerpací jednotka je umístěna v technické místnosti 

v 1.NP. Rozvod užitkové vody je v objektu zajištěn potrubím PPR o dimenzi 20x2,3. Tepelné 

izolace potrubí jsou uvedeny v příloze č. 12 – Výpočet izolace potrubí. Na tento rozvod je u 

čerpací jednotky namontován vypouštěcí ventil. 

Všechna vnitřní potrubí budou provedena z potrubí Wavin Ekoplastik PPR PN10. 

Dimenze vnitřního vodovodu je uvedena v příloze č. 11 – Dimenzování vodovodu užitkové 

vody. Výpočet bude proveden dle ČSN EN 806-3 [12] a ČSN 75 5455 [13]. 

Obě toalety jsou připojeny pomocí rohových ventilů a následné flexi hadice. Pro 

připojení pračky je použit speciální rohový ventil k tomu určený. Všechny rohové ventily jsou 

umístěny 500 mm nad úrovní podlahy, ve kterém se nacházejí. Ventily budou připojeny pomocí 

přechodky se závitem. 

8.4. Izolace potrubí 

Podle vyhlášky č.193/2007 Sb. musí být potrubí opatřeno tepelnou izolaci. Teplená 

izolace musí být navržena tak, aby nedocházelo ke kondenzaci na povrchu potrubí. Typ, 

rozměry a výpočet tepelné izolace jsou uvedeny v příloze č. 12 – Výpočet izolace potrubí. 

8.5. Filtrace 

Aby se zajistilo zanášení spotřebičů (automatické pračky) bude na vývod potrubí 

z čerpací jednotky osazen filtr. 
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8.6. Označení potrubí 

Veškerá potrubí a výtoky, které jsou napojeny na vodovod, který rozvádí nepitnou 

dešťovou vodu, musí být označeny jako „Nepitná voda“. Označení se se provádí z toho důvodu, 

aby nedošlo ke spojení rozvodů s rozvody s pitnou vodou.  

8.7. Údržba vodovodu 

Filtry umístěné na rozvodu dešťové vody musí být pravidelně čištěny. Akumulační 

nádrž by měla být vyčištěna alespoň jednou za 5 let z důvodu usazování nečistot na jejím dně. 

8.8. Závěr 

V objektu byl navržen vodovod s rozvodem nepitné vody z akumulační nádrže na 

dešťovou vodu. Aby mohlo být zařízení uvedeno do provozu, musí být provedeno několik 

zkoušek, které jsou dané normou. 
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9. Závěr  

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům a jeho projektovou dokumentaci 

ve stupni provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., [14]. Textová část bakalářské práce 

obsahuje průvodní, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu kanalizace a technickou 

zprávu vodovodu s vedením dešťové vody. V přílohách této bakalářské práce jsou uvedeny 

potřebné výpočty a výkresovou dokumentaci. Rodinný dům a veškeré jeho zařízení bylo 

navrženo v souladu s platnými normami a vyhláškami. 

V projektu bylo navrženo zařízení pro využívání dešťové vody a jeho zasakování na 

pozemku investora. Pro akumulaci dešťové vody byla navržena nádrž Columbus 6400 l od 

firmy Glynwed, vsakovací boxy Garantia EcoBloc taktéž od firmy Glynwed a čerpací sada 

Ecorain Essential. V případě nedostatku dešťové vody v nádrži je celý systém napojen na 

domovní řád pitné vody. 

 Dle mého názoru není využívání dešťové vody až tak ekonomicky výhodné, spíše 

přináší uživatelům pocit, že dělají něco pro životní prostředí. 
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1. Výpočet shodiště 

a. Lehmanův vzorec: 

2*hs+bs= 630 mm          (1) 

hs – výška jednoho stupně 

bs – šířka jednoho stupně 

Optimální rozměry stupně jsou hs,opt = 170 mm a bs,opt = 290 mm. 

b. Konstrukční výška 

HKS – konstrukční výška schodiště 

HKS = 2900 mm 

c. Počet stupňů 

n = HKS/hs,opt          (2) 

n = 2900/170 = 17,0588 

n – počet potřebných stupňů 

Počet stupňů byl navržen jako N = 17. 

d. Skutečná výška jednoho stupně 

hs = HKS/N           (3) 

hs = 2900/17 = 170,59 mm 

N – skutečný počet stupňů 

e. Skutečná šířka jednoho stupně 

bs = 630 – 2*hs          (4) 

bs = 630 – 2*170,59 = 288,82 mm 

Navržená šířka stupně je bs = 290 mm. 
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f. Ověření sklonu 

tg α = hs/bs           (5) 

α = arctg (hs/bs) 

α = arctg (170,59/290) 

α = 30,46° 

Navržený skolen vyhovuje intervalu 30° až 35°. 

g. Šířka schodišťového ramena 

Minimální šířka schodišťového ramena v rodinném domě je 900mm. Šířka 

schodišťového ramena je navržena 1200 mm. 

h. Podchozí výška 

H1 = 1500+750/cos α          (6) 

H1 = 1500+750/cos 30,46° 

H1 = 2370 mm 

H1 – Podchozí výška 

Minimální podchozí výška je 2100 mm – navržené schodiště vyhovuje. 

i. Průchodná výška 

H2 = 750+1500*cos α         (7) 

H2 = 750+150*cos 30,46° 

H2 = 2043 mm 

H2 – průchodná výška 

Minimální průchodná výška je 2043 mm – navržené schodiště vyhovuje. 

Výpočet byl proveden dle ČSN 73 4130 [15]. 
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1.1. Schéma schodiště 

 

Obrázek 1 - Řez a půdroys schodišťového prostoru 
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2. Vypočet součinitelů prostupů tepla konstrukcemi 

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

 Název úlohy :  Obvodová konstrukce 
 Zpracovatel :  Jakub Meca 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  20.3.2015 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 

  1  Ytong omítka v  0,0100  0,3500  1000,0  1000,0  10,0   0.0000 
  2  Ytong P2-400  0,3750  0,1200  1000,0  400,0  7,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70  0,1200  0,0400*  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  5  Baumit lep. st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  6  Baumit Granopo  0,0030  0,7000  920,0  1700,0  121,0   0.0000 
  

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

  1  Ytong omítka vnitřní   --- 
  2  Ytong P2-400   --- 
  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná 
    --- 
  4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  orientační přirážka na vliv tep. mostů 
  5  Baumit lep. stěrka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  6  Baumit Granopor omítka (Granopor Putz) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.17 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
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 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1155.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.6   18.5    1.6    1.5  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1266    746    715    240    210    138 
 p,sat [Pa]:   2148   2127    683    681    169    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.4384    0.5090   3.412E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.045 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       3.678 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Ytong omítka vnitřní  0,010       0,350  10,0 
   2  Ytong P2-400  0,375       0,120  7,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,004       0,700  40,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,120       0,040  20,0 
   5  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,003       0,700  121,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0445 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,6782 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha na zemině - dlažba 
 Zpracovatel :  Jakub Meca 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  20.3.2015 
 
 

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

  1  Dlažba keramic  0,0070  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Sika Bond-T8  0,0030  0,2100  1470,0  1280,0  18570,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0250  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  OSB desky  0,0250  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 150  0,1400  0,0350  1270,0  25,0  70,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Sika Bond-T8   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  OSB desky   --- 
  5  Rigips EPS 150 S Stabil (2)   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.41 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.222 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.7E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
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 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       424.05 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.67 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině - dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Sika Bond-T8  0,003       0,210  18570,0 
   3  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   4  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,140       0,035  70,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,67 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha na zemině - Dřevěná podlaha 
 Zpracovatel :  Jakub Meca 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  20.3.2015 
 
 

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

  1  Dřevěná podlah  0,0070  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Mirelon  0,0030  0,3300  1470,0  920,0  94000,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  OSB desky  0,0250  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  5  OSB desky  0,0250  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  6  Rigips EPS 150  0,1400  0,0350  1270,0  25,0  70,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Dřevěná podlaha   --- 
  2  Mirelon   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  OSB desky   --- 
  5  OSB desky   --- 
  6  Rigips EPS 150 S Stabil (2)   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.43 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.217 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.21 C 
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 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       444.80 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.86 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemině - Dřevěná podlaha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dřevěná podlaha  0,007       0,180  157,0 
   2  Mirelon  0,003       0,330  94000,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   5  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   6  Rigips EPS 150 S Stabil (2)  0,140       0,035  70,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,86 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  Jakub Meca 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  20.3.2015 
 
 

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

  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  22727,0^   0.0000 
  3  Ursa TWF 1  0,0800  0,0440  840,0  100,0  1,0   0.0000 
  4  Isover Isophen  0,2000  0,0550*  999,0  53,5  1,0   0.0000 
  5  Dřevo měkké (t  0,0300  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  6  Bramac Pro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  130,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 110 Special   --- 
  3  Ursa TWF 1   --- 
  4  Isover Isophen  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
  5  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
  6  Bramac Pro   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0010 m/s 
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 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         83.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.2 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.5   18.2   18.2    7.5  -13.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1273    706    697    674    140    138 
 p,sat [Pa]:   2133   2089   2089   1039    184    168    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.2927    0.2927   3.890E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.239 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.593 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 

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

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  22727,0 
   3  Ursa TWF 1  0,080       0,044  1,0 
   4  Isover Isophen  0,200       0,055  1,0 
   5  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,030       0,180  157,0 
   6  Bramac Pro  0,0001       0,350  130,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,070 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Isophen). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,2392 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5926 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  Strop pod nevytápěnou půdou 
 Zpracovatel :  Jakub Meca 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  20.3.2015 
 
 

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

  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  22727,0   0.0000 
  3  Ursa TWF 1  0,0800  0,0440  840,0  100,0  1,0   0.0000 
  4  Isover Isophen  0,2000  0,0550*  999,0  53,5  1,0   0.0000 
  5  Dřevo měkké (t  0,0300  0,1800  2510,0  400,0  157,0   0.0000 
  

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

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 110 Special   --- 
  3  Ursa TWF 1   --- 
  4  Isover Isophen  vliv běžných tep. mostů dle EN ISO 6946 
  5  Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.68 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.172 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         78.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.8 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   18.5   18.2   18.2    7.5  -13.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1273    705    696    673    138 
 p,sat [Pa]:   2133   2089   2089   1039    184    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           

    1   0.2927    0.2927   3.889E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.239 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.593 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Strop pod nevytápěnou půdou 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  22727,0 
   3  Ursa TWF 1  0,080       0,044  1,0 
   4  Isover Isophen  0,200       0,055  1,0 
   5  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,030       0,180  157,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,070 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Isophen). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,2389 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5934 kg/m2,rok 
 

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

 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 

 Název objektu :  Štítek obálky budovy 
 Zpracovatel :  Jakub Meca 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  20.3.2015 
 Varianta :  1 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       132.3 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        46.6 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       776.7 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1                        
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   obálka      
  

 Půd. plocha A :    132.3 m2  Objem vzduchu V :    621.4 m3 
 Exp. obvod P :     46.6 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

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

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 stěna            209.1   0.16  e = 1.00   0.05   -------    43.90 W/K 
 okno              23.3   0.80  e = 1.15   0.05   -------    22.77 W/K 
 dveře              2.0   0.90  e = 1.15   0.05   -------     2.21 W/K 
 strecha           80.7   0.17  e = 1.00   0.05   -------    17.75 W/K 
 podlaha s dlažb   62.1   0.22  Gw= 1.00   -------    0.16    4.95 W/K 
 podlaha s dřevě   70.1   0.22  Gw= 1.00   -------    0.16    5.59 W/K 
 strop pod půdou   78.2   0.17  bu= 0.90   0.05   -------    15.49 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      3943 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :      3697 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      7640 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       3943 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       3697 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       7640 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
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 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

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

  1/   1   obálka        20.0     132.3    621.4       7640  100.0%  218.29 
           
  

 Součet:      132.3     621.4      7640  100.0%    218.29 
 
 
 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     7.640 kW  100.0 % 

 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.943 kW   51.6 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     3.697 kW   48.4 % 

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

 stěna                1.171 kW    15.3 %     209.1 m2        5.6 W/m2 
 okno                 0.750 kW     9.8 %      23.3 m2       32.2 W/m2 
 dveře                0.073 kW     1.0 %       2.0 m2       36.2 W/m2 
 strecha              0.480 kW     6.3 %      80.7 m2        5.9 W/m2 
 podlaha s dlažb      0.173 kW     2.3 %      62.1 m2        2.8 W/m2 
 podlaha s dřevě      0.196 kW     2.6 %      70.1 m2        2.8 W/m2 
 strop pod půdou      0.419 kW     5.5 %      78.2 m2        5.4 W/m2 
 Tepelné vazby      0.681 kW     8.9 %         ---          ---   
 
 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.28 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    20.66 kWh/m3,rok 
 
 

 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      776.70 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        9249 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         8417 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1266 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          2645 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         13951 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   17.96 kWh/m3,rok 
 
 

 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    120.4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    525.5 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.36 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.23 W/m2K 
 
 
 

 STOP, Ztráty 2011 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Štítek obálky budovy 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytápěných zón budovy V =  776,7 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  525,5 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  

 Požadavek:  

  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,36 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 

  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,23 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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4. Energetický štítek obálky budovy 
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5. Bilance odváděných splaškových a dešťových vod 

Splaškové vody: 

Počet obyvatelů: 4 

Směrné číslo roční spotřeby vody: 

- na jednoho obyvatele a rok: 35 m3 

- na jednoho obyvatele rodinného domu připadá spotřeba na čištění okolí. : 1 m3 

- dohromady: 36 m3 

Koeficient denní nerovnoměrnosti: 

→ kd → skupina 20 000 až 100 000 obyvatel 

→ kd = 1,25 [-] 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti: 

→ kh → charakter obce 

→ kh = 1,8 [-] 

Potřeba vody na jeden den pro jednoho obyvatele: 

qv = roční spotřeba / počet dní v roce 

qv = 36/365 = 0,0986 m3/den 

Roční spotřeba vody: 

Qr = n·Qr = 4 ·36 = 144 m3/rok       (8) 

Dešťové vody: 

Průměrné roční srážky: 800 – 100 mm 

Plocha střechy: 159,41 m2 

Celkový roční objem srážek: 

Q = (j · P · fs · ff) / 1000         (9) 

Q= 137,73 m3 /rok 

 

Výpočet proveden na základě vyhlášky č. 120/2011 [16]. 
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6. Dimenzování vnitřní kanalizace 

Potrubí vnitřní kanalizace je dimenzováno dle ČSN EN 12056-3 [7] a ČSN 75 6760 [5]. 

Dimenzování potrubí spočívá ve stanovení průtoku odpadních vod a návrhu jmenovité světlosti 

potrubí, které má hydraulickou kapacitu větší nebo rovnou vypočtenému průtoku. Projekt je 

navržený v systému I. 

6.1. Výpočet připojovacího potrubí 

Připojovací potrubí je navrženo jako nevětrané a je navrženo o maximální délce 4 m. 

Dimenze jednotlivých zařizovacích předmětů jsou uvedeny v Tabulce č. 13. 

Tabulka 13 - Dimenze jednotlivých zařizovacích předmětů 

Označení Zařizovací předmět DN 

AP Automatická pračka 50 

RS Rohová sprchová vanička 50 

VP Podlahová vpusť 110 

U Umyvadlo 50 

WC Záchodová mísa kombinační 110 

RV Rohová vana 50 

ČJ Čerpací jednotka 50 

 

Dimenze čerpací jednotky je daná výrobcem.  

Průtok splaškových vod je počítán dle vztahu: 

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈         (10) 

Kde:  Qww je průtok splaškových odpadních vod [l/s] 

 K je koeficient odtoku [-] 

 ∑ DU je součet výpočtových odtoků [l/s] 
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Ve výpočtu je použít koeficient odtoku K=0,5. Hodnoty DU se mění v závislosti na počtu a 

typu zařizovacích předmětů. Výsledky pro jednotlivé potrubí jsou uvedeny v tabulkách. 

 

Tabulka 14 - Výpočet průtoku dvou stejných umyvadel 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

U Umyvadlo 2 1 

 

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤 = 0,5. √1 = 0,5 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 50, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,8 𝑙/𝑠. 

Qww < Qmax  

0,5 l/s < 0,8 l/s 

Potrubí DN 50 VYHOVUJE. 

Tabulka 15 - Výpočet průtoku potrubí na, které ja napojena myčka nádobí a dřez 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

M Myčka nádobí 1 0,8 

D Dřez 1 0,8 

 

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤 = 0,5. √1,6 = 0,63 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 50, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,8 𝑙/𝑠. 

Qww < Qmax 

0,63 l/s < 0,8 l/s  

Potrubí DN 50 VYHOVUJE. 
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6.2. Výpočet odpadního potrubí 

Průtok odpadních vod je počítán dle vztahu: 

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈         (11) 

Kde:  Qww je průtok splaškových odpadních vod [l/s] 

 K je koeficient odtoku [-] 

 ∑ DU je součet výpočtových odtoků [l/s] 

Ve výpočtu je použít koeficient odtoku K=0,5. Hodnoty DU se mění v závislosti na 

počtu a typu zařizovacích předmětů. Výsledky pro jednotlivé potrubí jsou uvedeny v tabulkách. 

Průtok odpadního potrubí číslo 1: 

Tabulka 16 - Výpočet odpadního potrubí č. 1 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

M Myčka nádobí 1 0,8 

D Dřez 1 0,8 

 

𝑄𝑤𝑤1 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤1 = 0,5. √1,6 = 0,63 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 75, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2,0 𝑙/𝑠. 

Qww1 < Qmax 

0,63 l/s < 2,0 l/s  

Potrubí DN 75 VYHOVUJE. 

Průtok odpadního potrubí číslo 2: 

Tabulka 17 - Výpočet odpadního potrubí č. 2 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

WC Záchodová mísa 1 2,5 
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𝑄𝑤𝑤2 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤2 = 0,5. √2,5 = 0,79 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 110, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 5,2 𝑙/𝑠. 

Qww2 < Qmax 

0,79 l/s < 5,2 l/s  

Potrubí DN 110 VYHOVUJE. 

Průtok odpadního potrubí číslo 3: 

Tabulka 18 - Výpočet odpadního potrubí č. 3 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

WC Záchodová mísa 1 2,5 

U Umyvadlo 2 1 

RS Sprcha 1 0,8 

 

𝑄𝑤𝑤3 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤3 = 0,5. √4,3 = 1,04 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 110, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 5,2 𝑙/𝑠. 

Qww3 < Qmax 

1,04 l/s < 5,2 l/s  

Potrubí DN 110 VYHOVUJE. 

Průtok odpadního potrubí číslo 4: 

Tabulka 19 - Výpočet odpadního potrubí č. 4 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

RV Rohová vana 1 0,8 

U Umyvadlo 1 0,5 
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𝑄𝑤𝑤4 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤4 = 0,5. √1,3 = 0,57 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 75, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2,0 𝑙/𝑠. 

Qww4 < Qmax 

0,57 l/s < 2,0 l/s  

Potrubí DN 75 VYHOVUJE. 

Průtok odpadního potrubí číslo 5: 

Tabulka 20 - Výpočet odpadního potrubí č. 5 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

AP Automatická pračka 1 0,8 

 

𝑄𝑤𝑤5 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤5 = 0,5. √0,8 = 0,44 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 75, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2,0 𝑙/𝑠. 

Qww5 < Qmax 

0,44 l/s < 2,0 l/s  

Potrubí DN 75 VYHOVUJE. 

Průtok odpadního potrubí číslo 6: 

Tabulka 21 - Výpočet odpadního potrubí č. 6 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

VP Podlahová vpusť 1 2,0 

 

𝑄𝑤𝑤6 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤6 = 0,5. √2,0 = 0,71 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 110, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 5,2 𝑙/𝑠. 
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Qww6 < Qmax 

0,71 l/s < 5,2 l/s  

Potrubí DN 110 VYHOVUJE. 

Průtok odpadního potrubí číslo 7: 

Tabulka 22 - Výpočet odpadního potrubí č. 7 

Označení Zařizovací předmět Počet ∑ 𝐃𝐔 [l/s] 

ČJ Čerpací jednotka 1 0,8 

 

𝑄𝑤𝑤7 = 𝐾. √∑ 𝐷𝑈 

𝑄𝑤𝑤7 = 0,5. √0,8 = 0,44 l/s 

Toto potrubí je navrženo v dimenzi DN 50, která má maximální průtok 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0,8 𝑙/𝑠. 

Qww7 < Qmax 

0,44 l/s < 0,8 l/s  

Potrubí DN 50 VYHOVUJE. 

6.3. Výpočet svodného potrubí 

Celkový průtok je počítán dle vztahu: 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑤𝑤 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑝        (12) 

Kde:  Qtot je celkový průtok splaškových odpadních vod [l/s] 

Qww  je průtok splaškových vod, v l/s 

Qc je trvalý průtok, v l/s, (trvající déle než 5 min) 

Qp  čerpaný průtok, v l/s, (trvající déle než 5 min) 

 

 

Pokud není navrženo zařízení s trvalým průtokem nebo čerpací stanice odpadních vod jsou 

průtoky Qc a Qp rovny 0. Z toho vyplývá, že celkový průtok splaškových odpadních vod Qtot je 

roven průtoku splaškových vod Qww. 
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Průtok odpadních vod ve svodném potrubí se počítá dle vztahu: 

Qrw = 0,33 · Qww · Qc · Qp · Qr       (13) 

Kde:  Qrw je průtok odpadních vod svodným potrubím [l/s] 

Qww  je průtok splaškových vod, v l/s 

Qc je trvalý průtok, v l/s, (trvající déle než 5 min) 

Qp  čerpaný průtok, v l/s, (trvající déle než 5 min) 

Qr  průtok dešťových vod l/s 

 

Pokud je výsledný průtok Qrw menší než průtok Qww, tak se uvažuje pro dimenzování průtok 

odpadních Qtot. Svodné potrubí se dimenzuje na stupeň plnění 70%.  

Dimenze jednotlivých úseků jsou uvedeny v tabulce. Pro výpočet jsou použity hydraulické 

tabulky firmy Wavin Osma [17]. 

Tabulka 23 – Výpočet svodného potrubí 

Úsek Qtot [l/s] Spád [%] Dn Qmax [l/s] Vmax [m/s) 

1-2‘ 0,63 6 110 18,53 2,94 

2-2‘ 0,79 6 110 18,53 2,94 

2‘-3‘ 1,42 6 110 18,53 2,94 

3-3‘ 1,01 6 110 18,53 2,94 

3‘-4‘ 2,46 6 110 18,53 2,94 

4-4‘ 0,57 6 110 18,53 2,94 

4‘-5‘ 3,03 6 110 18,53 2,94 

5-5‘ 0,44 6 110 18,53 2,94 

5‘-6‘ 3,47 6 110 18,53 2,94 

6-7‘ 0,71 6 110 18,53 2,94 

7-7‘ 0,44 6 110 18,53 2,94 

7‘-6‘ 1,15 6 110 18,53 2,94 
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6‘-1‘ 4,62 6 110 51,09 3,76 

 

6.4. Výpočet přivzdušňovacích ventilů 

Přivzdušňovací ventily jsou navrženy a posouzeny dle ČSN EN 12056-2 [4] 

Přivzdušňovací ventil se počíta dle vztahu 

Qa = 8 · Qtot          (14) 

Kde: Qa je průtok vzduchu v l/s 

 Qtot je průtok odpadních vod odpadním potrubím v l/s 

Přivzdušňovací ventil na odpadním potrubí číslo 1: 

Qa = 8 · Qtot 

Qa = 8 · 0,36 = 5,04 l/s 

Pro toto potrubí je navržen přivzdušňovací ventil HL900N, který má hodnotu Qmax = 37 

l/s. Navržený ventil vyhovuje požadavkům ČSN EN 125046-1 [11] a ČSN 75 6760 [4]. 

Přivzdušňovací ventil na odpadním potrubí číslo 2: 

Qa = 8 · Qtot 

Qa = 8 · 0,79 = 6,32 l/s 

Pro toto potrubí je navržen přivzdušňovací ventil HL900N, který má hodnotu Qmax = 37 

l/s. Navržený ventil vyhovuje požadavkům ČSN EN 125046-1 [11] a ČSN 75 6760 [4]. 
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7. Dimenzování dešťové kanalizace 

Výpočty dešťové kanalizace jsou provedeny dle norem ČSN 75 6760 [5] a ČSN EN 

12056-3 [7]. Pro řešený objekt je navržen systém Lindab Rainline s půlkruhovými okapními 

žlaby. Okapové žlaby jsou navrženy Lindab R125 a okapové svody Lindab Srör 100. 

7.1. Dimenzování okapových žlabů 

Pro všechny 4 okapové žlaby je proveden pouze jeden výpočet, protože všechny 4 

okapové žlaby jsou totožné. 

Odtok dešťových vod 

Q = r · A · C          (15) 

Kde: Q  je odtok dešťových vod (l/s) 

 r intenzita deště (l/(s·m2) 

 A je účinná plocha střechy (m2) 

 C koeficient odtoku (-) 

 

 Účinná plocha části střechy objektu, která je odváděna jedním okapovým žlabem je 

39,85 m2. 

Q = 0,03 · 39,85 · 1 = 1,195 l/s 

Návrh odtoků dešťových vod okapovými žlaby 

𝐴𝐸 =
𝜋·𝑤2

2
=  

𝜋·62,5

2
= 6135,9 mm2        (16) 

QL = 0,9 · Qn            (17) 
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Kde: QL je návrhová odtok dešťových vod (l/s) 

 QN je návrhový odtok dešťových vod ze střešního žlabu (l/s) spočítaný dle: 

  QN = 2,78·10-5·AE
1,25        (18) 

QN = 2,78·10-5·6135,91,25= 1,509 l/s 

QL = 0,9 · 1,509 = 1,359 l/s 

Posouzení délky žlabů 

Z poměru L/W se určí součinitel odtoku FL. 

Kde: L je délka střešního žlabu (mm) 

 W je hloubka žlabu (mm) 

  FL součinitel odtoku (-) 

Odtok dešťových vod z okapových žlabů 

Qmax = QL · FL          (19) 

Kde: Qmax  je odtok dešťových ze střešního žlabu o sklonu 0,4% 

Qmax = 1,359 · 1,04 = 1,413 l/s 

Posouzení okapních žlabů 

Qmax > Q 

1,413 l/s > 1,159 l/s 

Navržené žlaby Lindab R125 vyhoví. 

7.2. Dešťové odpadní potrubí 

Dešťové odpadní potrubí je dimenzováno dle tabulky č. 11, která je místěna v normě 

ČSN 75 6760 [5]. 
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Návrh dešťových odpadních potrubí číslo 8, 9, 10, 11 

Q8 = Q9 = Q10 = Q11 = r · A· C = 0,03 · 38,95 · 1 = 1,195 l/s 

Pro odpadní potrubí je navržena roura Lindab SRÖR 100, který má dimenzi DN 100. 

Dle výše uvedené tabulky je hodnota QRWP = 3 l/s. 

QRWP > Q8 = Q9 = Q10 = Q11 

3 l/s > 1,195 l/s 

Navržené potrubí vyhoví. Spoj mezi žlabem a odpadním potrubím je realizován 

okapovým kotlíkem Lindab 125/100. 

7.3. Dešťové svodné potrubí 

Dešťové svodné potrubí je dimenzováno dle normy ČSN EN 12056-2 [2]. Potrubí je 

dimenzováno pro stupeň plnění 70%. Navržený spád je 1%, v úseku 10‘ – 8‘ je spád navržený 

2% a pro úsek 12 – 12‘ je spád 5%.  

Svodné potrubí úsek 8-9‘, 10-11‘, 9-9‘ a 11-11‘: 

Q = Q8 = Q9 = Q10 = Q11 = 1,195 l/s 

Navrženo potrubí Kg-systému od Firmy Wavin Osma o rozměrech DN 110. 

Qmax = 4,2 l/s, v = 0,8 m/s 

Qmax > Q  

4,2 l/s > 1,195 l/s 

Navržené potrubí vyhoví. 
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Svodné potrubí úsek 9‘ - 10‘ a 11 ‘- 10‘: 

Q = Q8 + Q9 = Q10 + Q11 = 2,39 l/s 

Navrženo potrubí Kg-systému od Firmy Wavin Osma o rozměrech DN 110. 

Qmax = 4,2 l/s, v = 0,8 m/s 

Qmax > Q  

4,2 l/s > 2,39 l/s 

Navržené potrubí vyhoví. 

Svodné potrubí úsek 10‘ – 8‘: 

Q = Q8 + Q9 + Q10 + Q11 = 4,78 l/s 

Navrženo potrubí Kg-systému od Firmy Wavin Osma o rozměrech DN 110. 

Qmax = 5,9 l/s, v = 1,1 m/s 

Qmax > Q  

5,9 l/s > 2,39 l/s 

Navržené potrubí vyhoví. 

Svodné potrubí úsek 12 – 12‘: 

Q = Q8 + Q9 + Q10 + Q11 = 4,78 l/s 

Navrženo potrubí Kg-systému od Firmy Wavin Osma o rozměrech DN 110. 

Qmax = 9,4 l/s, v = 1,7 m/s 
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Qmax > Q  

9,4/s > 2,39 l/s 

Navržené potrubí vyhoví. 

8. Návrh Akumulační nádrže 

Využitelná plocha střechy P je půdorysný průmět rozměrů střechy. 

P = a · b          (20) 

Kde: P - využitelná plocha střechy (m2) 

a - délka půdorysu včetně přesahů (m) 

b - šířka půdorysu včetně přesahů (m) 

Množství využitelné srážkové vody 

Množství zachycené srážkové vody Q závisí na množství srážek v dané oblasti, velikosti 

plochy střechy, koeficientu odtoku střechy a na koeficientu účinnosti filtru mechanických 

nečistot 

Q = (j · P · fs . ff) / 1000        (21) 

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

j - množství srážek (mm/rok) 

P - využitelná plocha střechy (m2) 

fs - koeficient odtoku střechy (-) 

ff - koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot (-) 

 

Množství srážek za rok j se vyhodnocuje např. v podobě tzv. srážkové mapy. Koeficient 

odtoku filtru mechanických nečistot ff udává výrobce. Koeficient odtoku střechy fs je pro 

pozinkovaný plech 0,8. 
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Q = 1200 · 159,41 · 0,8 · 0,9 = 137,73 m3/rok      (22) 

Objem nádrže dle spotřeby 

Objem nádrže Vv závisí na počtu obyvatel v domácnosti, spotřebě vody na jednoho 

obyvatele a koeficientu využití srážkové vody. Výpočet zohledňuje potřebnou zásobu vody na 

období přestávky mezi dešťi formou koeficientu z. 

Vv = (n · Sd · R · z) / 1000        (23) 

Kde: Vv - objem nádrže dle spotřeby vody (m3) 

n - počet obyvatel v domácnosti - 4 

Sd - celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den 140 l  

R - koeficient využití srážkové vody 0,5, dešťová voda nahrazuje až 50% potřeby pitné 

vody 

z - koeficient optimální velikosti – 20 

Vv = (4 · 140 · 0,5 · 20) / 1000 = 5,6 m3       (24) 

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody 

Objem nádrže VP závisí na množství zachycené srážkové vody. Výpočet zohledňuje 

potřebnou zásobu vody na období přestávky mezi dešti formou koeficientu z. 

VP = (Q / 365) · z         (25) 

Kde: VP - objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody (m3) 

z - koeficient optimální velikosti (-): 20 

Q - množství odvedené srážkové vody: 137,73 m3/rok 

Vp = (137,73 /365) · 20 = 7,5 m3        (26) 
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Potřebný objem nádrže 

Potřebný objem nádrže je stanoven minimální hodnota z hodnot Vp a Vv. Potřeba 

menšího objemu nádrže vyplývá z potřeby vody dle spotřeby.  

Návrh 

Na základě výpočtů, které byly provedeny dle internetového portálu firmy ASIO [9] 

byla navržena akumulační nádrž Columbus 6400 l od firmy Glynwed. Objem navrhnuté nádrže 

je 6400 litrů. 

9. Návrh vsakovacího zařízení 

Výpočet je proveden dle ČSN 75 9010 [8]. 

 Jako nejbližší srážkoměrná stanice byla zvolena stanice v Ostravě – Vitkovicích. 

Odvodňovací plocha 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared  v m2. 

Ared = ∑ 𝐴𝑖  · 𝜓𝑖         (27) 

Kde: Ai  je půdorysný průmět odvodňované plochy: 159,41 m2 

 Ψi součinitel odtoku povrchových vod: 1 – nepropustná horní vrstva sklon nad 5 % 

Ared = 159,41 m2 

Vsakovaný odtok 

Je závislý na vsakovací ploše a koeficientu vsaku. 

Qvsak = 
1

𝑓
· 𝑘𝑣  · 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘         (28) 
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Kde: kv je vsakovací koeficient: 1 · 10-5 m·s-1 

 f součinitel bezpečnosti vsaku: 2 

Avsak vsakovací plocha (m2) 

Vsakovací plocha 

Pro prostor s propustnými stěnami. 

𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = 𝐿 ∙ 𝑏′ = 𝐿 ∙ (
ℎ𝑣𝑧

2
+ 𝑏)       (29) 

Kde: L délka podzemního prostoru: 6,4 m 

b šířka podzemního prostoru: 2,4 m 

b´ šířka vsakovací plochy podzemního prostoru (m) 

hvz výška propustných stěn: 0,36 m 

Avsak = 6,4 ∙ (
0,36

2
+ 2,4) = 16,512 m2       (30) 

Qvsak = 
1

2
· 0,00001 · 16,512 = 0,00008256 m3/s      (31) 

Retenční objem vsakovacího zařízení 

Protože je přítok do vsakovacího zařízení zpravidla rychlejší, než vsakovaný odtok je 

nutné, aby mělo zařízení určitý retenční objem Vvz. Retenční objem jen stanoven dle vztahu: 

𝑉𝑉𝑍 =  
hd

1000
 ∙ (𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑣𝑧 −

1

𝑓
 ∙  𝑘𝑣  ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 ∙  𝑡𝑐  ∙ 60)    (32) 

Kde: hd návrhový úhrn srážek  

Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy (m2) 

kv je vsakovací koeficient: 1 · 10-5 m·s-1 

 f součinitel bezpečnosti vsaku: 2 

Avsak vsakovací plocha (m2) 

Avz plocha hladiny vsakovacího zařízení (m2) 

tc doba trvání srážky určité periodicity 
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Výpočet je potřeba provést pro všechny úhrny a doby srážek. Výpočet je uveden 

v Tabulce č. 24. Výpočet je proveden pro periodicitu p = 0,2. 

Tabulka 24 – Výpočet retenčního objemu 

 

Jako nejhorší byla vypočtena doba trvání srážek 6 hodin. Pro tuto dobu srážek je 

potřebný retenční vsakovací objem 4,7 m3. 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení 

Tato doba se stanoví dle vztahu: 

𝑇𝑝𝑟 =  
𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘
         (33) 

Kde: Vvz je největší vypočtený retenční objem (m3) 

Qvsak vsakovaný odtok (m3/s) 

𝑇𝑝𝑟 =  
4,77

0,00008256
 = 16,05 hodin 

Dobá vsakování nesmí překročit 72 hodin. Tuto dobu navržené vsakovací řízení splňuje. 

Pro splnění požadavků na vsakovací plochu a retenční objem je navrženo 24 kusů vsakovacích 

boxů Garantia EcoBloc od firmy Glynwed. Skutečný navržený retenční objem je 5,16 m3. 

doba trvání srážek tc [min] 5 10 15 20 30 40 60 120  

navrhové úhrny srážek hd 
[mm] 10,8 15,2 17,8 19,6 22,1 23,8 26,3 30,5  

retenční objem vsakovacího 
zařízení Vvz [m3] 1,70 2,38 2,77 3,03 3,38 3,60 3,91 4,29  

          

doba trvání srážek tc [h] 4 6 8 10 12 18 24 48 72 

navrhové úhrny srážek hd 
[mm] 36,7 40,7 41,9 43,1 44,3 47,9 50,1 68,7 78,9 

retenční objem vsakovacího 
zařízení Vvz [m3] 4,70 4,77 4,38 4,00 3,62 2,47 1,10 -2,82 -8,08 
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10. Výpis zařizovacích předmětů 

Tabulka 25 – Výpis zařizovacích předmětů 

Označení Popis Rozměry              

(š x v x d ) mm 

Příslušenství Počet 

(ks) 

AP Gorenje WA 60191 

automatická pračka 

s předním plněním 

pro 6 kg prádla 

600 x 600 x850  Zápachová uzávěrka 

s přivdušňovacím 

ventilem HL 404 a 

vypouštěcí hadici Jolly 

5007 

1 

RS Ravak Ronda -  

sprchova vanička 

910 x 910 x 100 Zápachová uzávěrka 

HL 514 

1 

VP Alcaplast  APV13C 

DN 110 – podlahová 

vpusť 

150 x 150 Suchá zápachová 

uzávěrka Alcaplast 

APV 0030 

1 

D Norma 506 - dřez - 

levý 

900 x 600 x 180 Zápachová uzávěrka 

HL 100/50 

1 

U Jika MIO 810712 - 

umyvadlo 

550 x 430 x 175 Zápachová uzávěrka 

HL 134/50 

3 

WC Jika OLYMP 

822616 - 

Kombinační klozet 

360 x 670 x 787 Připojovací manžeta 

HL 201/1 

2 

RV TGB plast Laguna – 

rohová vana 

1300 x 1300 x 

500 

Zápachová uzávěrka 

s přepadem HL 555N 

1 

M ELECTROLUX 

ESF8585ROX 

myčka nádobí 

600 x 600 x 850 Připojena vypouštěcí 

hadicí na zápachovou 

uzávěrku dřezu 

1 

ČJ ECORAIN 

ESSENTIAL – 

čerpací jednotka 

240 x 651 x 650 - 1 

 



105 
 

11. Dimenzování vodovodu užitkové vody 

Vnitřní vodovod je navržen dle ČSN 75 5455 [13]. Návrhová teplota vody je 10°C. 

Jmenovitý výtok pro kombinační klozet je QA = 0,15 l/s a pro automatickou pračku QA = 0,2 

l/s. Výpočet hlavní větve včetně tlakových ztrát a výpočet vedlejší větve je zapsán do tabulek 

níže. 

 

Tabulka 26 - Dimenzování hlavní větve 

ÚSEK 

  

JMENOVITÝ  

VÝTOK QA  [ l/S ] 

QD                

[ l/S ] 

da x s   [ mm ] 

(DN) 

v               

[m/S] 

l                   

[ m ] 

R                   

[kPa/m] 

l . R                  

[ kPa ] ∑ ξ                   

∆pF                  

[ kPa ] 

l . R  +   ∆pF              

[ kPa ] Materiál 0,15 0,2 

1-2 PPR 1 0 0,15 20 x 2,3 0,81 0,78 0,687 0,53586 16 1,92 2,45586 

2-3 PPR 2 0 0,21 20 x 2,3 1,13 5,63 1,236 6,95868 4,5 2,8 9,75868 

3-4 PPR 2 1 0,29 20 x 2,3 1,56 13,81 2,193 30,28533 25,5 26,88 57,16533 

4-5 PPR 2 1 0,29 32x2,9 0,54 2,26 2,193 4,95618 14,5 2,16 7,11618 

5-6 PE-HD 2 1 0,29 32x3 0,55 6,1 0,178 1,0858 1,5 0,228 1,3138 

           ∆pRF =  77,80985 

 

Tabulka 27- Dimenzování vedlejších větví 

ÚSEK 

  JMENOVITÝ VÝTOK QA  [ l/S ] 

QD  [ l/S ] 

da x s   [ mm ] (DN) 
v                 

[ m/S ] Materiál 0,15 0,2 

a - 2 PPR 1 0 0,15 20 x 2,3 0,81 

b - 3 PPR 0 1 0,20 20 x 2,3 1,05 

 

11.1. Posouzení čerpadla 

Tlaková ztráta výškovým rozdílem je vypočítána dle vzoce:  

∆𝑝𝑒 =
ℎ ∙ 𝜌 ∙𝑔

1000
         (34) 

Kde: h je rozdíl výšek potrubí (m) 

 ρ je hustota vody (kg/m3) 

 g gravitační zrychlení (m/s2) 
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∆𝑝𝑒 =
7,2 ∙ 999,7 ∙70,61081

1000
 = 70,61 kPa 

Hydraulické posouzení 

Čerpací jednotka Ecorain Essential má integrované čerpadlo o maximálním tlaku 600 

kPa. Maximální tlak sítě je 400 kPa. Protože je maximální tlak čerpací jednotky nižší, než tlak 

sítě uvažujeme maximální hodnotu tlaku 400 kPa. Minimální požadovaný tlak u výtokových 

armatur musí být 100 kPa. Hydraulické posouzení je počítáno dle vzorce: 

𝑝𝑑𝑖𝑠 ≥ 𝑝𝑚𝑖𝑛𝐹𝑙 +  ∆𝑝𝑒 + ∆ 𝑝𝑤𝑚 +  ∆𝑝𝑎𝑝 +  ∆𝑝𝑟𝑓     (35) 

Kde: 𝑝𝑑𝑖𝑠 dispoziční přetlak (kPa) 

 𝑝𝑚𝑖𝑛𝐹𝑙 minimální přetlak před výtokovou armaturou (kPa) 

 ∆𝑝𝑒 tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem (kPa) 

 ∆ 𝑝𝑤𝑚 tlaková ztráta vodoměru (kPa) 

 ∆𝑝𝑎𝑝 tlakové ztráty zařízení (kPa) 

∆𝑝𝑟𝑓 tlakové ztráty v potrubí na hlavní větvi 

400 ≥ 100 +  70,61 +  0 +  0 +  77,81 

400 kPa > 248,42 kPa 

Čerpadlo integrované do čerpací jednotky Ecorain Essential vyhoví požadavkům. 
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12. Výpočet izolace potrubí 

Výpočet by proveden nástrojem „Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu“ 

na portálu tzb-info.cz [18]. Výpočet je proveden dle vyhlášky č. 193/2007 Sb,. [6] 

Výstup z programu je zobrazen na následujících 3 obrázcích. 

 

Obrázek 2 - Výpočet tepelné izolace potrubí dimenze 20x2,3 umístěného v interiéru 
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Obrázek 3- Výpočet tepelné izolace potrubí dimenze 32x3,0 umístěného v interiéru 
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Obrázek 4- Výpočet tepelné izolace potrubí dimenze 32x2,9 umístěného v chráničce v zemině 
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13. Ekonomické vyhodnocení 

V této příloze je řešena finanční návratnost investice na výstavbu akumulačního a 

vsakovacího zařízení a využívání dešťové vody v objektu. 

Roční potřeba vody 

Směrné číslo roční spotřeby vody: 

- na jednoho obyvatele a rok: 35 m3 

- na jednoho obyvatele rodinného domu připadá spotřeba na čištění okolí. : 1 m3 

- dohromady: 36 m3 

Koeficient denní nerovnoměrnosti: 

→ kd → skupina 20 000 až 100 000 obyvatel 

→ kd = 1,25 [-] 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti: 

→ kh → charakter obce 

→ kh = 1,8 [-] 

Potřeba vody na jeden den pro jednoho obyvatele: 

qv = roční spotřeba / počet dní v roce 

qv = 36/365 = 0,0986 m3/den 

Roční spotřeba vody: 

Qr = n·Qr = 4 ·36 = 144 m3/rok  

Nahraditelné množství pitné vody 

Při využívání dešťové vody v objektu lze nahradit až 50% celkové roční potřeby vody. 

100% = 144 m3/rok 

50% =  72 m3/rok 

Vn =  72 m3/rok 
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Cena pitné vody: 

Cena pitné vody je uvedena v tabulce níže a jedná se o cenu určenou na internetovém 

portálu Severomoravských vodovodu a kanalizaci Ostrava a.s. pro okres Frýdek-Místek 

Tabulka 28 - Vodné a stočné 2015 

Ceny v Kč za 1 m3 Cena bez DPH Cena včetně DPH 15 % 

Voda pitná (vodné) 34,40 39,56 

Voda odvedená (stočné) 31,80 36,66 

Celkem vodné a stočné 66,28 76,22 

Vs = 76,22 Kč/m3 

Finanční úspora za pitnou vodu při využívaní dešťové vody 

Finanční úspora je vypočtena jako součin počtu jednotek nahraditelné pitné vody v [m3] 

a celkové ceny za vodné a stočné. 

Finanční úspora = Vn · Vs = 72 · 76,22 = 5488 Kč/rok 

Finanční náklady na zřízení systému na využívání dešťové vody v objektu 

Přibližné náklady na zřízení systému, který využívá dešťovou vodu jsou uvedeny 

v tabulce níže. 

Tabulka 29 - Finanční náklady na zřízení systému využívání dešťové vody 

Položka Počet jednotek Cena za kus bez 

DPH (Kč) 

Cena za kus včetně 

DPH (Kč) 

Akumulační nádrž 

Glynwed Columbus 

6400 l 1 ks 37980 45576 

Vsakovací boxy 

Glynwed Garantia 

EcoBloc 24 ks 

1189+434+29 = 

1652 1982 
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Čerpací sada Ecorain 

Essential 1 ks 16990 20388 

Šachotvá kopule pro 

vyšší uložení Glynwed 1 ks 4990 5988 

Filtrační koš do nádrže 1 ks 1980 2376 

Glynwed sada – klidný 

nátok 1 ks 1490 1788 

Pochozí poklop PE 1 ks 2490 2988 

Odvětrácací hlavice 

Glynwed DN 100 2 ks 229 275 

Armatury - Přibližně 2000 2400 

Rozvody - Přibližně 7500 9000 

Výkopové práce 20 m3 160 192 

Montážní práce - Přibližně 4000 4800 

 

Celkové náklady na vybudování zařízení jsou 142 486 Kč. 

Návratnost finanční investice do zřízení systému na využívání dešťové vody 

Celkové náklady na vybudování zařízení jsou 142 486 Kč. 

Finanční úspora je 5488 Kč/rok. 

Vypočtená doba pro návratnost investice je 142486/5488 = 25,96 let = 26 let. 

Závěr 

Dle mého názoru není využívání dešťové vody až tak ekonomicky výhodné, spíše 

přináší uživatelům pocit, že dělají něco pro životní prostředí. 
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