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Seznam použitého zna�ení 

BD   Bytový d�m 

�SN   �eská technická norma 

�SN EN  Harmonizovaná �eská technická norma s evropskou normou 

DPS   Dokumentace pro provád�ní stavby 

EPS   Extrudovaný polystyren 

KT   Kanaliza�ní trouba / tvarovka 

NN   Nízké nap�tí 

OTPP   Obecné technické požadavky na stavby Hl. m. Prahy  

PB�   Požárn� bezpe�nostní �ešení 

PD   Projektová dokumentace 

PE   Polyetylen 

PE-HD  Polyetylen, high density - polyetylen o vysoké hustot�

PPR   Polypropylen 

PV   Požární voda  

Qr   Výpo�tový pr�tok deš�ových vod 

Qww   Výpo�tový pr�tok splaškových vod 

SDR   Standart Dimensions Ratio - standardní rozm�rový pom�r 

STL   St�edotlaké vedení 

SV   Studená voda 

TV   Teplá voda 

UV   Užitková voda 

VN   Vysoké nap�tí 

VZT   Vzduchotechnika 

ZHS   Záchranný hasi�ský sbor 
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ZrP   Osoby zrakov� postižené 
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1. Dokumentace stavby 

A Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:  Novostavba BD Kralupská, Horom��ice 

Místo stavby:  Kralupská, k. ú. 574231 Horom��ice, parc. �. 3000/7 

P�edm�t dokumentace: P�edm�tem této dokumentace je umíst�ní novostavby bytového domu 

na rovný pozemek p�ilehlý k ulici Kralupská v katastrálním území m�sta Horom��ice. D�m je 

�len�n na �ásti A a B podle toho, kterým schodišt�m jsou obsluhovány. Byty v 1.NP mají 

terasu s malou zahrádkou.  

A.1.2 Údaje o žadateli 

Jméno a p�íjmení: Bc. Petr Kletenský 

Trvalý pobyt:  Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel:  Bc. Petr Kletenský 

Sídlo:   Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 

I�:   24245151 

Odp. projektant: Ing. Marcela Halí�ová, Ph.D.  – školní projekt p�edm�tu „Projekt I“ 

�íslo autorizace: školní projekt 

Kontaktní údaje: 607 266 443 

   petr.kletensky.st@vsb.cz 

A.2 Seznam vstupních podklad�

Projektová dokumentace vypracována Petrem Kletenským pro vydání stavebního povolení. 

Platná legislativa, technické normy a technické listy výrobc�. 
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A.3 Údaje o území 

Rozsah �ešeného území: P�edm�tná stavba se nachází v obci Horom��ice, na parcele 

�. 1837/7 a 1837/8, obdélníkového tvaru s orientací sever - jih o vým��e 1252 m2. �ešené 

území se nachází na rovin�, kóta p�vodního terénu je 303,05m.n.m. Ze západu objekt p�iléhá 

k ulici Kralupská, po níž jsou uložené i ve�ejné sít�. Okolní parcely nejsou zastav�ny. 

Dosavadní využití a zastav�nost území: Na zájmovém pozemku �. 1837/7 se nacházel 

rodinný d�m s �.p.8, který byl zbourán. Na pozemku 1837/8 se v sou�asné dob� nachází 

neudržovaný travní porost a náletové k�oviny. V ulici Kralupská je vedena splašková a 

deš�ová kanalizace bez vysazených p�ípojek na zájmový pozemek, vodovodní �ad IPE 90 bez 

vysazené p�ípojky na zájmový pozemek, plynovod STL, podzemní vedení NN a telefonu 

s p�ípojkami a vedení ve�ejného osv�tlení. 

Údaje o ochran� území: Uvažovaná parcela, na kterou bude umíst�na stavba, se 

nenachází v jakémkoliv ochranném pásmu a ani není sou�ástí památkov� chrán�né zóny nebo 

území. 

Údaje o odtokových pom�rech:   Není �ešeno. 

Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací: Není �ešeno. 

Údaje o souladu s územním rozhodnutím:  Není �ešeno. 

Údaje o dodržení požadavk� na využití území: Není �ešeno. 

Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: Není �ešeno. 

Seznam výjimek a úlevových �ešeních  Není �ešeno. 

Seznam souvisejících investic:   Není �ešeno. 

Seznam dot�ených pozemk� a staveb:  p. �. 1837/7 a 1837/8, k. ú: Horom��ice, 

A.4 Údaje o stavb�

Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby: Jedná se o novostavbu bytového domu , 

p�vodní objekt na parcele �. 1837/7 byl již odstran�n .   
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Ú�el užívání stavby:     Navržená stavba je ur�ena pro bydlení – 

bytový d�m a jeho p�idruženým funkcím – parkování osobních vozidel a technickému 

vybavení . 

Trvalost stavby:     Jde o trvalou stavbu. 

Ochrana stavby:     Budova nebude kulturní památkou ani 

jinak nebude podléhat zvláštní ochran�. 

Technické požadavky a bezbariérovost:  Dodržení obecných technických 

požadavk� na výstavbu stanovuje vyhláška �. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných 

technických požadavcích na výstavbu v hlavním m�st� Praze, ve zn�ní na�ízení �. 7/2001 Sb. 

hl. m. Prahy, na�ízení �. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, na�ízení �. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, 

na�ízení �. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy, na�ízení �. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a na�ízení �. 2/2007 

Sb. hl.m. Prahy a vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj �. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Dokumentace pro novostavbu  bytového domu  byla zpracována v souladu s požadavky výše 

uvedených vyhlášek a na�ízení. Dva byty v 1. NP jsou bezbariérové a po úprav� výšek 

za�izovacích p�edm�t� mohou sloužit imobilním ob�an�m. 

Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: Není �ešeno. 

Seznam výjimek:     Není �ešeno. 

Navrhované kapacity stavby:

Zastav�ná plocha objektu 286 m2

Obestav�ný prostor 2926 m3

Užitná plocha objektu  952,30 m2

Po�et bytových jednotek a jejich velikosti 12 868,76 m2 

Po�et nadzemních podlaží 3 

Po�et podzemních podlaží 1, �áste�né 

P�edpokládaný po�et trvale žijících osob 30-32 

Základní bilance stavby:  Není �ešeno. 

Základní p�edpoklady výstavby: Není �ešeno. 

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

Není p�edm�tem �ešení.
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku: Pozemky 1837/7 a 1837/8 jsou p�ipravené 

k výstavb� BD a územní plán po�ítá s využitím tohoto území pro výstavbu pro bydlení. 

Pozemek je situován v okrajové �ásti obce Horom��ice, kde v minulosti došlo k p�íprav�

pozemk� k výstavb� BD. Pozemek je rovný a pro založení stavby je t�eba skrýt cca 300mm 

svrchní vrstvy ornice, �ást, cca  122m³ deponovat v jihozápadním rohu �ešeného pozemku a 

pak jí využít na terénní úpravy. Zbytek skryté ornice bude deponován na skládce dle 

požadavku m�sta Horom��ice a dále bude využit. Všechny inženýrské sít� jsou p�ivedeny 

k pozemku a p�ipraveny k p�ipojení na BD. V p�ilehlé komunikaci Kralupská vede ve�ejný 

vodovod IPE 90 a stoky splaškové a deš�ové oddílné kanalizace bez z�ízených p�ípojek. 

Obslužná komunikace je z východní strany p�edm�tného budoucího objektu. Z ulice 

Kralupská je vjezd na parkovišt� u domu na jeho severní stran�. 

V ulici Kralupská dále prochází podzemní vedení VN 22 kV a trasa ve�ejného osv�tlení. 

b) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�:  

V rámci posuzování inženýrskogeologických pom�r� staveništ� vycházíme z pravidel 

platných p�edpis� tj. zejména �SN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických 

konstrukcí – �ást 1: Obecná pravidla �SN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování 

geotechnických konstrukcí - �ást 2: Pr�zkum a zkoušení základové p�dy. Pro p�ehlednost 

rovn�ž uvádíme, v tabulkách charakteristických geotechnických hodnot, klasifikaci zemin 

podle �SN 731001 „Základová p�da pod plošnými základy“ (zrušena k 1.4.2010). 

Lze konstatovat, že nebyly shledány p�íznaky nestability blokovit� �len�ného okraje 

k�ídového souvrství. Z geotechnického hlediska lze slab� zv�tralé kaolinické pískovce 

(geotyp 6) považovat za kvalitní, dostate�n� únosnou a omezen� stla�itelnou základovou 

p�dou vhodnou pro plošné založení projektovaného 3 podlažního bytového domu. 

Hydrogeologický pr�zkum – díky skálo-jílovitému podloží není možné zabezpe�it snadné 

vsakování deš�ové vody, ale místn� p�íslušné ú�ady umož�ují vodu, kterou nelze zasáknout 

nebo dále využít, odvád�t do deš�ové oddílné kanalizace DN300 vedoucí pod ulicí Kralupská. 
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Pokud by odvád�ná voda mohla být kontaminována ropnými nebo olejovými látkami, je 

nutno na svodné potrubí osadit lapa� lehkých kapalin.  

Radonový pr�zkum - na základ� provedeného m��ení byly stanoveny následující hodnoty: 

T�etí kvartil objemové aktivity radonu v p�dním vzduchu má hodnotu 9,7 kBq/m3. 

Horninové prost�edí zájmové lokality je charakterizováno vysokou plynopropustností. 

Radonový 
index pozemku Objemová aktivita 222Rn v p�dním vzduchu (kBq.m-3) 

vysoký cA � 100 cA � 70  cA  � 30 

st�ední 30 � cA  < 100 20 � cA  <  70 10 � cA  <  30 

nízký cA <  30  cA  < 20  cA < 10 

nízká st�ední vysoká 

Plynopropustnost 

Na základ� výše uvedených hodnot je stanoven radonový index pozemku jako nízký.

Na základ� výsledk� stanovení radonového indexu pozemku není nutno realizovat ochranná 

opat�ení vedoucí ke snížení p�írodního ozá�ení.  

Výškopisné a polohopisné m��ení in situ – jako polohopisný sou�adný systém je použit 

systém místní, jako výškopisný systém je užito místního systému. 

c) Stávající ochranná a bezpe�ností pásma: V míst� plánované výstavby jsou vedeny hlavní 

�ady inženýrských sítí, stavba BD respektuje ochranná pásma p�edepsaná provozovateli IS, 

stavba se nenachází v ochranných pásmech IS. Stavba se nenachází v hranici chrán�ných 

území. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: P�edm�tný objekt 

nebude stát ani na záplavovém ani na poddolovaném území. Stavba nebude stát v kulturní 

památkové zón� nebo chrán�né krajinné oblasti. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: Novostavba BD nebude mít vliv na okolní stavby 

a pozemky. 

Odtokové pom�ry území nebudou narušeny. 



� ��

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin: Vzhledem ke stávajícímu stavu pozemku 

není uvažováno s asanací, v rámci  bouracích  prácí budou zbourány poz�statky po demolici 

domu. P�ed zahájením výstavby budou pouze odstran�ny náletové d�eviny. 

g) Požadavky na maximální zábory p�dy, les�:   Žádné. 

B.1.2 Územn� technické podmínky (napojení na technickou infrastrukturu: 

P�ípojka deš�ové kanalizace 

U hranice pozemku bude vybudována revizní šachta DN1000 a p�ípojka deš�ové kanalizace 

do místa, kde bude uli�ní stoka p�erušena a vysazena na ní odbo�ka 200/300. Šachta bude 

využita pro odvodn�ní staveništ�. 

P�ípojka splaškové kanalizace 

U hranice pozemku bude vybudována revizní šachta DN1000 a p�ípojka splaškové kanalizace 

do místa, kde bude uli�ní stoka p�erušena a vysazena na ní odbo�ka 150/300. P�ípojku lze 

využít pro napojení za�ízení staveništ�. V prvotní fázi výstavby bude využito chemické 

toalety.  

P�ípojka vodovodu 

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní p�ípojkou z ulice 

Kralupská. Na vodovodním �adu bude navrtávací soupravou vysazena odbo�ka D63. 

Vodovodní p�ípojka v délce cca 3,0 m bude provedena z polyetylénových trub PE-HD SDR11 

profilu D63 t�žké �ady. Vodom�rná sestava bude osazena ve vodom�rné šacht� BV PLAST, 

1200 x 900 x 1500mm umíst�né za hranicí parcely v zemi. Pro pot�eby stavby bude voda 

provizorn� ukon�ena ve stavební jám� a bude osazena m��ením spot�eby .  

P�ípojka NN 

Objekt bude p�ipojen ze stávající distribu�ní sít� NN p�es p�ípojkovou sk�í� osazenou v zídce 

na hranici pozemku p�i komunikaci Kralupská. P�ípojková sk�í� bude osazena nov� dle 

možnosti v p�vodní pozici. 
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Plynové za�ízení  

Bude vybudována nová plynovodní p�ípojka s ukon�ením za obvodovou zdí objektu v 1.PP. 

Na trase plynovodní p�ípojky bude osazena zemní uzáv�r plynu HUP. Za prostupem 

obvodovou zdí bude osazen kulový kohout p�íslušné dimenze a plynom�r. Dále bude plyn 

rozveden pro pot�eby kotelny - výroba tepla pro oh�ev vody a pro vytáp�ní objektu. 

P�ípojka sd�lovací sít�  

Bude �ešeno  samostatným �ízením dle vybraného provozovatele  ve�ejné sít� . 

Napojení na dopravní infrastrukturu    

P�ipojení stavby - parkovišt� p�ilehlého k �ešenému objektu na pozemní komunikaci ulice 

Kralupská je limitováno pouze �ídkým provozem v této ulici. V rámci vybudování parkovišt�

bude vybudována k�ižovatka pro snadný vjezd. Sou�asn� s dokon�ením stavby budou 

realizovány úpravy ve�ejných �ástí chodník�  a opravy komunikací po výstavb� nových 

p�ípojek IS , výstavby nového vjezdu na pozemek .  

Sou�ástí rozptylové plochy bude i �ást chodníku propojující nov� navržené vjezdy  a to 

v ší�ce 1,5 m , na  který pak naváže budoucí chodník v ulici . Plocha mezi chodníkem a 

novostavbou objektu a parkovišt�m bude zatravn�ným  zeleným pásem .   

Povrchy nových komunikací, kde se nep�edpokládá kontaminace ropnými látkami, chodníky 

okolo �ešeného objektu, budou dlážd�ny dlažbami s pískovou sparou, a budou vyspádovány 

do zelen� nebo sm�rem na severní parkovišt�. Parkovišt� bude asfaltované, a všechna voda, 

která na n�j naprší, bude odvád�na deš�ovým potrubím p�es odlu�ova� ropných látek do 

deš�ové oddílné kanalizace.. 

V�cné a �asové vazby stavby:  

P�edpokládaný po�átek stavby – b�ezen 2016. 

P�edpokládající ukon�ení stavby – b�ezen 2017. 

Stavba nemá podmi�ující, vyvolané, související a podmi�ující investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Novostavba BD bude sloužit jako objekt pro trvalé bydlení. BD obsahuje 12 bytových 

jednotek. Bytové jednotky jsou dimenzovány pro 2-4 �lennou rodinu. 

�ÁST  A 

 1  Podzemní podlaží 

 3  Nadzemní podlaží  

 3  Bytové jednotky 

  

          byty terasy/balkóny     sklepy Spole�né 
prostory       CELKEM OBJEKT A 

        283,04 m²   38,78 m²   82,32 m² 127,2 m² 

�ÁST  B  

0 Podzemní podlaží  

3 Nadzemní podlaží  

6 bytových jednotek  
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          byty terasy/balkóny     sklepy Spole�né 
prostory       CELKEM OBJEKT B 

        349,71 m²       26,12 m²    --- m²  133,37 m²
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Celkový obestav�ný prostor objekt A :                   1477,68 m3 

Celkový obestav�ný prostor objekt B :                   1449,27m3

Celkový obestav�ný prostor A+B :                   2926,92 m3

Celková plocha pozemk�:          1252,00 m2

Celková zastav�ná plocha:            286,10 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanismus: Jedná se o lokalitu s dobrou dostupností na m�stskou hromadnou dopravu, 

vhodnou pro výstavbu malo a st�edn� metrážních byt�. M�sto Horom��ice má schválenou 

územn� plánovací dokumentaci. Stavba je v souladu s touto dokumentací. 

b) Architektonické �ešení: Novostavba BD je p�dorysu do tvaru L o vn�jších rozm�rech 20,7 

m x 26,5 m. Objekt má 3 nadzemní podlaží a je �áste�n� podsklepen jedním podzemním 

podlažím, kde se nachází technické zázemí objektu a sklepy. V�tší �ást podzemního podlaží je 

nevytáp�ná. Budova má plochou jednopláš�ovou st�echu se spády na dv� strany. Po obvodu 

st�echy je atika. 

Fasáda je silikonová v jednom barevném odstínu ve sv�tle šedé barv�, RAL 7016, klempí�ské 

prvky v titanzinku a rámy oken budou kompletn� p�etepleny, viditelný bude pouze tmav�

šedý parapet a d�lící tmav� šedé okenní sloupky. 

c) Venkovní úpravy 

Sou�asn� s dokon�ením stavby budou realizovány úpravy ve�ejných �ástí chodník�  a opravy 

komunikací po výstavb� nových p�ípojek IS , výstavb� nových vjezd� do objektu a pozemek .  

Povrchy komunikací navazující na stávající budou asfaltovány nebo dlážd�ny dlažbami 

typickými pro pražské m�stské prost�edí.  

Dále budou vybudovány zpevn�né plochy na vlastním pozemku pro p�íjezdy a parkovací 

stání. 

Pro dlážd�ní t�chto ploch bude použito obdobného materiálu jako na ve�ejných 

prostranstvích. 

Sadovnické úpravy spo�ívají v ozelen�ní ploch zbývajících �ástí pozemku na terénu. 
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Odd�lujícím prvkem  mezi jednotlivými zahrádkami mezi sebou a od ve�ejné komunikace a 

okolnímu parcelami jsou pletivové ploty. Východní hranice s parcelou �.1845/8 bude 

opat�ena novým drát�ným oplocením z ocelových sloupk� a podezdívkou a s výplní 

z poplastovaného pletiva  . 

B.2.3 Dispozi�ní a provozní �ešení 

Objekt nebude sloužit pro výrobu. Provoz v objektu bude odpovídat provozu, který odpovídá 

trvalému bydlení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

1. NP je �ešeno jako bezbariérové, tato �ást není p�edm�tem �ešení tohoto projektu.  

Je zabezpe�eno bezbariérové užívání všech ve�ejn� p�ístupných prostor objektu. P�ístup a 

komunikace jsou �ešeny též s ohledem na ZrP (vyzna�ení schod� prosklených ploch a 

p�ekážek). Veškeré podlahy a schody budou provedeny s protiskluznou úpravou. 

V  objektu není navržen bezbariérov� �ešený byt , v p�ípad� zajmu lze n�který z byt� tak to 

upravit . 

Veškeré prosklené plochy vstupu budou opat�eny ve výšce 1100~1600 mm páskou min. ší�ky 

50mm, nebo pruhem zna�ek o rozm�ru min. 50x50mm, vzdálených max. 150mm, jasn�

viditelných proti pozadí.  

V rámci parkingu jsou vyhrazena dv� parkovací stání pro t�lesn� postižené .   

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba bytového objektu s podzemními garážemi je navržena s ohledem na hospodárnost a 

ekonomiku výstavby tak, aby splnila základní požadavky na mechanickou stabilitu, požární 

bezpe�nost, ochranu zdraví a zajišt�ní zdravých životních podmínek a životního prost�edí, 

ochranu proti hluku, bezpe�nost p�i užívání a úsporu energie v�etn� ochrany tepla. Požární 

�ešení stavby je popsáno v samostatném oddíle této zprávy – C.4. Zásady zajišt�ní požární 

ochrany stavby.  

Stavba je navržena tak, aby p�i jejím standardním užívání nedocházelo k úraz�m.  
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P�ístup do technických prostor budovy jako jsou nap�. kotelna, prostory s el. rozvad��i atd. 

bude umožn�n pouze odborným vyškoleným pracovník�m údržby a technické správy budovy.  

Provoz stavby nevyžaduje zvláštní opat�ení pro její užívání. Provoz se bude �ídit vnit�ními 

p�edpisy, provozními �ády apod. Dle zákon.�. 262/2006 Sb ,  

B.2.6 Základní technický popis stavby 

a) Stavební �ešení: Novostavba BD je p�dorysu do tvaru L o vn�jších rozm�rech 20,7 m x 

26,5 m. Výška st�ešní atiky BD je v úrovni + 10,3 m. Úrove� ± 0,000 =303,20 = úrove�

podlahay 1. NP �ásti A a B. 

Hlavní vchod do objektu je ze severní a západní �ásti. Vchod do jednotlivých byt� je p�es 

obslužné prostory. V obslužných prostorech je rovn�ž p�ímé dvouramenné levoto�ivé 

schodišt�, které slouží k p�ekonání výškového rozdílu mezi podlažími. 

Každá bytová jednotka disponuje t�emi až �ty�mi pokoji, obývacím pokojem s kuchy�ským 

koutem a koupelnou s WC. N�které z byt� mají svou technickou místnost. P�esná dispozice – 

viz výkresová dokumentace. 

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení:

Hlavní svislé nosné konstrukce  

budou vyzd�ny z keramických cihel HELUZ P15 25 ,ší�ky 240 mm. P�í�ky budou 

z keramických cihel HELUZ P15 17,5 a P15 11,5  ší�ky 175/115 mm. První �ada bude 

vyzd�na na maltu M10 v tl. 2-3 mm. Další �ady pak na tenkovrstvou maltu QS Quadro, sty�né 

spáry není nutné spojovat maltou, s výjimkou st�n nad p�eklady a sty�né spáry st�n, viz 

následující. 

Povrchová úprava vnit�ních st�n 

Vnit�ní d�lící st�ny  budou hladké omítané  s malbou . 

V hygienickém zázemí WC , koupelnách  budou st�ny obloženy keramickým obkladem. 
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Spodní stavba: 

Založení bude provedeno na prolévaných tvárnicích BD25 položených na patce z prostého 

betonu. P�ed konstrukcí základ� musejí být vyty�eny stavební prostupy zejména pro 

kanalizaci. Statické posouzení základ� není p�edm�tem tohoto návrhu. 

Vodorovné konstrukce:  

Stropy nad podlažími budou rovn�ž keramické, budou zhotoveny systémem HELUZ, nosníky 

MIAKO d x 160 x 175 a vloženými vložkami MIAKO 250 x 500(625) x 190. Zateplení nad 

1.PP nad nevytáp�ným prostorem bude provedeno zateplovacím systémem Bauxit Premium 

EPS tl. 120mm.  

Povrchová úprava podlah: 

Povrchová úprava podlah v jednotlivých místnostech bude stanovena, dle ú�elu užívání a 

požadavku byty - (dlažba, PVC, koberce , lamely ) , ve�ejné prostory ( dlažba ).. 

Hydroizolace spodní stavby bude provedena asfaltovými pásy Elastobit ST S. Hydroizolace 

st�echy bude provedena – Elastobit ST S (µ = 50 000). 

Konstruk�ní �ešení: 

Použité normy 

Návrh je proveden podle platných norem: 

�SN  EN 1991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 

�SN  EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

�SN  EN 1996-1-1 Navrhování zd�ných konstrukcí 

�SN  EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

�SN-EN 206 - Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

�SN EN 13670-1 (2400) - Provád�ní betonových konstrukcí  

Navrhované zatížení nosných konstrukcí: 

st�echa:  st�ešní pláš�   0,60 kN/m2 

  instalace   0,70 kN/m2 

  sníh     0,70 kN/m2 
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stropy:  p�í�ky    1,00 kN/m2 

podlahy   2,50 kN/m2            

  užitné zatížení   2,00 kN/m2 

  užitné zatížení tech. Zázemí 5,00 kN/m2 

vítr p�í�ný , podélný    0,45 kN/ m2 

Dilata�ní celky 

Vzhledem k jednoduchému charakteru objektu není t�eba konstrukci rozd�lovat na samostatné 

dilata�ní celky. 

Zajišt�ní stavební jámy 

Vzhledem k nekomplikovanému podloží není t�eba stavební jámu zvláštn� kotvit nebo 

upravovat. Pouze, vzhledem k možnému výskytu podzemní vody, budou po obvodu stavební 

jámy vytvo�eny odvod�ovací drenážní žlaby vyspádované do �erpací jímky, kde bude 

umíst�no �erpadlo. Vy�erpávaná voda bude odvád�na z pozemku p�es p�ípojku deš´tové 

kanalizace.  

Mechanická odolnost a stabilita: Stavba bude provedena dle ov��ené projektové 

dokumentace, za dodržení veškerých navržených stavebních materiál� a složení stavebních 

konstrukcí. 

Stavba bude provedena dodavatelsky pod dohledem stavebního dozoru. 

Stavba vyhovuje vyhlášce �. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Stavba vyhovuje platným �SN. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

Zdravotní technika a plynové za�ízení, vodohospodá�ství  

Kanalizace 

Stávající stav 

Na parcele, kde se uvažuje s výstavbou bytového domu, stál p�vodn� samostatný rodinný 

d�m, který je dnes zbourán, nachází se zde pouze zbytky základ�. P�vodní objekt nebyl 

napojen na ve�ejné sít�.  
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V oblasti Horom��ic, v ulici Kralupská je oddílná kanaliza�ní soustava. U každé parcely byla 

v rámci p�edchozí rekonstrukce kanalizace vysazena odbo�ka na splaškovou i deš�ovou 

kanalizaci pro pozd�jší zhotovení p�ípojek. 

Návrh 

a) Splašková kanalizace  

Pod ve�ejnou komunikací bude na splaškové stoce KT DN300 vysazena odbo�ka pro 

splaškovou kanalizaci. 

Za hranicí parcely sm�rem k ulici Kralupská bude osazena hlavní vstupní šachta DN1000, a 

kanaliza�ní p�ípojka od šachty RŠ1 k ve�ejné stoce. 

Vzhledem k relativní hloubce vedení kanaliza�ní stoky DN300 v ulici Kralupská bude šachta 

provedena jako šachta se spádovým stupn�m, dle podmínek provozovatele ve�ejné kanalizace. 

Do šachty budou zavedeny t�i nátoky zvláš� a budou zde propojeny a ve spodní �ásti �asti 

vyjdou jako jedna kanaliza�ní p�ípojka. 

Veškerá splašková domovní kanalizace bude provedena nov�.   

Splašková kanalizace v objektu odvádí splaškové vody z b�žného provozu bytového domu a 

není t�eba zvláštního p�ed�išt�ní vod. Svodné potrubí splaškové kanalizace vede jako svodné 

potrubí �áste�n� v suterénu objektu, �áste�n� od kolena odpadní-splaškové potrubí p�ímo v 

zemi. Do hlavní vstupní šachty jsou zaúst�na svodná potrubí z obytných prostor domu, p�epad 

z deš�ové nádrže Columbus 6500 a svodné potrubí z prostor kotelny v 1.PP objektu. Všechny 

prostory jsou odkanalizovány gravita�n�.  

Ležaté svody budou osazeny v jednotných spádech minimáln� 2%.  

Hlavní stoupa�ky, odvod�ující i za�izovací p�edm�ty na vyšších úrovních budou odv�trány 

nad st�echu objekt�  pomocí ventila�ních hlavic.  

Ostatní krátké stoupa�ky budou zakon�eny cca 2,0 m nad podlahou p�íslušného podlaží a 

zakon�eny p�ivzduš�ovacími hlavicemi HL 900 nebo zaslepeny.  

Na stoupa�kách budou vysazeny odbo�ky, kam bude napojeno p�ipojovací potrubí od 

jednotlivých za�izovacích p�edm�t�.  

Na delších p�ipojovacích potrubích budou osazeny �istící kusy, nebo bude profil potrubí o 

stupe� zv�tšen.   
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Na stoupa�kách budou v nejnižších podlažích osazeny �istící kusy  s neprodyšn� p�iléhajícími 

víky, kryté dví�ky.  

P�ipojovací potrubí bude vedené ve spádu minimáln� 3%, vedené ve st�nách v p�edezdívkách 

nebo vedené u podlahy a pohledov� zakryto.  

Odkap od pojistných ventil� zásobník�  teplé vody bude odkanalizován gulou osazenou v 

podlaze místnosti A00.10 

Podlahy technických místností budou odvodn�ny podlahovou vpustí se suchou zápachovou 

uzáv�rkou, zabra�ující ší�ení zápachu p�i vyschnutí vodní zápachové uzáv�rky. 

Pro napojení pra�ek, p�ípadn� my�ek budou osazeny pra�kové sifony na zazd�ní HL406. 

b) Deš�ová kanalizace 

Pod ve�ejnou komunikací bude na deš�ové stoce KT DN300 vysazena odbo�ka pro 

splaškovou kanalizaci. 

Za hranicí parcely sm�rem k ulici Kralupská bude osazena hlavní vstupní šachta DN1000, a 

p�ípojka deš�ové kanalizace mezi hlavní vstupní šachtou ve�ejnou stokou oddílné kanalizace. 

St�echy �ešeného objektu budou odvod�ovány zvláštním svodným potrubím zaúst�ným do 

podzemní nádrže Columbus 6500. Z této nádrže vede sací potrubí, které rozvádí po 

p�efiltrování užitkovou vodu po objektu k toaletám a zahradním ventil�m a tím jí 

znovuvyužívá p�ed odvedením do kanalizace. Pokud by nastala situace, že dlouhodob�

nebude voda z nádrže odebírána, p�epadem bude voda odvád�na do deš�ové kanalizace. V 

praxi, výpo�tov�, ale taková situace pravd�podobn� tém�� nenastane. 

Bilance množství deš�ové vody, které za rok m�že teoreticky napršet na st�echu objektu a být 

využito jako užitková voda, Tabulka 1: 

DENNÍ POT�EBA UŽITKOVÉ VODY V OBJEKTU 
Kapacita objektu 30 osob 
SPLACHOVÁNÍ - Pot�eba vody 
denn�/osoba 14 l 
ZÁLIVKA ROSTLIN - Pot�eba vody 
denn�/osoba 3,2 l 
dostupné pouze 3/4 roku obyvatel�m 1.NP   
Celková denní pot�eba vody 440 l 

Ro�ní pot�eba vody 162,1 m³ 
    
Plocha st�echy 324 m² 
Ro�ní srážkový úhrn 630 mm 
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    Celkové množství vody které ro�né naprší 
na odvod�ované plochy 204,1 m³ 
    

Deš�ová voda ze zpevn�ných plochu komunikací bude odvád�na do oddílné deš�ové 

kanalizace vedoucí pod komunikací Kralupská 

Chodní�ky na západní stran� jsou dlážd�né s pískovou spárou a jsou p�í�n� vyspádované do 

zelen�. Chodní�ky na severní stran� jsou taktéž s pískovou spárou a jsou vyspádované do 

parkovišt� a odkanalizované do deš�ové kanalizace. 

Plocha parkovišt� je asfaltovaná, v jeho západní �ásti se nachází liniový vtok DN150 a 

deš�ové svodné potrubí, napojené na vtok, odvád�jící odtud vodu je zaúst�no do odlu�ova�e 

ropných látek GSOL 2/10 a až poté je potrubí zaúst�no do ve�ejné stoky. 

Balkony jsou odvod�ovány samostatným potrubím, které je nad terénem nad okapovým 

chodní�kem ukon�eno kolenem 89° a vody jsou zasakovány do zeleného recipientu. 

Bilance množství deš�ové vody, která m�že teoreticky být odvedena do deš�ové kanalizace - 

bez využití v �ešeném objektu jako užitková voda, Tabulka 2: 

ODTOK Z VENKOVNÍCH ODVOD�OVANÝCH PLOCH 
     
     
ODVOD�OVANÉ KOMUNIKACE P�ES ORL DO DEŠ�OVÉ 
KANALIZACE 

PLOCHA 
VÝM�RA 

m² 
POVRCH 

SOU�INITEL 
ODTOKU 

SEVERNÍ CHODNÍ�EK 40,5 
dlažba s 

pískovými 
sparami 

0,6 

PARKOVIŠT	 293,2 asfalt 0,8 
        
INTENZITA DEŠT� (i) 0,03 l/s.m²   
     
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH DEŠ�OVÝCH VOD Z KOMUNIKACÍ 
QrK=	i . A . C    
QrK = 0,03 . 38,9 . 0,6 + 0,03 . 279,5 . 0,8  
QrK=	i . A . C 7,77 l/s  
    
    
ODTOK Z NÁDRŽE COLUMBUS P�I JEJÍM P�EPLN�NÍ 

PLOCHA 
VÝM�RA 

m² 
POVRCH 

SOU�INITEL 
ODTOKU 

ST
ECHA 324 ASFALTOVÉ 
PÁSY 0,8 
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INTENZITA DEŠT� (i) 0,03 l/s.m²   
     
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH DEŠ�OVÝCH VOD ZE 
ST�ECHY 
QrS=	i . A . C    
QrS = 0,03 . 324 . 0,8    
QrS=	i . A . C 7,78 l/s  
   
CELKOVÝ PR
TOK DEŠ�OVOU KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKOU 
Qrc = QrK+QrS    
Qrc = QrK+QrS = 7,77 + 7,78  
 15,54 l/s  
    
POSOUZENÍ DEŠ�OVÉ KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKY 
Qr= 15,54 l/s  

Qmax DN200= 22,65 l/s  
Qww,CELKOVÉ <Qmax

   
Navržené potrubí DN200 - VYHOVUJE  

Materiál 

Vnit�ní kanalizaci a p�ipojovací potrubí bude provedeno z hrdlových trub z polypropylénu na 

integrované spoje systému HT pro vnit�ní kanalizaci profil� DN 100,70,50 a 40 .  

Pro ležaté svody pod podlahou nebo pod stropem suterénu a pod terénem splaškové i deš�ové 

kanalizace je navrženo použití silnost�nných trub z PVC pro uložení do zem� systému KG 

profil� DN 200,150,125 a 110.  

c) Vodovod

Stávající stav 

Pod komunikací Kralupská vede vodovodní �ad IPE90.  

P�ed zapo�etím prací je nutné zam��it polohu ve�ejného �adu, vysadit odbo�ku na ve�ejný �ad 

a osadit do zem� vodom�rnou šachtu VBV PLAST, 1200 x 900 x 1500mm, ve které bude 

umíst�na vodom�rná sestava dle standart� m�sta Horom��ice. Z vodom�rné šachty povede 

potrubí HDPE DN63 do objektu, kde bude na potrubí osazen hned za obvodovou st�nou 

kulový kohout DN50 - Hlavní uzáv�r vody, a za ním bude vodovod rozbo�en na trasu 

domovního vodovodu a požárního vodovodu. 

Na požárním vodovodu bude osazen hned za odbo�kou hlavní uzáv�r požárního vodovodu 

opat�ený cedulkou „HLAVNÍ UZÁV	R POŽÁRNÍHO VODOVODU - NEZAVÍRAT“ a 
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bude zaplombovaný. Za kulovým uzáv�rem bude ochranná jednotka a dále vodom�r 

Qn=1,5m³. Dále bude osazen vypoušt�cí ventil Giacomini.  

Návrh 

Vodovodní p�ípojka 

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní p�ípojkou z ulice 

Kralupská. Vodovodní p�ípojka bude na ve�ejném �adu vysazena navrtávací soupravou.  

Vodovodní p�ípojka v délce cca 3,0 m bude provedena z polyetylénových trub PE-HD 

SDR11, profilu D63 t�žké �ady. Standardní vodom�rná sestava bude osazena v podzemní 

šacht� VBV PLAST o rozm�rech 1200 x 900 x 1500mm. 

Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce -1,3-1,5 m pod terénem, uloženo v písku.  

Vodovodní rozvody 

Rozvod za vodom�rnou sestavou bude veden pod stropem suterénu. Vodovodní potrubí bude 

p�echázet ve stoupa�ky do vyšších pater objekt�.  

Stoupa�ky budou vedeny instala�ními jádry nebo budou vedeny ve st�nách. Vodorovné 

rozvody k jednotlivým odb�rním celk�m budou vedeny ve st�nách, p�edst�nách �i v podlaze.  

Tyto v�tve bude možno samostatn� uzavírat.  

Spot�eba vody v jednotlivých bytech bude m��ena podružnými vodom�ry, které budou 

osazeny za hlavními bytovými uzáv�ry.  

Uzáv�ry i podružné vodom�ry budou p�ístupné.  

V soub�hu s kanaliza�ními stoupa�kami budou vedeny i stoupa�ky studené a teplé vody a 

cirkulace. Rozvody budou uloženy ve spádu minimáln� 0,3%.  

Pra�ky i my�ky budou napojeny p�es ventily se zp�tnou klapkou.  

U kotle v technické místnosti bude osazen ventil na hadici, sloužící pro dopoušt�ní topného 

systému objektu.  

Oh�ev teplé vody  

Je uvažován centrální.  

V technické místnosti A00.10 bude osazen  nep�ímooh�ívaný zásobník TUV, který bude 

propojen s topným systémem objektu.  
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Na p�ipojovacím potrubí studené vody bude  osazena sestava obsahující uzáv�ry, zp�tné 

ventily, vypoušt�ní, tlakom�r  a pojistné armatury.  

Bude vybudováno i cirkula�ní potrubí a osazeno ob�hové �erpadlo, aby byla u výtok�

k dispozici teplá voda okamžit� nebo do maximáln� 30 vte�in. 

Materiál  

Vodovodní rozvody vnit�ního vodovodu bude provedeno z plastových trub PPR FV PLAST  

PN 20, profil� D63x10,5, D50x6,9, 40x5,5, D32x4,4, 25x3,5 a 20x2,8 mm s hliníkovou 

vrstvou.  

Tento plastový potrubní systém je ur�en pro rozvody studené a teplé vody.  

Potrubí se spojuje se standardními tvarovkami polyf�zním sva�ováním.  

P�i dodržení všech postup� montážních prací udává výrobce minimální životnost systému 50 

let.  

Montáž vodovodního systému a kompenzace potrubí bude provedena dle montážních 

p�edpis�  od dodavatele systému.  

Tepelná izolace 

Jako tepelnou izolaci navrhujeme izola�ní návle�né trubice typu De Witky - Isofom 

z polyuretanové p�ny a to v tl.9-25mm. Tlouš�ka tepelné izolace na potrubí je závislá na 

míst� použití potrubí: 

V  1.PP na potrubí studené vody 9mm 

 1.PP na potrubí teplé vody 20/25mm, dle dimenze potrubí, vizte, prosím p�ílohu �.24 

 v ostatních prostorách na potrubí studené vody 13mm 

 v ostatních prostorách na potrubí teplé vody, dle dimenze potrubí, vizte, prosím 

p�ílohu �. 24 

Tato síla izolace vede k optimálnímu snížení tepelných ztrát a je rovn�ž zvukovou izolací. 

Výpo�et pot�eby pitné vody dle vyhl.�.428/2011 Sb, Tabulka 3: 

BILANCE POT�EBY VODY      
Specifická pot�eba vody      
Denní pot�eba vody v objektu      
Qp=n . q        
n… po�et osob 30     
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q… množství vody/osobu a den 95     
Qp = 30 . 95       
Qp = 2850 l/den      
        
        
        
Maximální denní pot�eba vody v objektu     
Qm=Qp . kd       
kd… sou�initel denní nerovnom�rnosti     
kd - dle velikosti obce, 5000-20000 obyvatel - kd=1,35   
Qm = 2850 . 1,35      
Qm = 3847,5 l/den      
        
        
        
Maximální hodinová pot�eba vody v objektu    
Qh=(Qm . kh) / 24       
kh… sou�initel hodinové nerovnom�rnosti     
kh.. Sout�ed�ná zástavba 2,1     
Qh = (3847,5 . 2,1) / 24      
Qh = 336,66 l/hodinu      
        
 - Navržen domovní vodom�r ELSTER M100 Qn 1.5 m3/h. R 1/2". l = 165 mm 
        
Ro�ní pot�eba vody       
Qr=Qp . 365       
Qr =  2850 . 365      
Qr =  1040250 l/rok      
Qr =  1040 m³/rok      

Odtok splaškových vod se kryje s výpo�tem pot�eby vody.  

Výpo�et odtoku deš�ových vod dle �SN 756760, Tabulka 4: 

Za�izovací p�edm�t 
Po�et 
(ks) DU (l/s) 	DU(l/s) 

Výlevka 1   0
Umyvadlo 16 0,5 8
Umývátko 3 0,3 0,9
D�ez jednotný 9 0,8 7,2
Vana 9 0,8 7,2
My�ka na nádobí 9 0,8 7,2
Sprchový kout 3 0,6 1,8
WC kombi 15 2 30
Automatická pra�ka 
(6kg) 12 0,8 9,6

Celkem 	DU(l/s)     71,9
Qww,S1-S6= 3,05 l/s 

   
ODTOK Z NÁDRŽE COLUMBUS   
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PLOCHA ST�ECHY 324 m²  
POVRCH ST�ECHY ELASTOBIT ST-S  
SKLON ST�ECHY 1-5%   
SOU�INITEL ODTOKU 
C 0,8   
INTENZITA DEŠT� 0,03 l/s.m²  
    
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH DEŠ�OVÝCH VOD 
Qr=i . A . C 7,776 l/s  
    
CELKOVÝ PR
TOK KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKOU 
Qr+Qwcelkové= 10,83 l/s 
   
POSOUZENÍ KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKY 
Qr+Qwcelkové= 10,83 l/s 

Qmax= 16,88 l/s 
Qww,CELKOVÉ <Qmax   

    
Navržené potrubí DN150 - VYHOVUJE 

Technické �ešení ostatních profesí: Není. 

Výpo�et ostatních technických a technologických za�ízení: Není. 

B.2.8 Požárn�-bezpe�nostní �ešení 

Není p�edm�tem práce, 

v objektu je navrženo celkem 7 kus� požárních hydrant� D25 s tvarov� stálou hadicí délky 

30m. Na nejnep�ízniv�ji položeném kohoutu hadicového systému musí být zajišt�n p�etlak 

minimáln� 0,2MPa a sou�asn� pr�tok z uzavíratelné proudnice Qmin=0,3l/s. P�edpoklad - na 

jedné stoupa�ce mohou být v provozu maximáln� dva hydranty 

Podrobnosti, viz D.1.3 Požárn�-bezpe�nostní �ešení. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

Kritéria tepeln�-technického hodnocení, Tabulka 5: 

sou�initel prostupu tepla 

požadovaná 

hodnota 

vypo�tená 

hodnota 
konstrukce 

UN,20[W/(m2·K)] U[W/(m2·K)] 

spln�ní požadavku 

�SN EN 73-0540 
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S03 – obvodové zdivo  0,30 0,22 ANO 

ST01 - st�echa 0,24 0,13 ANO 

P05 – podlaha na terénu 0,45 0,35 ANO 

Posouzení využití alternativních zdroj� energií:  

Není p�edm�tem práce. Podrobnosti, viz PENB. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost�edí 

V rámci  �ešení stavby je zajišt�no spln�ní základních požadavk� na denní osv�tlení,   

proslun�ní, kapacitn� dosta�ující hygienická vybavenost. V�trání bude p�irozené 

mikroventilací okny a p�irozenou infiltrací. Vytáp�ní objektu bude realizováno pomocí 

centrální p�ipravy tepla v koteln� v 1.PP. 

Zásobování vodou bude pomocí nov� z�ízené p�ípojky. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

Ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží:   Hydroizolace spodní stavby bude 

provedena asfaltovými pásy Elastobit ST S (D = 3,91 ± 1,83 * 10-13 m2/h). 

Ochrana p�ed bludnými proudy:  Není posuzováno. 

Ochrana p�ed technickou seizmicitou:  Pozemek se nenachází v oblasti ohrožené 

seizmickými vlivy. 

Ochrana p�ed hlukem: Hluk v chrán�ném venkovním prostoru se bude vyskytovat 

pouze v malé mí�e, z okolní dopravy na ve�ejné komunikaci. Hluk ve vnit�ním prost�edí bude 

utlumován navrženými konstrukcemi. Hladina hluku je pod maximální mezí p�ípustnou 

p�íslušnými p�edpisy. 

Protipovod�ová opat�ení: Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Ostatní ú�inky: Stavba se nenachází na poddolovaném území. 
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B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury:  

Nové p�ípojky budou napojeny na IS vedeny na pozemku parc. �. 1845/8 ulice Kralupská. 

P�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky: Vodovodní p�ípojka bude provedena z PE 

100 RC DN63 napojením na stávající �ád. Délka p�ípojky je 3,0 m. 

Splašková kanalizace bude napojena p�es novou revizní šachtu v PVC-KG 1000. 

Deš�ová kanalizace bude napojena na oddílnou deš�ovou kanalizaci vedenou pod komunikací 

Kralupská. 

Nová elektrop�ípojka bude vedena v zemi. 

B.4  Dopravní �ešení  

Popis dopravního �ešení: Kolem �ešených parcel vede ze západní strany ulice Kralupská s 

mírným provozem. Napojení parkovišt� ulici Kralupská bude dv�ma chodníkovými p�ejezdy. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Ne�eší se. 

Doprava v klidu:

Dostupnost na prost�edky MHD 

Docházková vzdálenost k prost�edk�m MHD (zastávka  tramvají, zastávka autobusu) je 100m 

cca 5 minut. 

Ur�ení po�tu odstavných a parkovacích stání  

Výpo�et dle �SN 736110 

Byt o jedné místnosti  - 0        1 stání p�ipadá na 2 byty          po�et stání - 0 

Byt do 100 m2 celk. plochy – 9              1 stání p�ipadá na 1 byt            po�et stání - 9      

celkem                                                                                                      po�et stání - 9  
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Stání pro návšt�vníky 

Na 10 byt� / 1 stání   - celkem 9 byt�  -  1  stání   

Celkem po�et stání        Pp = Pz = 9+1 = 10 

Celkem  je navrženo 10 stání 

Návrh vyhovuje požadavk�m dle �l. 10 OTPP. 

Pro možnost parkování bude z�ízená zpevn�ná plocha pro parkování 10 automobil�, z toho 1 

místa pro invalidy. 

P�ší a cyklistické stesky: Nevyskytují se. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy: P�i terénních úpravách dojde k srovnání pozemku a obsypu BD. 

Použité vegeta�ní prvky: Ne�eší se. 

Biotechnická opat�ení: Ne�eší se. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

Není p�edm�tem práce. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nevztahuje se. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Není p�edm�tem práce. 
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C Situa�ní výkresy 

C.1 Situa�ní výkres širších vztah�

Není p�edm�tem práce. 

C.2 Celkový situa�ní výkres 

Není p�edm�tem práce. 

C.3 Koordina�ní situa�ní výkres 

Vizte výkres C.3 

C.4 Katastrální situa�ní výkres 

Není p�edm�tem práce. 

C.5 Speciální situa�ní výkres 

Není p�edm�tem práce. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a) Technická zpráva

Architektonické, materiálové, dispozi�ní a provozní �ešení: 

Novostavba BD bude sloužit jako objekt pro trvalé bydlení. BD obsahuje 9 bytových 

jednotek. Každá bytová jednotka je dimenzována pro 2-4�lennou rodinu. Novostavba BD je 

p�dorysu do tvaru L o vn�jších rozm�rech 20,7 m x 26,5 m. Budova má plochou 

jednopláš�ovou st�echu se spádem na sm�rem ke st�edu odvod�ované plochy vedoucí st�edem 

plochy st�echy. Sklon st�echy je 2% a voda je spádována sm�rem od atiky ke st�edu st�echy, 

kde je vytvo�en žlab a v n�m dva vtoky. Od vtok� je voda svád�na potrubím v konstrukci 

st�echy sm�rem k nadst�ešním budkám, které jsou pokra�ováním instala�ních šachet a ve 

kterých vedou i jiná vedení energií. Do nadst�ešních budek je tak vyvedeno v�trací potrubí 

splaškové kanalizace, kde je ukon�eno hlavicí. Fasáda bude silikonová ve sv�tle šedé barv�, 

rámy oken budou kompletn� p�etepleny, viditelný bude pouze tmav� šedý parapet a d�lící 

tmav� šedé okenní sloupky. 

Hlavní vchody do objektu jsou ze severní a východní strany. Vstup do jednotlivých byt� je 

p�es obslužné prostory. V obslužných prostorech je rovn�ž p�ímé dvouramenné levoto�ivé 

schodišt�. 

Každá bytová jednotka disponuje až �ty�mi pokoji, obývacím pokojem s kuchy�ským koutem 

a koupelnou s WC.  N�které bytové jednotky mají svou technickou místnost. P�esná dispozice 

– viz výkresová dokumentace. 

Konstruk�ní a stavebn�-technické �ešení: 

Hlavní svislé nosné konstrukce budou vyzd�ny z keramických cihel HELUZ P15 25 ,ší�ky 

240 mm. P�í�ky budou z keramických cihel HELUZ P15 17,5 a P15 11,5  ší�ky 175/115 mm. 

První �ada bude vyzd�na na maltu M10 v tl. 2-3 mm. Další �ady pak na tenkovrstvou maltu 

QS Quadro, sty�né spáry není nutné spojovat maltou, s výjimkou st�n nad p�eklady a sty�né 

spáry st�n, viz následující. 

Založení bude provedeno na prolévaných tvárnicích BD25. Stropy nad podlažími budou 

rovn�ž keramické, budou zhotoveny systémem HELUZ, nosníky MIAKO d x 160 x 175 a 

vloženými vložkami MIAKO 250 x 500(625) x 190. Zateplení bude provedeno polystyrénem. 
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Hydroizolace spodní stavby bude provedena asfaltovými pásy Elastobit ST S. Hydroizolace 

st�echy bude provedena – Elastobit ST T (µ = 50 000). 

Stavební fyzika: 

Viz profese. 

Normy: 

Platná legislativa. 

Platné technické normy. 

D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �ešení 

Technická zpráva

Popis navrženého konstruk�ního systému stavby: 

Konstruk�ní systém je navržen st�nový. Hlavní svislé nosné konstrukce budou vyzd�ny 

z keramických cihel HELUZ P15 25 ,ší�ky 240 mm. P�í�ky budou z keramických cihel 

HELUZ P15 17,5 a P15 11,5  ší�ky 175/115 mm.  

Navržené materiály a hlavní konstruk�ní prvky: 

Zemní práce. 

Skrývka ornice tl. 300 mm (strojní). 

Výkopy pro založení stavby tl. 700 mm (strojní). 

Násypy v tl. 650 mm (strojní hutn�ní). 

Výkopy pro IS (strojní s ru�ním do�išt�ním). 

Základové konstrukce. 

Na hutn�ný št�rkový násyp frakce 32-64 mm v tl. 500 mm, bude proveden jemn�jší násyp fr. 

16-32 mm v tl. 100 mm, po d�kladném hutn�ní bude položena geotextilie, která bude 

p�itížena št�rkopískem fr. 0-8 mm. Založení bude provedeno na patkách z lehkého betonu 

výšky 500-700mm, na který budou usazeny tvárnice BD25. Do nich bude vloženo armování a 

celá konstrukce bude prolita beton C20/25. Prolévané tvárnice tvo�í základové konstrukce a 

také obvodové st�ny v 1.PP, pro svou nenasákavost. Nad úrovní terénu budou na tvárnice již 

položeny keramické nosné konstrukce.  
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Nosné konstrukce. 

Hlavní svislé nosné konstrukce budou vyzd�ny z keramických cihel HELUZ P15 25 ,ší�ky 

240 mm. První �ada bude vyzd�na na maltu M10 v tl. 2-3 mm. Další �ady pak na tenkovrstvou 

maltu QS Quadro. 

Nenosné konstrukce. 

P�í�ky budou z keramických cihel HELUZ P15 17,5 a P15 11,5  ší�ky 175/115 mm. První 

�ada bude vyzd�na na maltu M10 v tl. 2-3 mm. Další �ady pak na tenkovrstvou maltu QS 

Quadro, sty�né spáry není nutné spojovat maltou, s výjimkou st�n nad p�eklady a sty�né spáry 

st�n, viz následující. 

Komínové t�leso. 

Je tvo�eno komínovým systémem Schiedel Absolut se dv�ma komínovými pr�duchy. Komín 

je tvo�en samostatným t�lesem spo�ívajícím na spole�ném základu s budovou. Komín je 

veden po povrchu zdi na východní stran� objektu. Komín bude po výšce upevn�n 

systémovými kotvami k obvodové zdi v rozte�ích 2-3m. nejlépe do v�nce každého 

jednotlivého podlaží po výšce tak, aby mezi komínem a obvodovou zdí byla distanc asi 

20mm. Následná tepelná izolace bude pr�b�žná a i komín bude zateplen stejným druhem 

tepelné izolace jako �ešený objekt. Tepelná izolace zabra�uje, mimo jiné, kondenzaci vodní 

páry na vnit�ní stran� komína. 

Vodorovné konstrukce. 

P�eklady nad okenními a dve�ními otvory (do 3 m) budou provedeny z originálních 

p�ekladových dílc� Kalksandstein KS-Quadro 4 DF/240 u nosných konstrukcí, 2DF/115 u 

nenosných konstrukcí. P�eklady nad 3 m budou provedeny z válcovaných nosník� dle návrhu 

statika. 

Stropy nad podlažími budou rovn�ž keramické, budou zhotoveny systémem HELUZ, nosníky 

MIAKO d x 160 x 175 a vloženými vložkami MIAKO 250 x 500(625) x 190.  

Konstrukce st�echy. 

Zast�ešení st�echy bude tvo�eno jednopláš�ovou st�echou s 2% sklonem sm�rem od atiky ke 

st�edu odvod�ované plochy st�echy. Nosná konstrukce st�echy bude tvo�ena keramickým 

stropem nad 3.NP s vyšší nabetonávkou pro vyšší únosnost a dále skladba st�echy. 
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Na nosné stropní desce bude provedena parozábrana Isocel Oko Natur, na parozábranu budou 

umíst�ny spádové klíny z polystyrénu 100 S s 2% spádem. Na spádové klíny bude celoplošn�

lepen polystyrén 100 S v tl. 250 mm. Následn� bude provedena dvouvrstvá hydroizolace 

pomocí Elastobit ST S. 

Schodišt�. 

Schodišt� je navrženo jako ŽB monolitické prefabrikované, uložené na p�ipravené nosníky 

uložené na bo�ním zdivu. 

Výpln� otvor�. 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né plné s obložkovými zárubn�mi v bezprahovém provedení. 

Okna v objektu budou plastová od fy VEKRA. Okna budou p�edsazena p�ed nosné zdivo 

pomocí vynášecích profil�. Z exteriérové strany budou rámy kompletn� p�etepleny vn�jším 

zateplovacím systémem Isomer EPS. 

Osazení bude provedeno dle platné technické normy v�etn� použití ut�s�ovacích pásek. 

Parot�sná páska bude použita z interiéru, paropropustná a vodot�sná z exteriéru. 

UN = 1,2 W/m2K. 

Vn�jší vchodové dve�e v objektu budou plstová od fy VEKRA Dve�e budou p�edsazeny p�ed 

nosné zdivo pomocí vynášecích profil�. Z exteriérové strany budou rámy kompletn�

p�etepleny vn�jším zateplovacím systémem. 

Osazení bude provedeno dle platné technické normy v�etn� použití ut�s�ovacích pásek. 

Parot�sná páska bude použita z interiéru, paropropustná a vodot�sná z exteriéru. 

UD = 1,2 W/m2K. 

Izolace. 

Hydroizolace stavby. 

Hydroizolace spodní stavby bude precizn� provedena v�etn� parot�sných spoj�, hydroizolace 

bude provedena pásem ELASTOBIT ST S. 

Hydroizolace st�echy bude provedena dvouvrstvou hydroizolací Elastobit ST S.
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Tepelné izolace stavby. 

Obvodové st�ny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem BASF EPS 70, tl.: 

150mm (
D = 0,04 W/mK), skladba bude ukon�ena silikonovou omítkou. Sokl bude zateplen 

nenasákavým polystyrénem AUSTRATHERM XPS tl. 150 mm, skladba bude ukon�ena 

soklovou omítkou. Desky budou celoplošn� lepeny, lepící st�rka bude použita dle vybraného 

kontaktního zateplení a bude použita v min. tl. 50 mm. Bude provedena p�edsazená montáž 

výplní otvor�, rámy oken, s výjimkou parapet�, budou kompletn� p�etepleny vn�jším 

zateplovacím systémem. 

St�echa bude zateplena položením polystyrénu BASF EPS  (
D = 0,04 W/mK) v tl. 150 mm + 

spádové klíny z polystyrénu BASF EPS  (
D = 0,04 W/mK) v tl. 120-350 mm. Desky izolace 

budou celoplošn� lepeny. K bo�nímu zajišt�ní bude provedena atika z OSB desek a tepelné 

izolace (viz výkres �ezu). 

Podlaha na zemin� ve vytáp�ných prostorech bude zateplena extrudovaným polystyrénem 

BASF EPS  (
D = 0,04 W/mK) v tl. 100 mm. Podlaha na zemi v nevytáp�ných prostorech 

nebude zateplená. 

Zvukové izolace. 

Podlahy nad všemi podlažími budou opat�eny kro�ejovou izolací Isomer EPS Rigifloor 4000 

v tl. 30 mm. Dále je t�eba v�novat kro�ejové izolaci na schodišti a d�sledn� ho zvukov�

izolovat od zbytku konstrukce. Prefabrikát schodišt� bude osazen na gumové podložky. 

Protiradonová izolace. 

Hydroizolace spodní stavby bude provedena asfaltovými pásy Elastobit ST S (D = 3,91 ± 1,83 

* 10-13 m2/h). 

Podlahy. 

Podlahy budou tvo�eny anhydritovou sm�sí na kro�ejové izolaci. Finální nášlapná vrstva bude 

provedena jako keramická dlažba do flexibilního lepidla nebo PVC. 

Úprava st�n, strop�. 

Podhledy se v objektu nevyskytují. Vnit�ní povrchy st�n a strop� budou opat�eny 

vápenocementovou omítkou. V hygienickým místnostech a kuchyních budou rovn�ž 

obloženy st�ny keramickými obklady. 
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Záme�nické výrobky. 

Konkrétní typy nejsou p�edm�tem projektu. 

Truhlá�ské výrobky. 

Konkrétní typy nejsou p�edm�tem projektu. 

Klempí�ské výrobky. 

Konkrétní typy nejsou p�edm�tem projektu. 

Zpevn�né plochy. 

Zpevn�né plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do pískového lože. 

Podkladní vrstva bude tvo�ena z hutn�ného kameniva fr. 16-32 mm v tl. 200 mm a hutn�ného 

kameniva fr. 8-16 mm. 

Oplocení. 

Konkrétní typ není p�edm�tem projektu. 

Hodnoty užitých klimatických a zatížení: 

Výpo�tová vn�jší teplota = -15 °C, 

normové užitné zatížení podlahy = 2,5 kN/m2, 

normové zatížení sn�hem = 0,7 kN/m2. 

Návrh zajišt�ní neobvyklých konstrukcí nebo technologických postup�: 

Nevyskytují se. 

Zajišt�ní stavební jámy: 

St�ny stavební jámy budou vykopány ve sklonu podle soudržitelnosti zeminy. Stavební 

pozemek bude oplocený a bude tak zamezovat vstupu nepovolaných osob na staveništ�. 

Technologické podmínky postupu prací, které mají vliv na stabilitu konstrukcí: 

P�ed vlastní betonáží všech ŽB konstrukcí bude p�izván statik na kontrolu výztuže. 

Zásady pro provád�ní bouracích prací: 
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Nebudou provád�ny. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

P�ed vlastní betonáží všech ŽB konstrukcí bude p�izván statik na kontrolu výztuže. 

V p�ípad� jakýchkoliv nenadálých �i nep�edpokládaných skute�ností bude p�izván projektant 

ke zhodnocení stavu pop�. pro stanovení náhradního �ešení. 

Seznam použitých podklad�: 

Platná legislativa. 

Platné technické normy. 
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2. Technika prost�edí staveb 

D.1.4. Technická zpráva 

a) Identifikace stavby 

Název stavby:  Novostavba BD Kralupská, Horom��ice 

Místo stavby:  Kralupská, k. ú. 574231 Horom��ice, parc. �. 3000/7 

P�edm�t dokumentace: P�edm�tem této dokumentace je umíst�ní novostavby bytového domu 

na rovný pozemek p�ilehlý k ulici Kralupská v katastrálním území m�sta Horom��ice. D�m je 

�len�n na �ásti A a B podle toho, kterým schodišt�m jsou obsluhovány. Byty v 1.NP mají 

terasu s malou zahrádkou.  

b) Údaje o žadateli 

Jméno a p�íjmení: Bc. Petr Kletenský 

Trvalý pobyt:  Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 

c) Údaje o zpracovateli 

Zpracovatel:  Bc. Petr Kletenský 

Sídlo:   Kosatcová 1301/4, 106 00 Praha 

I�:   24245151 

Odp. projektant: Ing. Petra Tymová, Ph.D. – školní projekt p�edm�tu „Diplomová práce“ 

�íslo autorizace: školní projekt 

Kontaktní údaje: 607 266 443 

   petr.kletensky.st@vsb.cz 

d) Charakteristika �ásti projektu 

Návrh zdravotn� technických instalací - kanalizace splaškové a deš�ové, vodovodu pitného, 

vodovodu na užitkovou vodu a požárního vodovodu v bytovém dom�, s napojením 

objektových p�ípojek z provozovaných areálových sítí. Návrh byl proveden v souladu s 

požadavky a pot�ebami investora, dle platných vyhlášek, OTPP, p�edpis�, �SN, EN a zákon�

�R pro tento typ staveb.  
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e) Údaje o prostoru

�ešený pozemek a p�edm�tná stavba se nachází v obci Horom��ice, na parcele �. 1837/7 a 

1837/8, obdélníkového tvaru s orientací sever - jih o vým��e 1252 m2. �ešené území se 

nachází na rovin�, kóta p�vodního terénu je 303,05m.n.m. Ze západu objekt p�iléhá k ulici 

Kralupská, pod kterou jsou uloženy i ve�ejné sít�. Okolní parcely nejsou zastav�ny. 

Pro napojení objektu na ve�ejné sít� je t�eba z�ídit na potrubích v komunikaci p�ípojky.  

f) Stávající stav objektových p�ípojek  

�ešené parcely nemají v sou�asné dob� z�ízenou vodovodní ani splaškovou �i deš�ovou 

p�ípojku. 

g) �ešení projektu 

Projekt �eší  

- napojení objektu bytového domu na splaškovou a deš�ovou kanalizaci a vodovodní 

�ad vedoucí v ulici Kralupská.  

- vnit�ní zdravotn� - technické instalace v bytovém dom� o 3.NP a jedním podzemním 

podlažím.  

- využití deš�ové vody v rámci provozu bytového domu z ekologických a 

ekonomických d�vod�.  

h) Podklady 

Dokumentace byla  zpracována  na  podklad�  technických  norem  a   p�edpis�,   zadání 

hlavního inženýra projektu a výkres� stavebního �ešení. Stavba musí probíhat v souladu se 

všemi vyhláškami, �SN a bezpe�nostními p�edpisy.  

i) Bilance 

Bilance spot�eby vody objem odpadních vod v navrhovaném �ešení stavby 

dle p�ílohy �.12 – vyhlášky �. 120/2011 Sb., kterou se m�ní vyhláška Ministerstva 

zem�d�lství �. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. [5] 



� ��

Bilance pot�eby pitné vody a bilance teplé vody, Tabulka 6: 

BILANCE POT�EBY VODY      
Specifická pot�eba vody      
Denní pot�eba vody v objektu      
Qp=n . q        
n… po�et osob 30     
q… množství vody/osobu a den 95     
Qp = 30 . 95       
Qp = 2850 l/den      
        
Maximální denní pot�eba vody v 
objektu     
Qm=Qp . kd       
kd… sou�initel denní nerovnom�rnosti     
kd - dle velikosti obce, 5000-20000 obyvatel - kd=1,35   
Qm = 2850 . 1,35      
Qm = 3847,5 l/den      
        
Maximální hodinová pot�eba vody v objektu    
Qh=(Qm . kh) / 24       
kh… sou�initel hodinové nerovnom�rnosti     
kh.. Sout�ed�ná zástavba 2,1     
Qh = (3847,5 . 2,1) / 24      
Qh = 336,66 l/hodinu      
        
 - Navržen domovní vodom�r ELSTER M100 Qn 1.5 m3/h. R 1/2". l = 165 mm 
        
Ro�ní pot�eba vody       
Qr=Qp . 365       
Qr =  2850 . 365      
Qr =  1040250 l/rok      
Qr =  1040 m³/rok      
        
P�íprava teplé vody      
Výpo�et pot�eby tepla pro p�ípravu teplé vody pro objekt 
Výpo�et množství energie pot�ebné pro oh�ev 
TV    
teplota studené vody …t1    5 °C 
teplota teplé vody ...t2    55 °C 
ztráty v systému ..z    0,4
pot�eba teplé vody - 45% z celkového množství na 
osobu/den V2p.. 42,75

l/osoba 
a den 

        
Denní pot�eba tepla pro oh�ev teplé vody na osobu   
QTV,d = (1+z) . (� . c . V2p . (t2-t1)) / 3600     
� =  1000 kg/m³      
c = 4186 J/kg.K      
QTV,d = (1+0,4) . (1000 . 4186 . 0,04275 . (55-5)) / 3600   
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QTV,d = 3,479613 kWh      
        
Denní pot�eba tepla pro oh�ev teplé vody na celý objekt (30 osob) 
VTV,c = V2p . 30       
VTV,c =  1,2825 m³/den      

       
QTV,c = QTV,d . 30       
QTV,c = 104,3884 kWh      
        
Ro�ní pot�eba tepla pro oh�ev teplé vody na celý objekt (30 osob) 
QTV,r = QTV,c . 365      
QTV,r = 38101,76 kWh      
QTV,r = 38,10176 MWh      

Bilance deš�ových vod  

Deš�ové vody spadlé na �ešený pozemek a objekt jsou odvád�ny dvojím zp�sobem. 

Deš�ová voda, která spadne na st�echu �ešeného objektu je odvád�na svodným 

deš�ovým potrubím do podzemní nádrže Columbus 6500 od firmy Nicoll [30],  

Obr. �. 1 - Podzemní nádrž Columbus 6500 

která slouží jako zásobník pro vodu využívanou p�edevším na splachování toalet v 

objektu a na zálivku rostlin. Teprve p�i p�epln�ní této nádrže je voda odvád�na do deš�ové 

kanalizace. 

Deš�ová voda spadnuvší na okolní zpevn�né plochy, chodní�ky okolo �ešeného 

objektu a p�ilehlé parkovišt� pro osobní automobily, je deš�ovým svodným potrubím 

p�ivád�na do odlu�ova�e ropných látek GSOL-2/10 [31] a až poté je voda odvád�na do 

deš�ové kanalizace. 

Bilance proto zohled�ují stav p�i napln�ní nádrže Columbus 6500, ale ve skute�nosti by m�l 

být maximální pr�tok vody potrubím zhruba polovi�ní. 
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Tabulka �. 7 - Odtok z venkovních odvod�ovaných ploch 

Komunikace odvod�ované p�es ORL do deš�ové kanalizace 

plocha 
vým�ra 

(m²) 
povrch 

Sou�initel 
odtoku (c) 

Severní chodní�ek 40,5 
dlažba s 

pískovými 
sparami 

0,6 

parkovišt� 293,2 asfalt 0,8 
        
Intenzita dešt� (i) 0,03 l/s.m²   
     
Množství odpadních deš�ových vod z komunikací 
QrK=	i . A . C    
QrK = 0,03 . 38,9 . 0,6 + 0,03 . 279,5 . 0,8
QrK=	i . A . C 7,77 l/s  
    
    
Odtok z nádrže Columbus p�i jejím p�epln�ní 

plocha 
vým�ra 

m² 
povrch 

sou�initel 
odtoku 

st�echa 324 asfaltové pásy 0,8 

  
Intenzita dešt� (i) 0,03 l/s.m²   
     
Množství odpadních deš�ových vod ze st�echy 
QrS=	i . A . C    
QrS = 0,03 . 324 . 0,8    
QrS=	i . A . C 7,78 l/s  
   
Celkový pr�tok deš�ovou kanaliza�ní p�ípojkou 
Qrc = QrK+QrS    
Qrc = QrK+QrS = 7,77 + 7,78  
 15,54 l/s  
    
Posouzení deš�ové kanaliza�ní p�ípojky 

Qr= 15,54 l/s  
Qmax DN200= 22,65 l/s  

Qww,CELKOVÉ <Qmax  
   
Navržené potrubí DN200 - VYHOVUJE  

Z objektu jsou odvád�ny : 

splaškové vody z b�žného provozu bytového domu do p�ípojky splaškové kanalizace DN300 

deš�ové vody ze st�ech a zpevn�ných ploch na  p�ípojku deš�ové kanalizace DN300 
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fakturace vody a odpadní vody je zajišt�na faktura�ním vodom�rem na p�ípojce vody. 

Kanalizace splašková 

Sou�asný stav 

V sou�asné není v míst� vysazena kanaliza�ní splašková ani deš�ová p�ípojka. 

Technické �ešení 

Kanaliza�ní splašková p�ípojka 

Je �ešena dle �SN 756101 [6]. V navrženém míst� v ulici Kralupská bude vykopána jáma v 

míst� vedení ve�ejné splaškové kanaliza�ní stoky. Stávající litinové potrubí DN300 bude 

p�erušeno a bude na n�j vysazena odbo�ka 300-45°. Na odbo�ku bude p�ipojena tvarovka 

PVC-KG a svodné potrubí PVC-KG-DN150 - kanaliza�ní p�ípojka. Kanaliza�ní p�ípojka 

bude ukon�ena v podzemní, hlavní vstupní šacht� RŠ1. Délka kanaliza�ní p�ípojky je 5,2m, je 

p�ímá a kolmá na stoku a je vedena v jednotném sklonu 2%. Prostor nad p�ípojkou ve 

vzdálenosti 0,75m od osy potrubí na ob� strany nebude zastav�n ani osázen stromy. 

Hlavní vstupní šachta RŠ1 bude provedená jako šachta se spádovým stupn�m. Do šachty 

budou zaúst�ny 3 potrubní vstupy v r�zných výškách a v jednom svislém kuse budou 

propojena. Svodné potrubí kanaliza�ní p�ípojky povede v minimálním spádu 2%. 

Dimenzování p�ípojky splaškové kanalizace, vizte, prosím, p�ílohu �. 14 

Svodné potrubí 

povede v zemi od hlavní vstupní šachty k míst�m, kde potrubí vstupuje do �ešeného objektu 

jako svodné nebo jako odpadní potrubí. Svodné potrubí povede v nezámrzné hloubce s 

minimálním krytím nadloží 800mm. Svodné potrubí na n�kolika místech prochází základy, 

prostupy v základech jsou ozna�eny a p�ipraveny stavbou. Potrubí v míst� prostupu základem 

musí být opat�eno chráni�kou. Svodné potrubí splaškové kanalizace povede v minimálním 

spádu 2%. Všechny kolena na potrubí budou vyskládány z tvarovek 15, 30, 45°. 
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Svodné potrubí je v ur�itých místech navrženo vedené pod stropem 1.PP. Zde povede 

zav�šeno na systémových ocelových objímkách s pryžovou výstelkou v minimálním spádu 

2%. 

V m.�. A.009-kotelna, je navržena v podlaze jímka pro osazení zp�tné armatury. Zp�tná 

armatura bude osazena na svodném potrubí DN90. Zp�tná armatura bude osazena dle EN 

13564-1 [7], typ 5 pro technologicky �istou vodu a šedou vodu. P�ed armaturou bude 

provedeno p�evýšení pomocí dvou kolen 90-45° o výšce nejmén� 70% dimenze potrubí dle 

�SN 75 6760 [8]. V míst� soub�hu deš�ového svodného potrubí se splaškovým svodným 

potrubím, nebo p�i k�ížení s jinými sít�mi, je nutno dodržet normu �SN 73 6005 [9]. 

Dimenzování jednotlivých úsek� svodného potrubí, vizte, prosím, p�ílohu �. 15. 

  

Revizní šachty 

Na splaškovém svodném potrubí jsou navrženy dv� revizní šachty RŠ2 a RŠ3. Revizní šachty 

jsou betonové s rovným dnem, na nichž jsou vyskládány betonové skruže DN1000, nap�. Best 

[32]. Revizní šachta je uzav�ena víkem DN600 usazeném na p�echodovém konusu 600/1000, 

které je osazeno v rovin� terénu, jež je od ní mírn� spádován. Svodné potrubí projde šachtou u 

jejího dna v p�edvrtaném otvoru ut�sn�ným pr�chodem. Na svodném potrubí v šacht� bude 

osazen �istící kus umož�ující v p�ípad� pot�eby mechanické �išt�ní potrubí.  

Odpadní potrubí  

jež p�echázejí mimo objekt do svodného potrubí budou napojena na svodné potrubí patním 

p�echodem 2x45°, patní koleno je t�eba v zemi pe�liv� upevnit a spoje zajistit proti posunutí, 

nejlépe obetonováním. Odpadní potrubí ústící a p�echázející do svodného potrubí v 

prostorách 1.PP dv�ma koleny 2x45° jsou pod stropem upevn�na systémovými úchytkami a 

zajišt�na proti rozpojení.  

V prostoru kotelny, m.�. A.009 a A0010 jsou navrženy dv� podlahové vpusti. Svodné potrubí 

od vpustí je navrženo jako vedoucí ve skladb� podlahy místností, stavbou je v tomto míst�

p�ipravena v�tší tlouš�ka pro vedení svodného potrubí DN90. 
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Na vnit�ním odpadním splaškovém potrubí je navržena �istící tvarovka v nejnižším podlaží, 

než potrubí p�ejde do svodného potrubí dle �SN 75 6760, �l. 6.6.3-a) [8]. Tvarovka je 

umíst�na zhruba 1m nad �istou podlahou v instala�ní šacht� tak, aby byla p�ístupná dví�ky. 

Dimenzování jednotlivých odpadních potrubí, vizte, prosím, p�ílohu �. 16. 

P�ipojovací potrubí  

P�ipojovací potrubí odvádí splaškové odpadní vody ze za�izovacích p�edm�t� od zápachové 

uzáv�rky až k odpadnímu potrubí vedoucím v šachtách nebo v drážce st�ny (svody S4, S6) 

[2]. Potrubí budou napojena odbo�kou na odpadní potrubí vedoucí v šachtách. P�ipojovací 

potrubí vedoucí  od výlevky v m.�. A00.8 bude ve skladb� podlahy vedeno a bude 

dimenzováno jako svodné potrubí. 

P�ipojovací potrubí povede v minimálním spádu 3% a bude mít maximální délku 6m dle �SN 

75 6760, tab. 4. [8] 

Materiál a uložení 

Svodné potrubí vedoucí mimo �ešený objekt bude provedeno z hrdlových trub PVC-KG se 

zvýšenou odolností pro uložení do zem� od firmy OSMA [33]. Vzorový �ez uložení, vizte, 

prosím, p�ílohu �. 29. Minimální dimenze potrubí uloženého do zem� bude DN110. P�echod 

odpadní-svodné potrubí bude proveden pomocí dvou tvarovek 45° nebo pomocí patního 

kolena tak, aby byl co nejplynulejší. P�echod bude zajišt�n proti rozpojení. Svodné potrubí 

vedoucí v prostoru 1.PP bude vedeno pod stropem zav�šeno na systémových objímkách. Toto 

potrubí bude realizováno v materiálu PVC-HT. 

Potrubí odpadní bude provedeno z HT hrudlových trub v tichém provedení, typ OSMA 

Skolan dB [34] se sníženou emisí hluku b�hem provozu. Odpadní potrubí OSMA Skolan dB 

dále vyniká minimální teplotní dilatací a tuhostí. Potrubí bude ukládáno v p�ipravených 

instala�ních drážkách a šachtách. Kotvení potrubí bude t�menovými pevnostními p�íchytkami 

na úm�rnou hmoždinku k zatížení bodu.  
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Potrubí p�ipojovací bude provedeno z HT hrdlových trub a tvarovek s t�sn�ním gumovými 

kroužky od firmy OSMA [34]. Kanalizace bude provedena s dopl�kovou izolací Mirelon 

akustik [35] v místech zmenšených odstup� potrubí vzájemn� a od konstrukcí.  

V m.�. A00.8 bude p�ipojovací potrubí vedené v podlaze dimenzováno jako svodné potrubí a 

bude z materiálu PVC-KG, stejn� tak jako p�ipojovací potrubí od podlahových vpustí  v m.�. 

A00.9 a A00.10. P�ipojovací potrubí bude uloženo v p�izdívce a instala�ní p�edst�n� nových 

konstrukcí, nebo povede v konstrukci podlahy, nebo povede v drážce st�ny, která byla pro 

tento ú�el p�ipravena - zesílena stavbou.     

Potrubí na kondenzát se nachází v m.�. A00.9-kotelna a bude odvád�t kondenzát vzniklý 

b�hem provozu kondenza�ního kotle a také kondenzát vzniklý n vnit�ní st�n� komína. Na 

p�ipojovací potrubí odvád�jící splaškové odpadní vody vzniklé provozem kondenza�ního 

kotle v tomto množství nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky, dle �SN EN 12 056-1, v �l. 

4.5 Kondenzáty [10], je možné kondenzáty odvád�t potrubím s odolností proti odpadním 

vodám s pH<6,5, což v tomto p�ípad� vyhovuje. Správce kanalizace m�sta Horom��ice 

umož�uje odvád�t do splaškové kanalizace odpadní vody od kondenza�ních kotl� bez jejich 

neutralizace od 35kW výkonu kotle. Sifony osazené na p�ipojovacím kondenzátním potrubím 

budou typu HL21 [36], s kuli�kou.  

P�i umíst�ní rozvod� kanaliza�ního potrubí do stavebních konstrukcí budou drážky a otvory 

frézovány s pro�íznutím spáry , kolmé prostupy menšího rozm�ru budou vždy vrtány. 

Dodavatel  instalací po umíst�ní svého prvku �i rozvodu provede zárove� zapravení stavební 

konstrukce do roviny navazující  plochy, plné vypln�ní drážek, dopln�ní otvor� pro 

rozvodové elementy. Prostupy požárními úseky budou dopln�ny požární ucpávkou 

INTUMEX [37] nebo požární manžetou. 

Veškeré polohy vedení a umíst�ní systémových prvk� budou up�esn�ny na stavb� vzhledem 

ke skute�nému stavu provedení stavebních konstrukcí, ref. vzdálenost potrubí. 
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Drážky budou voln� zakryty tak aby nedocházelo ke styku potrubí a stavební konstrukce. P�i 

zmenšení odstupových vzdáleností bude drážka vypln�na izola�ní vatou nebo vyp�n�na 

polyuretanem proti p�enosu hluku z potrubí na stavební konstrukci.  

U  za�izovacích p�edm�t� bude potrubí ukon�eno kanaliza�ní výpustkou a zápachovou  

uzáv�rkou dodanou podle typu za�izovacích p�edm�t�.  

Odskoky a etáže odpadního potrubí budou obetonovány nebo jinak d�kladn� ukotveny. 

Za�ízení p�ipojená na silnoproud 

nejsou 

Kanalizace deš�ová 

Sou�asný stav 

V sou�asné není v míst� vysazena kanaliza�ní splašková ani deš�ová p�ípojka. 

Technické �ešení 

Deš�ová kanalizace sestává ze dvou celk�. 

Deš�ové potrubí odvod�ující �ešený objekt odvádí deš�ové odpadní vody do podzemní nádrže 

Columbus 6500 [30], odkud by p�i b�žném provozu bytového domu m�ly být pr�b�žn�

od�erpávány ale v p�ípad� že ne, budou deš�ové vody p�epadem nádrže Columbus 6500 

[30]odvád�ny, p�es zp�tnou armaturu provedenou na svodném potrubí, do hlavní vstupní 

deš�ové šachty a dále do ve�ejné deš�ové kanalizace.  

Dále jsou deš�ové vody odvád�ny ze zpevn�ných ploch v okolí �ešeného objektu, z chodní�ku 

a parkovišt�. Deš�ové vody odvád�né z parkovišt� jsou �išt�ny odlu�ova�em ropných látek 

GSOL 2/10 [31] a dále natékají do hlavní vstupní deš�ové šachty a dále do ve�ejné deš�ové 

kanalizace.
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Deš�ová kanaliza�ní p�ípojka 

Je �ešena dle �SN 756101 [6]. V navrženém míst� v ulici Kralupská bude vykopána jáma v 

míst� vedení ve�ejné deš�ové kanaliza�ní stoky. Stávající litinové potrubí DN300 bude 

p�erušeno a bude na n�j vysazena odbo�ka 300-45°. Na odbo�ku bude p�ipojena tvarovka 

PVC-KG a svodné potrubí PVC-KG-DN200 - deš�ová kanaliza�ní p�ípojka. Deš�ová 

kanaliza�ní p�ípojka bude ukon�ena v podzemní, hlavní vstupní šacht� DŠ1 [32].  

Délka kanaliza�ní p�ípojky je 6,5m, je p�ímá a kolmá na stoku a je vedena v jednotném 

sklonu 1%. Prostor nad p�ípojkou ve vzdálenosti 0,75m od osy potrubí na ob� strany nebude 

zastav�n ani osázen stromy. 

Hlavní vstupní šachta DŠ1 bude provedená jako šachta se spádovým stupn�m. Do šachty 

budou zaúst�ny 2 potrubní vstupy v r�zných výškách a v jednom svislém kuse budou 

propojena. Svodné potrubí kanaliza�ní p�ípojky povede v minimálním spádu 1%. 

Dimenzování p�ípojky deš�ové kanalizace, vizte, prosím, p�ílohu �. 17 

Svodné potrubí 

povede v zemi od hlavní vstupní šachty k míst�m, kde potrubí vstupuje do �ešeného objektu 

jako svodné nebo jako odpadní potrubí. Také propojuje vstupní šachtu a odlu�ova� ropných 

látek GSOL 2/10 [31] a liniovou vpus� osazenou v parkovišti. Svodné potrubí povede v 

nezámrzné hloubce s minimálním krytím nadloží 800mm. Svodné potrubí na n�kolika 

místech prochází základy, prostupy v základech jsou ozna�eny a p�ipraveny stavbou. Potrubí 

v míst� prostupu základem musí být opat�eno chráni�kou. Svodné deš�ové potrubí je v 

ur�itých místech navrženo vedené pod stropem 1.PP. Zde povede zav�šeno na systémových 

ocelových objímkách s pryžovou výstelkou v minimálním spádu 1%. 

Svodné potrubí deš�ové kanalizace povede v minimálním spádu 1%. Všechna kolena na 

potrubí budou vyskládány z tvarovek 15, 30, 45°. 

V míst� soub�hu deš�ového svodného potrubí se splaškovým svodným potrubím, nebo p�i 

k�ížení s jinými sít�mi, je nutno dodržet normu �SN 73 6005 [9]. 
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Revizní šachty 

Na deš�ovém svodném potrubí není navržena žádná revizní šachta, nebo� vzdálenosti mezi 

místy pro �ist�ní kanalizace vyhovují dle �SN 75 6760, tabulka 13. 

Na svodném potrubí je navržena filtra�ní šachta FŠ1 DN400 od firmy Nicoll [31] s 

teleskopickou kopulí a sb�rným košem na ne�istoty 

Obr. �. 2 - filtra�ní šachta DN 400 

Odpadní potrubí  

jež p�echázejí mimo objekt do svodného potrubí budou napojena na svodné potrubí patním 

p�echodem 2x45°, patní koleno je t�eba v zemi pe�liv� upevnit a spoje zajistit proti posunutí, 

nejlépe obetonováním. Odpadní potrubí ústící a p�echázející do svodného potrubí v 

prostorách 1.PP dv�ma koleny 2x45° jsou pod stropem upevn�na systémovými úchytkami a 

zajišt�na proti rozpojení.  

Odpadní potrubí povede v šacht� od st�ešní roviny až k místu kde p�ejde ve svodné potrubí. 

Na vnit�ním odpadním deš�ovém potrubí je navržena �istící tvarovka v nejnižším podlaží, než 

potrubí p�ejde do svodného potrubí dle �SN EN 12 056-3, �l. 7.5 [12]. Tvarovka je umíst�na 

zhruba 1m nad �istou podlahou v instala�ní šacht� tak, aby byla p�ístupná dví�ky. 

Dimenze odpadního deš�ového potrubí kapacitn� odpovídá dle �SN EN 12 056-3, tabulka 8 

[12]. 
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P�ipojovací  potrubí 

je potrubí od st�ešních vtok� k odpadnímu potrubí. Toto potrubí bude dimenzováno jako 

svodné. Potrubí od st�ešních vtok� bude odvod�ovat vždy dva st�ešní vtoky na každé 

samostatn� odvod�ované �ásti st�echy. P�ipojovací potrubí povede ve skladb� st�echy ve 

spádové vrstv� Isover EPS [39] pod hydroizolací. 

St�ešní vtoky jsou uvažovány HL62.1B/1 [40] pochozí se samoregula�ním temperováním a 

záchytným košem HL170 [41]. Vodi� pro napojení na silnoproud bude p�ipraven na propojení 

pod stropem 3.NP. St�ešní vtoky mají maximální kapacitu pr�toku 6l/s, což vyhovuje, protože 

odtoky z obou �ástí st�ech je 5,38 a 2,4l/s, ale jsou zdvojeny, vzhledem k tomu, že v atice 

�ešeného objektu není navržen bezpe�nostní p�epad p�i ucpání st�ešního vtoku. 

Obrázek �. 3 - St�ešní vtok HL62.1B/1 

Nádrž na deš�ovou vodu Columbus 6500 

Je navržena podzemní nádrž na deš�ovou nádrž Columbus 6500 o objemu 6500l. Nádrž bude 

uložena v zemi na pískovém loži a obsypána pískem. Do nádrže bude ústit svodné potrubí 

DN125 z filtra�ní šachty FŠ1 DN400 [42]. Svodné potrubí bude v nádrži ukon�eno klidným 

nátokem, tj nebude natékat p�epadem, ale odspodu. Nádrž bude mít v horní �ásti 

teleskopickou šachtovou kopuli s víkem. Od víka nádrže bude terén lehce spádován. 

Na p�epadu nádrže - odtokovém potrubí z nádrže, bude osazena zp�tná armatura dle normy 

EN 13564-1 [7], typ 5 pro technologicky �istou vodu a šedou vodu, ochrana proti zp�tnému 

vzdutí a obrácení sm�ru toku deš�ové vody. 
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Výpo�et velikost nádrže na deš�ovou vodu, vizte, prosím, p�ílohu �. 18. 

Materiál a uložení 

Deš�ové svodné potrubí vedoucí mimo �ešený objekt bude provedeno z hrdlových trub PVC-

KG [33] se zvýšenou odolností pro uložení do zem�. Minimální dimenze potrubí uloženého 

do zem� bude DN110. Vzorový �ez uložení, vizte, prosím, p�ílohu �. 29. P�echod odpadní-

svodné potrubí bude proveden pomocí dvou tvarovek 45° nebo pomocí patního kolena tak, 

aby byl co nejplynulejší. P�echod bude zajišt�n proti rozpojení. Svodné potrubí vedoucí v 

prostoru 1.PP bude vedeno pod stropem zav�šeno na systémových objímkách. Toto potrubí 

bude realizováno v materiálu PVC-HT. 

Potrubí odpadní bude provedeno z HT hrudlových trub v tichém provedení, typ OSMA 

Skolan dB [34] se sníženou emisí hluku b�hem provozu. Odpadní potrubí OSMA Skolan dB 

dále vyniká minimální teplotní dilatací a tuhostí. Potrubí bude ukládáno v p�ipravených 

instala�ních drážkách a šachtách. Kotvení potrubí bude t�menovými pevnostními p�íchytkami 

na úm�rnou hmoždinku k zatížení bodu. Vnit�ní odpadní deš�ové potrubí bude opat�eno 

namotaným plst�ným rukávem - izolací proti kondenza�ní vod� na povrchu potrubí. 

Potrubí p�ipojovací vedoucí ve skladb� st�echy, které bude dimenzováno a posuzováno jako 

potrubí svodné, bude provedeno z PVC-KG [33] hrdlových trub a tvarovek s t�sn�ním 

gumovými kroužky. Kanalizace bude provedena s dopl�kovou izolací Mirelon akustik [35] 

v místech zmenšených odstup� potrubí vzájemn� a od konstrukcí.  

P�i umíst�ní rozvod� kanaliza�ního potrubí do stavebních konstrukcí budou drážky a otvory 

frézovány s pro�íznutím spáry , kolmé prostupy menšího rozm�ru budou vždy vrtány. 

Prostupy požárními úseky budou dopln�ny požární ucpávkou INTUMEX [37] nebo požární 

manžetou. Odskoky a etáže odpadního potrubí budou obetonovány nebo jinak d�kladn�

ukotveny. 
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Za�ízení p�ipojená na silnoproud 

4x st�ešní vtok 10 – 30 W Vyh�ívaný st�ešní vtok HL62.1B/1 [40], výrobce fa HL Hutterer & 

Lechner GmbH – samoregula�ní – pevný p�ívod pod stropem 3.NP 230V/50Hz. 

Vodovod 

Sou�asný stav 

V sou�asné dob� na pozemku neexistuje vodovodní p�ípojka. Ve�ejný vodovod IPE 90 vede v 

ulici Kralupská. 

Technické �ešení 

Vodovodní p�ípojka 

Návrh vodovodní p�ípojky je proveden dle �SN 755411 [14]. Z hlediska výpo�tového 

pr�toku byla dimenzovaná dle �SN 75 5455 [15]. V uvažovaném míst� vysazení vodovodní 

p�ípojky bude vykopána jáma, montážní prostor a velikosti min. 1,0x1,0m. Dále bude 

navrtávací soupravou Hawle [43] na ve�ejném �adu vysazena odbo�ka HDPE DN63 vedoucí 

k nov� z�ízené zemní vodom�rné šacht� BV PLAST [44] o rozm�rech 1200x1500x900mm.  

Potrubí vodovodní p�ípojky má délku 3,05m a vede v jednotném sklonu 1,5% sm�rem k 

vodovodnímu �adu. P�ípojka bude uložena na pískovém loži min. tl. 100mm a bude kryta 

nadložím o 1,2m 

Ve vodom�rné šacht� šacht� bude osazena standardní vodom�rná sestava dle standart� PVK s 

ELSTER M100 Qn 1.5 m3/hod, p�ipojení 1/2" a montážní délkou l = 165mm [45]. Z 

vodom�rné šachty povede potrubí HDPE DN63 do �ešeného bytového domu. Prostupy 

vodom�rnou šachtou v ochranné trubce budou ut�sn�ny.  

Tlaková zkouška bude provedena dle �SN EN 805 [16] a po jejím dokon�ení bude vystaven 

protokol.  

Vzorový �ez uložení potrubí v zemi, vizte, prosím, p�ílohu �. 29. 
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Vnit�ní vodovod 

vnit�ní vodovod sestává ze dvou odd�lených funk�ních celk�. Zásobuje �ešený bytový d�m 

pitnou vodou z ve�ejného �adu a paralelní vodovod rozvádí užitkovou vodu k toaletám na 

splachování a na zálivku zahrady venkovními nezámrznými kohouty Schell POLAR [46] v 

bytech v 1.NP.  

Pitná voda 

Po prostupu obvodovou zdí v m.�. A00.9 bude vodovod rozd�len na vnit�ní a požární 

vodovod [2]. Vnit�ní vodovod bude napojovat provozní za�ízení kotelny, p�ípravu TUV v 

m.�. A00.10. V místnosti A00.10 je navrženo cirkula�ní �erpadlo Wilo-CircoStar-Z 25/6 DM 

[47], stanovení dopravní výšky cirkula�ního �erpadla, vizte, prosím, p�ílohu �. 19. Na 

p�ívodním potrubí do zásobníku TUV je dále navržen pojistný ventil, jeho výpo�et, vizte, 

prosím, p�ílohu �.20 [4] 

Z m.�. A00.10 potrubí dále povede pod stropem 1.PP na záv�sech spole�n� s ostatními 

energiemi k jednotlivým šachtám, odkud vystoupá k jednotlivým byt�m a dále až k místu 

spot�eby [3].   

V 1.PP bude na rozvodu vody na všech potrubích SV, C, PV osazen p�ed vstupem do šachty, 

ve spole�ných prostorách, kulový uzavírací kohout. Na potrubí cirkulace bude dále osazen 

automatický vyvažovací ventil AB-EJust [48], pomocí n�hož se doladí požadovaný pr�tok a 

který bude šet�it b�hem provozu systému energii automatickým otevíráním a p�ivíráním 

pr�toku v závislosti na teplot� cirkula�ní vody. Samotné nastavení a vyvážení ventil� není 

p�edm�tem této práce [4]. 

Všechny vodovodní stoupa�ky V1-V4 budou do �ešeného objektu rozvedeny v instala�ních 

šachtách, voda ke stoupa�kám V3 a V4 p�jde instala�ním kanálem pod podlahou 1.NP. 

Na stoupa�kách po patrech budou potrubí SV a TV rozbo�ena, na odbo�ce bude osazen 

kulový kohout DN20 a bytový vodom�r Qn=1,5m³/hod. Dále potrubí povede v dimenzích 

25x4,2 a 20x3,4 až jednotlivým míst�m spot�eby.  

Na nejvyšším míst� budou stoupa�ky TV a C propojena a bude v míst� osazen automatický 

odvzduš�ovací ventil Flamco Flexvent [49].  V 1.PP budou z hlavní trasy SV a TV odbo�eny 
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trasy pro výlevku v m.�. A00.8 a nást�nný ventil v m.�. A00.9 pro dopoušt�ní topného 

okruhu. Ob� tyto trasy budou osazeny podružným m��ením.  

Na stoupa�kách TV a C jsou navrženy kompenzátory pro vyrovnání teplotní roztažnosti 

potrubí b�hem provozu. Potrubí s teplou vodou se b�hem provozu zah�eje a roztáhne, proto je 

dobré b�hem montáže potrubí a instalace kompenzátor mírn� s citem rozev�ít, aby b�hem 

normálního provozu v n�m nebylo nap�tí. Místa osazení kompenzátor� a návrh pevných 

bod�, vizte, prosím výkres D.1.4.b-18.  

Dimenzování potrubí SV, TV a C, vizte, prosím, p�ílohu �. 21. 

Užitková  voda 

V m.�. A00.10 je navrženo �erpadlo Garantia Essential [50].  

Obrázek �. 4 - �erpadlo Garantia Essential 

Toto �erpadlo zásobuje navržený paralelní vodovod užitkové vody. �erpadlo Essential saje 

vodu z venkovní podzemní nádrže Columbus 6500 [30] tvarov� odolným potrubím 32x5,4. 

Na výtlaku �erpadla je osazen filtr se zp�tným proplachem Ratio DFR DN20 [51] na ru�ní 

ovládání, výtok z filtru je zapojen do sifonu na zdi.  
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Obrázek �. 5 - Filtr se zp�tným proplachem Ratio DFR 

Potrubí užitkové vody je pak rozvedeno pod stropem 1.PP v soub�hu s potrubím SV, C a TV 

k jednotlivým šachtám, kde je potrubí osazeno uzavírací armaturou DN20. Po patrech bude v 

míst� každého bytu na potrubí vysazena odbo�ka, kulový kohout DN20 a vodom�r 

Qn=1,5m³/hod. Potrubí užitkové vody ve všech bytech p�ivádí užitkovou vodu k toaletám na 

splachování a v bytech v 1.NP jsou jím zásobované venkovní nezámrzné kohouty Schell 

POLAR [46] na zálivku zahrady. U zahradního kohoutu bude umíst�na tabulka s nápisem 

„Nepitná voda, užitková voda“ a symbol nepitné vody. 

Obrázek �. 6 - Symbol nepitné vody 

Potrubí rozvád�jící užitkovou vodu po �ešeném objektu bude ozna�eno bílou páskou nebo 

nát�rem dle �SN 13 0072 [17].

V p�ípad� nedostatku vody v nádrži Columbus [30] je do �erpadla Essential [50] p�ivedena 

také pitná voda ta je v tomto p�ípad� distribuována do rozvod� užitkové vody. �erpadlo 
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Essential svojí konstrukcí odpovídá požadavk�m zákonu 274/2001 Sb., § 3 odst. 4, [18] který 

požaduje: „Aby vodovodní p�ípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke 

zne�išt�ní vody ve vodovodu“ a jeho provád�cí vyhlášce¨: MZe �. 428/2001 Sb., § 15, odst. 

3) [19]: „Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní 

vody ani vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a 

provoz vodovodního systému.“ a norm� �SN EN 1717 [20], podle které „Vnit�ní vodovod 

zásobovaný z ve�ejného vodovodu nesmí být p�ímo spojen s jiným zdrojem vody. Pokud je 

vnit�ní vodovod zásobován z ve�ejného vodovodu a z jiného zdroje, musí být ve�ejný 

vodovod chrán�n volným výtokem. 

Údržba bytového domu musí být srozum�na s pravidelným proplachováním filtru [51], 

1x14dní, filtr vypláchnout �ádov� 15l vody. 

Dimenzování potrubí UV, vizte, prosím, p�ílohu �. 22. 

Uložení potrubí po výšce v instala�ních šachtách a návrh pevných bod vizte, prosím výkres 

D.1.4.b-18. 

Cílem návrhu paralelního vodovodu s užitkovou vodou bylo využít deš�ové vody spadnuvší 

na st�echu objektu, neodvád�t je do deš�ové kanalizace a zárove� zlevnit provoz bytového 

domu pro jeho obyvatele. 

Výpo�tem bylo zjišt�no, že investice �ádov� 83 000,- K� do tohoto systému má návratnost 

6let a po této dob� budou obyvatelé na vod� šet�it asi 15% všech náklad�.  

Podrobnou rozvahu a výpo�et náklad� a návratnosti za�ízení, vizte, prosím, p�ílohu �. 23. 

Materiál a uložení 

P�ipojovací a stoupací potrubí vnit�ního vodovodu  bude provedeno z plastového potrubí PPR 

FV PLAST [52] s ur�ením pro pitnou vodu a vodu teplou do 60°C.  Potrubí  bude  v  celé  

délce  izolováno  návlekovou izolací De Witky [53], U=0,033W/m.K, v�etn� tvarovek na 

potrubí. Tlouš�ka tepelné izolace bude: 

V  1.PP na potrubí studené vody 9mm 

 1.PP na potrubí teplé vody 20/25mm, dle dimenze potrubí, vizte, prosím, p�ílohu �. 24. 

 v ostatních prostorách na potrubí studené vody 13mm 
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 v ostatních prostorách na potrubí teplé vody, dle dimenze potrubí, vizte, prosím 

p�ílohu �. 24. 

Výpo�et tlouš�ky tepelné izolace byl proveden v souladu s vyhláškou �. 193/2007 [21]. 

Izolace bude na potrubí v rovných úsecích p�edem navle�ena. Ve spojích a na tvarovkách a u 

armatur bude provedena po vykonání tlakové zkoušky.  

U za�izovacích p�edm�t� bude potrubí ukon�eno nást�nkami s vnit�ním závitem Js 15mm. 

Plastové nást�nky je nutné doplnit zemnící podložkou. U nást�nek bude  provedeno  ochranné  

pospojování  izolovaným  vodi�em. P�ipojovací rozvody budou ukládány (do drážek ve 

zdivu) p�izdívek a instala�ních p�edst�n.   

P�ed zakrytím potrubí stavební konstrukcí je nutné provést zkoušku t�snosti a tlakovou 

zkoušku vodovodu.  

O zkoušce bude vystaven zápis. 

Potrubí s izolací bude kotveno do stavební konstrukce t�menovými p�íchytkami se 

silikonovou vložkou a hmoždinkou. P�íchytky budou niklované. 

Dodavatel  instalací po umíst�ní svého prvku �i rozvodu provede zárove� zapravení stavební 

konstrukce do roviny navazující  plochy – plné vypln�ní drážek, dopln�ní otvor� pro 

rozvodové elementy    

Prostupy stavebními konstrukcemi budou provedeny  p�i provád�ní rozvod�, jsou zahrnuty do 

dodávky dodavatele p�íslušných instalací. Prostupy požárními úseky budou dopln�ny požární 

ucpávkou INTUMEX [37] nebo požární manžetou. 

Oh�ev TV bude �ešen instalací centrálního nep�ímotopného zásobníku TUV OKC 250 NTR 

[54] s výkonným vestav�ným trubkovým vým�níkem tepla.  

Výpo�et velikosti zásobníku teplé vody, vizte, prosím, p�ílohu �. 25. 

Výpo�et velikosti expanzní nádoby, vizte, prosím, p�ílohu �. 28. 

Požadované maximální hodinové množství TV 213 l/h - 55°C teplé vody je pokryto p�íkonem 

pro TV 15 kW.  
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Za�ízení p�ipojená na silnoproud 

1.PP, m.�. A00.10 cirkula�ní �erpadlo TV v m.�.   230V/50Hz – 0,35 kW 

1.PP, m.�. A00.10 domovní �erpací stanice Garantia Essentials 230V/50Hz - 1kW 

Požární vodovod 

Návrh požárního vodovodu je proveden v souladu s �SN 730873. 

V objektu jsou navrženy hadicové požární systémy napojené na požární vodovod. 

V m.�. A00.9 bude vnit�ní vodovod rozd�len na v�tev pitné a v�tev požární vody. Hned za 

rozd�lením v�tví bude na v�tvi PV osazen kulový kohout DN20 GIACOMINI R250W [55] 

opat�ený cedulkou - „HLAVNÍ UZÁV	R POŽÁRNÍ VODY - NEZAVÍRAT“. Za tímto 

kohoutem bude osazena ochranná armatura, tedy zp�tný ventil se zkušebním kohoutem IVAR 

CREA [56] v souladu s normou �SN EN 1717 [20], která požaduje, aby v míst� napojení 

požární vodovodu byla osazena alespo� ochranná zp�tná armatura se zkušebním kohoutem. 

Dále bude na potrubí osazen vodom�r požární vody ELSTER M100 Qn 1,5 m3/h [45] s 

p�ipojením R 1/2“ a montážní délkou l = 165mm. Za vodom�rem bude osazen vypoušt�cí 

ventil DN20 GIACOMINI R250S [55].  

Pro zásobování požární vodou musí být v objektu instalována vnit�ní odb�rní místa požární 

vody, resp.hadicový systém s tvarov� stálou hadicí ve všech podlažích na podestách obou 

schodiš�. Je navržen hydrantový systém Hasil, typ HSH2 25/30 [57] s tvarov� stálou hadicí 

délky 30m. P�ívodní hadice DN25 je ke všem navrženým hydrant�m p�ipojena k pevné �ásti 

st�edové armatury a ukon�ena kulovým kohoutem. Nást�nné systémy jsou navrženy tak, aby 

každé místo každého požárního úseku p�i použití tvarov� stálé hadice délky 30 m bylo 

dosažitelné alespo� 1 proudem. Dle §17 Vyhl.�.268/2011 Sb odst.(10) [22] hadicové systémy 

pro prvotní zásah musí být vzdáleny nejvýše 25 m od sebe. Dle �SN 73 0873 [23] hadicový 

systém musí být trvale pod tlakem s okamžit� dostupnou plynulou dodávkou vody. Dle �l.5.4 

�SN 73 0873 [23]se hadicové systémy umís�ují 1,3 m nad úrovní podlahy, požadována je 

hadice s jmenovitou sv�tlostí alespo� 25 mm. P�edpokládáno je sou�asné použití nejvýše 2 

hadicových systém� na l stoupacím potrubí. Vnit�ní rozvod je dimenzován tak, aby i na 

nejnep�ízniv�ji položeném p�ítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajišt�n 
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p�etlak alespo� 0,2 MPa a sou�asn� pr�tok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespo�

Q = 0,3 l/s.  

výtoky jsou instalovány tak aby  nejodlehlejší místo požárního úseku, nebylo ve vzdálenosti  

v�tší než 40m, uvažuje se použití hadicového systému s tvarov� stálou hadicí. Délka od 

odb�rního místa se m��í ve skute�né trase vedení hadice + 10 m dost�ik proudnice.   

provedení a vybavení sk�íní hydrant� musí odpovídat �SN 730873 [23] tj. tvarov� stálá 

hadice. Dle místních podmínek jsou uvedené hodnoty spln�ny.  

sk�ín� hadicových systém� musí být  navrženy tak aby bylo možné hadici rozvinout p�ímo 

bez dalšího  pr�chodu dve�mi se samouzavíra�i, p�ípadn� bez ohyb� a lom�.  

Dimenzování potrubí PV, vizte, prosím, p�ílohu �. 26. 

Materiál a uložení 

Požární vodovod bude proveden z ocelového závitového pozinkovaného potrubí [58] bez 

tepelné izolace. Potrubí s izolací bude kotveno do stavební konstrukce t�menovými 

p�íchytkami se silikonovou vložkou a hmoždinkou. P�íchytky budou niklované. 

Dodavatel  instalací po umíst�ní svého prvku �i rozvodu provede zárove� zapravení stavební 

konstrukce do roviny navazující  plochy – plné vypln�ní drážek, dopln�ní otvor� pro 

rozvodové elementy    

Uzemn�ní kovových �ástí systému – vodom�rná souprava, požární vodovod, armatury, 

baterie bude provedeno izolovaným vodi�em zapojeným do hlavního rozvad��e. 

Za�izovací p�edm�ty 

V dokumentaci jsou navrženy za�izovací p�edm�ty standardních p�ipojovacích rozm�r� od 

výrobce JIKA [59] a ALVEUS [60] Za�ízení jsou specifikována v tabulce za�izovacích 

p�edm�t� a v architektonickém návrhu. Umyvadla nást�nná a pultová z diturvitu, WC záv�sná 

s podmítkovým splachovadlem v konstruk�ním nosném prvku, sprchové vani�ky laminátové 

s posuvnými dve�mi �ešenými jako stavební prvek. 
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Sm�šovací baterie a ventily 

Do nást�nek p�ipojovacího potrubí budou osazeny rohové p�ipojovací ventilky pro p�ipojení 

WC a pro p�ipojení stojánkových pákových baterií pro umyvadla a pákových baterií pro 

d�ezy.  

Výlevka v záv�sném provedení s odtokem DN50 a pákovou baterií s dlouhým ramenem v 

m.�. A00.8. Sprchy budou napojeny nást�nnou pákovou baterií s podomítkovým p�ipojením. 

Veškeré polohy vedení a umíst�ní systémových prvk� budou up�esn�ny na stavb� vzhledem 

ke skute�nému stavu provedení stavebních konstrukcí, ref. vzdálenost potrubí. Sou�ástí 

provád�ní na stavb� musí být výkresy spáro�ez�. 

Sm�šovací baterie a viditelné prvky jako rohové ventilky a.p. jsou specifikována 

v architektonickém návrhu. 

Za�ízení p�ipojená na silnoproud 

nejsou 

ZTI – všeobecné podmínky 

Potrubí bude vyrobeno jedním výrobcem, bude �ádn� ozna�eno na všech svých �ástech. 

Neozna�ené výrobky nesmí být do systému zabudovány. Montáž musí být provedena firmou, 

která má oprávn�ní zpracovávat potrubní systémy (svá�e�ský pr�kaz a osv�d�ení o oprávn�ní 

k montáži systému). 

Rozvody vodovodního  potrubí se  musí montovat  a upravit  tak, aby  byla zachována 

p�edepsaná provozní pevnost trubek a spoj�, zabezpe�ena poloha  potrubí,  p�enášení  

hmotnosti a dynamických   ú�ink�  na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle 

�SN 75 5409 [24], �SN 75 5455 [15], H-132 98 (CTI) [25], �SN 75 5411 [14], �SN 75 5401 

[26], a montážních p�edpis� výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána 

�SN 75 5409 [24] a montážními p�edpisy výrobce. 
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Výtokové armatury 

Veškeré vodovodní baterie budou uzemn�ny. Klozety, stojánkové baterie d�ez� a umyvadel 

budou napojeny pomocí kulových rohá�k�. Výtokové armatury budou odpovídat standardním 

podmínkám a �SN, zejména že každá výtoková armatura osazená na vnit�ním vodovodu, 

bude mít, dle �SN EN 1717 [20] a �SN 75 5409 [24] ochrannou jednotku zabra�ující 

zp�tnému nasátí vody. 

Seznam ochranných jednotek dle �SN EN 1717, tabulka 3, vizte, prosím, p�ílohu �. 27. 

Ochrana proti hluku, izolace 

Ve vodovodních systémech nesmí být používány armatury, které by mohly náhlým uzav�ením 

vyvolat hydraulický ráz, pouze u uzáv�r�, se kterými bude manipulovat pou�ená osoba, lze 

podle dodatku k �SN 75 5409 [24] používat kulových kohout�. Systém je navržen tak, že 

nebudou p�ekra�ovány normou povolené rychlosti vody. U kovových materiál� bude mezi 

potrubí a upev�ovací prvky vkládán izola�ní pásek, který omezí p�enášení hluku mezi 

potrubím a stavební konstrukcí. 

Veškeré potrubí rozvodu studené, teplé užitkové vody bude izolováno. Izolace musí 

p�esahovat vždy i p�es spojovací tvarovky tak, aby byl celý systém dokonale tepeln�

ochrán�n. Veškeré spoje izolace budou p�elepeny páskou a izolace budou slepeny. Objímky 

budou uchyceny na izolaci s izola�ní podložkou. Barva izolace bude jednotná. Armatury 

budou izolovány. 

  

Provedení tlakové zkoušky 

Po prohlídce vnit�ního vodovodu, po montáži p�íslušenství, za�izovacích p�edm�t�, p�ístroj� a 

za�ízení se provede tlaková zkouška vnit�ního vodovodu a dezinfekce potrubí podle �SN 75 

5409 [24]. O tlakové zkoušce bude po�ízen protokol, který bude p�edložen ke kolaudaci. 

Zkušební tlak je 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, minimáln� 1,2 MPa. P�i 

provád�ní tlak. zkoušek plastového potrubí je nutno po�ítat s dotvarováním. 

B�hem realizace je t�eba dodržovat veškerá na�ízení a pokyny výše uvedených norem a 

sou�asn� respektovat sm�rnice týkající se bezpe�nosti práce. 
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Vnit�ní kanalizace 

Ležaté rozvody vedené v zemi a na záv�sech pod stropy do dimenze DN150, svislé odpady 

splaškové kanalizace a p�ipojovací potrubí od za�izovacích p�edm�t� budou provedeny z trub 

a tvarovek pro horkou odpadní vodu z polypropylenu, s nástr�nými hrdly (HT/KG-systém) 

[33] [34]. P�ipojovací potrubí budou vedena v min. 3% spádu od za�izovacích p�edm�t�. 

Úchyty potrubí a jejich rozmíst�ní bude v souladu s požadavky výrobc� potrubí.  

Na odpadech a svodech budou osazeny �istící tvarovky v souladu s �SN 75 6760 [8].  

Typy za�izovacích p�edm�t� budou odpovídat standardním podmínkám a �SN. Za�izovací 

p�edm�ty v sociálních zázemích budou navrženy diturvitové. Budou použity pouze za�izovací 

p�edm�ty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona. 

P�i montáži je nezbytn� nutné dodržet zásady výrobc� jednotlivých materiál� a jejich 

požadavky na osazení dilata�ních hrdel, úpravy odskok� na odpadech, napojení za�izovacích 

p�edm�t� u odskok� na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod. 

Ochrana proti požáru 

Veškeré prostupy vnit�ních instalací požárn� d�lícími konstrukcemi (kanaliza�ní do sv�tlého 

pr��ezové plochy 8000 mm2, vodovodní do sv�tlého pr��ezové plochy 15000 mm2), musí být 

ut�sn�ny dle �SN 73 0802 �l. 8.6.1 [27] a dle �l.6.2.1, 6.2.2 �SN 73 0810 [28]. Dle 

poznámky k �l.6.2.1 �SN 73 0810 [28] ve zd�né, betonové, sendvi�ové �i jiné požárn� d�lící 

konstrukci je-li v dob� výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci 

potrubí být dozd�n, dobetonován, �i jinak zapln�n výrobky t�ídy reakce na ohe� A1 nebo A2 

a to až k potrubí tak, aby byla zajišt�na celistvost konstrukce a její požární odolnost až 

k vn�jšímu povrchu potrubí. Prostupy v�tších pr��ezových ploch musí spl�ovat požadavky 

�l.6.2.2 �SN 73 0810 [28], být ut�sn�ny v provedení EI, pomocí manžet tmel� a jiných 

výrobk� s požární odolností ur�enou dle požární odolnosti požárn� d�lící konstrukce. 

Prostupy realizované podle �l.6.2.2 �SN 73 0810 [28] musí být z�eteln� ozna�eny štítkem 

s informacemi .  

Rozvodná potrubí k rozvodu neho�lavých látek pro technická za�ízení mohou dle �l. 11.1.1  

�SN 73 0802 [27], �SN 73 0872 [29] prostupovat požárn� d�lící konstrukcí p�i dodržení výše 
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uvedených podmínek �l. 8.6.1  �SN 73 0802 [27] , resp.6.2 �SN 73 0810 [28] do sv�tlého 

pr��ezu 0,04 m2 bez dalších opat�ení, pokud bude potrubí provedeno z hmot t�ídy reakce na 

ohe� B-F, dle �l.6.2.a ac) 73 0810 [28] musí t�sn�ní prostup� být v provedení EI.  

Instala�ní šachty 

Instala�ní šachty budou sou�ástí požární úseku bytu. II.SPB. Dna šachet budou plná betonová 

a prostupy potrubí budou požárn� izolované nap�íklad izola�ními manžetami. 
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3. Záv�r 

 Projekt pro provád�ní stavby byl proveden dle sou�asné platné legislativy, zejména 

zákon 183/2006 Sb., vyhlášku 268/2009 Sb., vyhlášku �. 221/2010 Sb., �SN 73 0540, �SN 

75 6760, �SN EN 12056-1 až 3, �SN 75 5455, �SN 75 5409, �SN 75 5401 a �SN EN 805.  

Diplomová práce odpovídá obsahovému zadání. V projektu byl navržen vnit�ní 

vodovod a kanalizace s d�razem na hospoda�ení s deš�ovou vodou. Sou�ástí projektu bylo 

dále základní tepeln�-technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí tak, aby bylo 

zajišt�no, že odpovídají sou�asným platným p�edpis�m. 

Hospoda�ení s deš�ovou vodou není v �eské republice p�íliš rozší�ené, p�edevším z 

relativn� nízké ceny pitné vody a také díky tomu, že legislativa dosud umož�uje odvád�t 

deš�ové vody do kanalizace. To se ale postupn� m�ní, což bude mít za následek, postupné 

rozší�ení zasakovacích systém� na deš�ovou vodu a také �ešení pro využívání deš�ové vody v 

provozu objektu. Tato �ešení zahrnují využívání deš�ové vody na zálivku rostlin, splachování 

toalet, nebo, po v�tší úprav� vody, i na praní prádla.    

Obecn� platí, že rozhodne-li se investor pro n�jakou formu využívání deš�ových vod, 

tak, aby návratnost investice byla co nejkratší, je vhodné využívat co nejv�tší množství vody 

pro co nejvíce ú�el�. Sekundárn� toto ekonomické chování investora p�ináší i ekologickou 

úlevu pro životní prost�edí. 

V této problematice využívání deš�ových vod vidím budoucnost, ke které projektanty i 

investory bude tla�it cena vodného i sto�ného, pop�ípad� legislativa a� už na národní, nebo 

evropské úrovni. Také si myslím, že využívání a znovu využívání odpadních vod, které m�že 

mít formu �ešenou v této práci, nebo nap�íklad využívání tepla odpadních splaškových vod 

�eká rozkv�t. Ve sv�t� obecn� je snaha snižovat naší ekologickou stopu, a� už z jakýchkoli 

d�vod�. Dosavadní snaha o snižování energetické náro�nosti budov a nejr�zn�jších za�ízení 

pomalu naráží na své limity a nebude už pokra�ovat takovým tempem. Proto budou nyní v 

hledá�ku ekolog� a politik� i oblasti dosud opomíjené. 
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D.1.4.b-11 Kanalizace - �ez svodným deš�ovým potrubím  1:50 / 12xA4 

D.1.4.b-12 Kanalizace - �ez p�ipojovacím potrubím   1:50 / 8xA4 

D.1.4.b-13 Vodovod - p�ípojka      1:50 / 2xA4 

D.1.4.b-14 Vodovod p�dorys 1.PP     1:50 / 8xA4 

D.1.4.b-15 Vodovod p�dorys 1.NP     1:50 / 12xA4 

D.1.4.b-16 Vodovod p�dorys  2.NP     1:50 / 8xA4 

D.1.4.b-17 Vodovod p�dorys 3.NP     1:50 / 8xA4 

D.1.4.b-18 Vodovod - axonometrie     1:50 / 15xA4 

7. Seznam p�íloh 

�íslo  Název p�ílohy        Po�et stran 

1 Skladby konstrukcí         6 

2 Výpo�et schodišt�         3 

3 Tepelná technika - výstup z programu Teplo 2010     52 
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5 Vyh�ívaný st�ešní vtok HL62.1B/1         5 

6 Automatický vyvažovací ventil EJust      7 

7 Cirkula�ní �erpadlo Wilo-CircoStar-Z 25/6 DM     10 

8  Automatický odvzduš�ovací ventil Flamco Flexvent    3 

9 Domácí �erpací stanice Garantia Essential      15 

10 Filtr na vodu se zp�tným proplachem Ratio DFR DN20    3 

11 Nep�ímooh�ívaný zásobník na TV OKC 250 NTR     22 

12 Zp�tný ventil se zkušebním kohoutem IVAR     4 

13 Výpis za�izovacích p�edm�t�        2 

14  Dimenzování p�ípojky splaškové kanalizace      2 
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15  Dimenzování jednotlivých úsek� svodného potrubí     4 

16  Dimenzování jednotlivých odpadních potrubí      4 

17  Dimenzování p�ípojky deš�ové kanalizace      2 

18  Výpo�et velikost nádrže na deš�ovou vodu       2 

19 Stanovení dopravní výšky cirkula�ního �erpadla     2 

20  Návrh pojistného ventilu TV        2 

21 Dimenzování potrubí SV, TV a C        5 

22  Dimenzování potrubí UV        3 

23  Podrobná rozvaha a výpo�et náklad� a návratnosti za�ízení na využití UV  3 

24  Výpo�et tlouš�ky tepelné izolace na vodovodním potrubí    4 

25  Výpo�et velikosti zásobníku teplé vody       2 

26  Dimenzování potrubí PV        2 

27 Seznam ochranných jednotek dle �SN EN 1717, tabulka 3    2 

28 Výpo�et velikosti expanzní nádoby       2 

29 Vzorové uložení potrubí do zem�       3 
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SKLADBA PODLAH: 

m.�. A00.1, A00.2 

P01 

PVC desky dle výb�ru stavbeníka tl.: 10mm 

roznášecí deska anhydrit tl.: 70mm 

BASF EPS 70 F tl: 100mm 

hydroizolace Elastobit ST S 

prostý beton tl.: 150mm 

št�rk tl.:100mm 

m.�. A22.6, A22.1, A20.3, A22.5, B21.7, B21.1, B20.1, B22.1, A32.6, A32.1, A30.3, A32.5, 

B31.7, B31.1, B30.1, B32.1 

P02 

laminátová podlaha dle výb�ru stavebníka tl.: 10mm 

pás z p�nového PE Mirelon tl.: 5mm 

roznášecí deska anhydrit tl.: 75mm 

PE fólie separa�ní 

kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor 400 tl.: 30mm 

stropní konstrukce porotherm tl.: 250mm, keramicko - betonové stropní nosníky POT se 

sva�ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190mm) a betonová 

mazanina lt.: 60mm 

m.�. A22.8, A22.7, A22.3, B21.3, B21.4, B22.3, A32.8, A32.7, A32.3, B31.3, B31.4, B32.3, 

P03 

d�ev�né vlysy dle výb�ru stavebníka tl.: 15mm 

lepidlo 

roznášecí vrstva z OSB desek tl.: 10mm 

pás z p�nového PE Mirelon tl.: 5mm 

roznášecí deska anhydrit tl.: 60mm 

PE fólie separa�ní  

kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor 400 tl.: 30mm 



stropní konstrukce porotherm tl.: 250mm, keramicko - betonové stropní nosníky POT se 

sva�ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190mm) a betonová 

mazanina lt.: 60mm 

m.�. A22.9, A22.4, A22.2, B21.6, B21.5, B21.2, B22.4, B22.2, A32.9, A32.4, A32.2, B31.6, 

B31.5, B31.2, B32.4, B32.2, 

P04 

keramická dlažba tl.: 8mm 

cementová malta tl.: 12mm 

betonová mazanina 

lepenka, asfaltový pás 

PE fólie separa�ní  

kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor 400 tl.: 30mm 

stropní konstrukce porotherm tl.: 250mm, keramicko - betonové stropní nosníky POT se 

sva�ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190mm) a betonová 

mazanina lt.: 60mm 

m.�. A00.5, A00.6, A00.7 

P05 

PVC desky dle výb�ru stavebníka tl.: 10mm 

roznášecí deska anhydrit tl.: 70mm 

BASF EPS 70 F tl: 100mm 

hydroizolace Elastobit ST S 

prostý beton tl.: 150mm 

št�rk tl.: 100mm 

m.�. A00.8, A00.9, A00.10 

P06 

PVC desky dle výb�ru stavebníka tl.: 10mm 

roznášecí deska anhydrit tl.: 70mm 

prostý beton tl.: 150mm 

BASF EPS 70 F tl: 100mm 

hydroizolace Elastobit ST S 

prostý beton tl.: 150mm 



št�rk tl.: 100mm 

m.�. A12.6, A12.1, A10.3, A12.5, B11.7, B11.1, B10.1, B12.1 

P02* 

laminátová podlaha dle výb�ru stavebníka tl.: 10mm 

pás z p�nového PE Mirelon tl.: 5mm 

roznášecí deska anhydrit tl.: 75mm 

PE fólie separa�ní 

kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor 400 tl.: 30mm 

stropní konstrukce porotherm tl.: 250mm, keramicko - betonové stropní nosníky POT se 

sva�ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190mm) a betonová 

mazanina lt.: 60mm 

Baumit Premium EPS tl.: 120mm 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

m.�. A12.8, A12.7, A12.3, B11.3, B11.4, B12.3 

P03* 

d�ev�né vlysy dle výb�ru stavebníka tl.: 15mm 

lepidlo 

roznášecí vrstva z OSB desek tl.: 10mm 

pás z p�nového PE Mirelon tl.: 5mm 

roznášecí deska anhydrit tl.: 60mm 

PE fólie separa�ní  

kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor 400 tl.: 30mm 

stropní konstrukce porotherm tl.: 250mm, keramicko - betonové stropní nosníky POT se 

sva�ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190mm) a betonová 

mazanina lt.: 60mm 

Baumit Premium EPS tl.: 120mm 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

m.�. A12.9, A10.1, A12.4, A12.2, B11.6, B11.5, B11.2, B12.4, B12.2 

P04* 

keramická dlažba tl.: 8mm 

cementová malta tl.: 12mm 



betonová mazanina 

lepenka, asfaltový pás 

PE fólie separa�ní  

kro�ejová izolace Isover EPS RigiFloor 400 tl.: 30mm 

stropní konstrukce porotherm tl.: 250mm, keramicko - betonové stropní nosníky POT se 

sva�ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190mm) a betonová 

mazanina lt.: 60mm 

Baumit Premium EPS tl.: 120mm 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

SKLADBA ST�N 

S01 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

betonové tvárnice prolévané - bednící dílec BD25 (500/250/250) 

hydroizolace Elasticit ST S 

Austrotherm XPS TOP P tl.: 150mm 

geotextilie 

S02 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

cihelné bloky Heluz P15 25 nebroušené (375/250/238), M10 

hydroizolace Elastobit ST S 

Austrotherm XPS TOP P tl.: 150mm 

st�rková hmota 

sklotextilní sí�ovina 

venkovní probarvená omítka Baumit Nanopor 

S03 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

cihelné bloky Heluz P15 25 nebroušené (375/250/238), M10 

BASF EPS 70 F tl.: 150mm 

st�rková hmota 

sklotextilní sí�ovina 

venkovní probarvená omítka Baumit Nanopor 



S04 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

betonové tvárnice prolévané - bednící dílec BD25 (500/250/250) 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

S05 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

betonové tvárnice prolévané - bednící dílec BD25 (500/250/250) 

BASF EPS 70 F tl.: 150mm 

st�rková hmota 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

S06 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

cihelné bloky Heluz AKU 25 MK (375/250/238), M10 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

S07 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

p�í�kovky Heluz 11,5 P10 nebroušené (497/115/238), M2.5

omítka vápenocementová tl.: 10mm 

SKLADBA ST�ECHY 

ST01 

hydroizolace Elastobit ST S 

spádová vrstva BASF EPS 70 F tl.: 120-350mm 

BASF EPS 70 F tl.: 150mm 

geotextilie 

stropní konstrukce porotherm tl.: 250mm, keramicko - betonové stropní nosníky POT se 

sva�ovanou prostorovou výztuží s cihelnými vložkami MIAKO (190mm) a betonová 

mazanina lt.: 60mm 

omítka vápenocementová tl.: 10mm 
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1) Konstruk�ní výška 

k.v. = 3000mm 

2) Výška stup��, ší�ka stup�� a po�et stup��: 

h=150mm 

b=300mm 

n=k.v./h 

n=3000/150 

n=20 

3) Sklon schodišt�: 

�=> �=tg h/b 

�= tg 150/300 = 26,57° (b�žná schodišt�) 

4) Ší�ka ramene 

bp=1100mm 

5) Podchodná výška h1

h1 = 1500+750/cos� � 2100mm 

h1 = 2340mm� 2100mm - spln�no 

6) Pr�chodná výška h2

h2 = 750+1500/cos� � 1950mm 

h2 = 2090mm� 1950mm - spln�no 

7) Ší�ka schodiš�ového prostoru 

š = 2440mm 

8) Délka schodiš�ového prostoru 

d= 6240 

Pozn. madlo bude odsazeno o 50mm od vnit�ních st�n 



P	DORYS SCHODIŠT
 1:50 

�EZ SCHODIŠT
M 1:50 

Návrh schodišt� je v souladu s technickými p�edpisy �SN 73 4130 - Schodišt� a šikmé 

rampy a spl�uje požadavky investora 
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Skladba P01 

podlaha v 1.PP v prostoru schodišt�

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba P01

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Desky z PVC   0.0100    0.1600  1100.0   1400.0     17000.0   0.0000 

  2  Anhydritová sm   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 

  3  BASF EPS 100   0.1000    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 

  4  Elastobit ST S   0.0040    0.2100  1470.0   1075.0     40922.0   0.0000 

  



Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.70 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.348 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0012 m/s 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.16 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.916 



 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       594.83 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.87 C 

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba P01 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Desky z PVC  0,010       0,160  17000,0 

   2  Anhydritová sm�s  0,070       1,200  20,0 

   3  BASF EPS 100  0,100       0,039  40,0 

   4  Elastobit ST S 40  0,004       0,210  40922,0

I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 

  



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

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

  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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

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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,35 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (§4, odst.1, bod a5) vyhlášky)

  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypo�tená hodnota: dT10 =   4,87 C 

  POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  Podlaha má požadovaný pokles dotykové teploty. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



Skladba P02 

podlaha v obytných místnostech v 2.NP a 3.NP 

  

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba P02´

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Vlysy   0.0150    0.1800  2510.0    600.0       157.0   0.0000 

  2  Pás z p�nového   0.0050    0.0420   840.0     16.0         1.0   0.0000 

  3  Anhydritová sm   0.0750    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 

  4  Rigips Rigiflo   0.0300    0.0450  1270.0     10.0        30.0   0.0000 

  5  Betonová záliv   0.0600    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 

  6  Stropní vložky   0.1900    0.4500   960.0   1000.0         8.0   0.0000 

  7  Baumit EPS Pre   0.1200    0.0410  1270.0     17.0        40.0   0.0000 

  8  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 



 Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

          

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

          

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

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

 Po�et hodnocených let :      1 

  



TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.33 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.220 W/m2K 

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

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.7E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2368.4 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.4 h 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.16 C 

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

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 

 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 

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

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

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.7   0.946    58.3 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    19.8   0.946    60.2 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.0   0.946    60.4 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.3   0.946    60.4 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.6   0.946    62.6 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.7   0.946    65.1 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.946    66.5 



    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.946    66.0 

    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.946    63.0 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.3   0.946    60.5 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.0   0.946    60.4 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.946    60.7 

           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   19.2   18.5   17.7   17.2   12.3   12.0    8.9  -12.6  -12.7 

 p [Pa]:   1367   1144   1143   1001    915    784    640    184    

166 

 p,sat [Pa]:   2218   2135   2021   1963   1431   1402   

1139    205    203 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.898E-0008 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 



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

páry 

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

mosty 

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

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba P02´ 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Vlysy  0,015       0,180  157,0 

   2  Pás z p�nového PE Mirelon  0,005       0,042  1,0 

   3  Anhydritová sm�s  0,075       1,200  20,0 

   4  Rigips Rigifloor 4000  0,030       0,045  30,0 

   5  Betonová zálivka s výztuží  0,060       1,430  23,0 

   6  Stropní vložky MIAKO  0,190       0,450  8,0 

   7  Baumit EPS Premium  0,120       0,041  40,0 

   8  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 



I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

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

  

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

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

  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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

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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

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

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky)

  

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

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

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



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

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

  Není ohrožena funkce konstrukce po dobu její p�edpokládané životnosti. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



Skladba P05 

podlaha v 1.PP v nevytáp�ném prostoru 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba P05

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Desky z PVC   0.0100    0.1600  1100.0   1400.0     17000.0   0.0000 

  2  Anhydritová sm   0.0700    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 

  3  BASF EPS 100   0.1000    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 

  4  Elastobit ST S   0.0040    0.2100  1470.0   1075.0     40922.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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



 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    12.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.70 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.348 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0012 m/s 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         9.91 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.916 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       594.83 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.81 C 

 STOP, Teplo 2010 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba P05 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  11,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  12,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Desky z PVC  0,010       0,160  17000,0 

   2  Anhydritová sm�s  0,070       1,200  20,0 

   3  BASF EPS 100  0,100       0,039  40,0 

   4  Elastobit ST S 40  0,004       0,210  40922,0

I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,723+0,000 = 0,723 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 

  

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

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

  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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



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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,35 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (§4, odst.1, bod a5) vyhlášky)

  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypo�tená hodnota: dT10 =   7,81 C 

  POŽADAVEK JE SPLN�N. 

  Podlaha má požadovaný pokles dotykové teploty. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



Skladba S01 

st�na p�ilehlá k zemi v úrovni 1.PP 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba S01 

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Betonové tvárn   0.2500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 

  3  Elastobit ST S   0.0040    0.2100  1470.0   1075.0     40922.0   0.0000 

  4  Austrotherm TO   0.1500    0.0350  2060.0     28.0        85.0   0.0000 



 Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

          

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

          

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

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

 Po�et hodnocených let :      1 



 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.51 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.214 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.7E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        388.1 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.6 h 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.23 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 

 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 

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

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

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.8   0.948    58.1 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    19.9   0.948    60.1 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.1   0.948    60.3 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.3   0.948    60.3 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.6   0.948    62.5 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.7   0.948    65.1 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.948    66.4 



    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.948    65.9 

    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.948    62.9 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.3   0.948    60.4 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.1   0.948    60.3 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.9   0.948    60.6 

           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   19.2   19.2   17.8   17.7  -12.7 

 p [Pa]:   1367   1366   1333    251    166 

 p,sat [Pa]:   2228   2218   2036   2019    203 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.322E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

páry 



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

mosty 

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

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba S01 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

   2  Betonové tvárnice prolévané  0,250       1,300  20,0 

   3  Elastobit ST S 40  0,004       0,210  40922,0

   4  Austrotherm TOP P  0,150       0,035  85,0 

I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 

  

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

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



  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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

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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky)

  

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

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

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

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

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

  Není ohrožena funkce konstrukce po dobu její p�edpokládané životnosti. 



 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



Skladba S02 

st�na p�ilehlá k zemi v úrovni 1.NP 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba S02

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Cihelné bloky   0.2500    0.4100   960.0    900.0         8.0   0.0000 

  3  Elastobit ST S   0.0040    0.2100  1470.0   1075.0     40922.0   0.0000 

  4  Austrotherm XP   0.1500    0.0350  2060.0     28.0        85.0   0.0000 

  5  Baumit Granopo   0.0100    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 

  6  Baumit Nanopor   0.0001    0.7000   900.0   1600.0        35.0   0.0000 



 Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

          

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

          

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

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

 Po�et hodnocených let :      1 



 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.94 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.196 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.6E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        290.4 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.1 h 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.37 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 

 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 

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

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

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.9   0.952    57.8 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.0   0.952    59.7 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.1   0.952    60.0 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.4   0.952    60.1 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.6   0.952    62.4 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.952    65.0 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.952    66.4 



    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.952    65.9 

    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.952    62.8 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.4   0.952    60.2 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.1   0.952    60.0 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.0   0.952    60.2 

           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   19.4   19.3   15.3   15.2  -12.6  -12.7  -12.7 

 p [Pa]:   1367   1366   1352    260    174    166    166 

 p,sat [Pa]:   2248   2239   1743   1729    204    203    203 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.335E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

páry 



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

mosty 

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

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba S02 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

   2  Cihelné bloky HELUZ P15 25  0,250       0,410  8,0 

   3  Elastobit ST S 40  0,004       0,210  40922,0

   4  Austrotherm XPS TOP P  0,150       0,035  85,0 

   5  Baumit Granopor st�rka (Granop  0,010       0,700  121,0 

   6  Baumit Nanopor omítka  0,0001       0,700  35,0 

I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 



  

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

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

  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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

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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky)

  

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

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

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

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

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

   



  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

  Není ohrožena funkce konstrukce po dobu její p�edpokládané životnosti. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



Skladba S03 

obvodová ze�

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba S03

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Cihelné bloky   0.2500    0.4100   960.0    900.0         8.0   0.0000 

  3  BASF EPS 70   0.1500    0.0400  1250.0     16.0        40.0   0.0000 

  4  Baumit Granopo   0.0100    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 

  5  Baumit Nanopor   0.0001    0.7000   900.0   1600.0        35.0   0.0000 



 Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

          

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

          

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

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

 Po�et hodnocených let :      1 



 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.38 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.220 W/m2K 

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

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.0E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        226.1 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.6 h 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.18 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 

 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 

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

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

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.7   0.947    58.2 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    19.8   0.947    60.2 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.0   0.947    60.4 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.3   0.947    60.4 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.6   0.947    62.6 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.7   0.947    65.1 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.947    66.5 



    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.947    66.0 

    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.947    63.0 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.3   0.947    60.5 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.0   0.947    60.4 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.947    60.7 

           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   19.2   19.1   14.7  -12.6  -12.7  -12.7 

 p [Pa]:   1367   1343   1087    321    167    166 

 p,sat [Pa]:   2221   2211   1669    205    203    203 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

           

    1   0.3709    0.4100   2.324E-0008 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.054 kg/m2,rok 

 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       1.532 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   0.0 C. 



 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 

  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�. 

 Akumul.vlhkost 

 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 

         

   1   0.4100    0.4100   2.82E-0009     0.0076 

   2   0.4100    0.4100  -7.26E-0011     0.0074 

   3    ---       ---    -1.16E-0008     0.0000 

   4    ---       ---        ---          ---   

   5    ---       ---        ---          ---   

   6    ---       ---        ---          ---   

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   

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

  12    ---       ---        ---          ---   

         

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0076 kg/m2 

         

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

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

páry 



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

mosty 

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

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba S03 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

   2  Cihelné bloky HELUZ P15 25  0,250       0,410  8,0 

   3  BASF EPS 70  0,150       0,040  40,0 

   4  Baumit Granopor st�rka (Granop  0,010       0,700  121,0 

   5  Baumit Nanopor omítka  0,0001       0,700  35,0 

I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 

  



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

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

  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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

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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

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

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky)

  

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,072 kg/m2,rok 

  (materiál: BASF EPS 70). 



  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 

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

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0542 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 1,5315 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

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

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

  Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiáln� nesnášel, 

  není ohrožena funkce konstrukce po dobu její p�edpokládané životnosti. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



Skladba S05 

vnit�ní ze� v 1.NP mezi vytáp�ným a nevytáp�ným prostorem 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba S05

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Betonové tvárn   0.2500    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 

  3  BASF EPS 70   0.1200    0.0400  1250.0     16.0        40.0   0.0000 

  4  Baumit Granopo   0.0100    0.7000   920.0   1700.0       121.0   0.0000 

  5  Baumit Nanopor   0.0001    0.7000   900.0   1600.0        35.0   0.0000 



 Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

          

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

          

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

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

 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 



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

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.22 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.295 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.0E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        256.2 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.3 h 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.58 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.929 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 

 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 

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

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

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    19.3   0.929    59.8 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    19.4   0.929    61.7 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    19.7   0.929    61.6 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.1   0.929    61.3 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.4   0.929    63.2 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.6   0.929    65.4 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.8   0.929    66.7 

    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.7   0.929    66.3 



    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.5   0.929    63.5 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.1   0.929    61.3 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    19.7   0.929    61.6 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    19.5   0.929    62.1 

           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   18.6   18.5   16.6  -12.5  -12.6  -12.6 

 p [Pa]:   1367   1347    811    296    167    166 

 p,sat [Pa]:   2139   2126   1890    208    205    205 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

           

    1   0.3800    0.3800   1.639E-0008 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.033 kg/m2,rok 

 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       1.549 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   0.0 C. 



 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

páry 

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

mosty 

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

 STOP, Teplo 2010 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba S05 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 



   2  Betonové tvárnice prolévané  0,250       1,300  20,0 

   3  BASF EPS 70  0,120       0,040  40,0 

   4  Baumit Granopor st�rka (Granop  0,010       0,700  121,0 

   5  Baumit Nanopor omítka  0,0001       0,700  35,0 

I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 

  

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

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

  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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

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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,30 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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



III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky)

  

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,058 kg/m2,rok 

  (materiál: BASF EPS 70). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,058 kg/m2,rok 

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

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0330 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 1,5490 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

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

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

  Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiáln� nesnášel, 

  není ohrožena funkce konstrukce po dobu její p�edpokládané životnosti. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



Skladba ST01 

konstrukce st�echy 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 

 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  skladba ST01

 Zpracovatel :  Petr Kletenský 

 Zakázka :   

 Datum :  19.6.2015 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

  2  Icopal Alu-Ven   0.0042    0.2100  1470.0   1100.0    385000.0   0.0000 

  3  Stropní vložky   0.1900    0.4500   960.0   1000.0         8.0   0.0000 

  4  Betonová záliv   0.0600    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 

  5  BASF EPS 100   0.1500    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 

  6  BASF EPS 100   0.1200    0.0390  1250.0     19.0        40.0   0.0000 

  7  Elastobit ST S   0.0040    0.2100  1470.0   1075.0     40922.0   0.0000 



 Okrajové podmínky výpo�tu :

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

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

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

          

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 

    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 

    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 

    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 

    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 

    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 

    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 

    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 

   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 

   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 

   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 

          

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

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

 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 



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

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.44 m2K/W 

 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.132 W/m2K 

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

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

p�ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.5E+0012 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        906.3 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.6 h 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.90 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 

 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 

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

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

           

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.2   0.968    56.5 

    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.3   0.968    58.5 

    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.4   0.968    59.0 

    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.6   0.968    59.4 

    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.7   0.968    61.9 

    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.968    64.7 

    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.9   0.968    66.2 

    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.9   0.968    65.6 



    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.968    62.3 

   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.6   0.968    59.5 

   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.4   0.968    59.0 

   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.968    59.0 

           

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 

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

         

 tepl.[C]:   19.9   19.9   19.8   17.9   17.7    0.8  -12.7  -12.8 

 p [Pa]:   1367   1367    285    284    283    279    276    166 

 p,sat [Pa]:   2323   2316   2304   2051   2027    647    203    

201 

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

 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

           

    1   0.5342    0.5342   9.830E-0011 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:

  

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

 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.011 kg/m2,rok 

  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   0.0 C. 



 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

páry 

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

mosty 

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

 STOP, Teplo 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ VYHLÁŠKY �. 148/2007 Sb. 

Název konstrukce:   skladba ST01 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

   2  Icopal Alu-Ventitherm  0,0042       0,210  385000,0 

   3  Stropní vložky MIAKO  0,190       0,450  8,0 



   4  Betonová zálivka s výztuží  0,060       1,430  23,0 

   5  BASF EPS 100  0,150       0,039  40,0 

   6  BASF EPS 100  0,120       0,039  40,0 

   7  Elastobit ST S 40  0,004       0,210  40922,0

I. Požadavek na vnit�ní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 

  

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

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

  

  Na vnit�ním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a r�stu 

plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) 

vyhlášky. 

  

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

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

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

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky)

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

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

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Konstrukce spl�uje požadavky na nejvýše p�ípustný sou�initel prostupu tepla. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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



III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky)

  

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,068 kg/m2,rok 

  (materiál: BASF EPS 100). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,068 kg/m2,rok 

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

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0113 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

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

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

  Pokud kondenzace nenastává v materiálu, který by ji principiáln� nesnášel, 

  není ohrožena funkce konstrukce po dobu její p�edpokládané životnosti. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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HS s tvarov� stálou hadicí D25 -30bm - plná dví�ka - proudnice
ekv. 6 nebo10

Dle �SN 73 0873 a �SN EN 671-1.

U hydrantových systém� D25 k zapušt�ní do zdi je sk�í� nahrazena rámem z uzav�ených

profil�. Tento ráme�ek slouží k upevn�ní ramene s navijákem a dve�í s oto�ným uzáv�rem

a možností plomby.

Hydrantový systém se skládá:

Rám z uzav�ených profil� na kterém je p�ipevn�no oto�né rameno s navijákem a plná dví�ka. Na rám jsou p�iva�eny dva

ploché držáky s otvory pro ukotvení do zdiva �i sádrokartonu pomocí hmoždinek a montážní p�ny. Do st�edu navijáku je

p�ivedena tlaková voda, která umož�uje okamžité použití systému.

1. 

Tvarov� stálá hadice PH - stabil D25 délky 30bm o sv�tlosti 25mm.2. 

Kulový ventil (systémy D25-1´´)  z poniklované mosazi.3. 

Požární proudnice kombinované D 25 ekv.6 nebo ekv.10,  kterou tvo�í t�leso a oto�ná hlava z polypropylenu. Oto�ná

hlava umož�uje nastavení plného proudu, sprchového proudu s m�nitelným úhlem kuželu v rozmezí 0 až 110° a uzav�ení

proudnice.

4. 

Propojovací hadice sloužící k p�ipojení systému na vodovodní �ád.

K výhodám tohoto provedení pat�í zlepšený p�ístup pro napojování na vodovodní �ád, v�tší životnost i pevnost rámu a pod.

5. 

Povrchová úprava je provedena práškovou strukturální barvou, ur�enou pro vnit�ní prost�edí (po dohod� s výrobcem možno

dodat i pro venkovní prost�edí).

Základní rozm�ry:

Ší�ka Výška Hloubka

650 650 275

Cena s DPH: 8.228 K�
Cena bez DPH: 6.800 K�

Sazba DPH: 21%

Zadejte po�et položek: � Vyberte typ produktu: Do košíku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návšt�vnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s
tím souhlasíte. Více informací Rozumím
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St�ešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro
poch�zné st�echy, s izola�ní svorkou a k�ídl. maticemi z nerezové
oceli, s elektrickým oh�evem se samoregulací (10-30W, 230V), s
plastovým nástavcem 12 - 65mm a ráme�kem 148x148mm s
m�ížkou z nerezové oceli 137x137mm

Materiál PP

Dimense DN110

Hydraulická kapacita 6,0 l/s

Hmotnost 1,92 [kg]

EAN 9003076802517

Stavební výška 120 mm

Nástavec 12-65 mm/148 x 148 mm

Vtoková m�ížka Edelstahl 137 x 137 mm

T�ída zatížení K - 300 kg

P�ítok

Normy

Produkty :: Katalog :: St�ešní vtoky :: svisle :: Izola�ní svorka

Katalog

St�ešní vtoky

svisle

Izola�ní svorka
SuperDrain

HL62.1B/1
St�ešní vtok DN110 s pevnou izola�ní p�írubou a izola�ní svorkou, s
elektrickým oh�evem (10-30W, 230V), poch�zný 148x148mm/137x137mm

Hlavní údaje

Náhradní díly

P�íslušenství

Alternativní díly

Nástavce

Izola�ní soupravy

Technické údaje

Údaje týkající se balení

HL062.3E
Katalog > St�ešní vtoky

P�íruba z nerezové oceli

HL062.4E
Katalog > St�ešní vtoky

K�ídlové matice

HL062B.3E
Katalog > St�ešní vtoky

Nosný kroužek

HL062N.4E
Katalog > St�ešní vtoky

6 ks. Šestihranné matice

HL170
Katalog > St�ešní vtoky > P�íslušenství

Plochý záchytný koš d 150mm

HL66.9
Katalog > Podlahové vpust� > svisle > bez izola�ní p�íruby

Žebrovaný nástavec d 145mm/48x148mm/138x138mm

HL0317.1E
Katalog > Podlahové vpust�

Vtoková m�ížka z nerezové oceli 139x139mm

HL062B.2E
Katalog > St�ešní vtoky

Nástavec d 145mm/90mm/148x148mm

HL066.4E
Katalog > Podlahové vpust�

O-kroužek 135x2,5mm

HL Hutterer & Lechner HL62.1B/1 http://www.hutterer-lechner.com/cs/products/catalog/roof-drains/vertica...

1 z 2 19.11.2015 13:53



2.

HL62.1B/1
6 l/s

DN110 9<ALOASG=iacfbh>

TR ����������	��
���

CZ/SK �������������

EX-YU �	�����������������

D �����������������

I  ������� �������� ��

GB���������������

H �!� �	���"������#$

PL �% �	�������� &�	��
�

SLO �'�����������	�����

RO �����
������� ������	�

PYC �()*)+,-�./0�1/)2,)3�,*)4/5

BUL �4)*)+,-�6-�1/)27,�1),*54

0317.1E

170

062B.2E

062B.3E

8�9

max: 13 Nm

4.062.4E

062N.4E

3a.

062.3E

230V

:;�8;�%���

27.05.2010

1.





Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra prost�edí staveb a TZB 

P�íloha �. 6 

Automatický vyvažovací ventil EJust 

Student:         Bc. Petr Kletenský 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Petra Tymová, Ph.D. 















Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra prost�edí staveb a TZB 

P�íloha �. 7 

Cirkula�ní �erpadlo  
Wilo-CircoStar-Z 25/6 DM

Student:         Bc. Petr Kletenský 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Petra Tymová, Ph.D. 



4
1

3
1

0
2

2
-E

d
.0

3
/2

0
1

2
.0

9
D

D
D

Wilo-Star-Z 20/1, 25/2, 25/2 DM, 25/6, ZD 25/6

D Einbau- und Betriebsanleitung

GB Installation and Maintenance Instructions

F Notice de mise en service et de montage

I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

E Instrucciones de instalación
y funcionamiento

S Installations- och skötselinstruktioner

CZ Návod k montáži a obsluze

GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας



Fig. 1

Fig. 2

3 Ù 400 V

Fig. 4Fig. 3



N
L

N
L

N
L

N
L

/
/

1
23
0
V

50
Hz

N
L

Fig. 5

Fig. 5

Fig. 5 b

Fig. 5 a

Fig. 5 c



ČESKY

40

1. Obecné informace
Montáž a uvedení do provozu smí
provádět jen odborný personál

1.1 Účel použití

Toto oběhové čerpadlo je vhodné
pouze pro pitnou vodu. Oběhová
čerpadla konstrukční řady Star-Z se
používají jen k čerpání kapalin v
oblasti pitné/ užitkové vody a v oblasti
potravinářské.

1.2 Údaje o výrobcích

1.2.1 Údaje o připojení a o
výkonu

maximalní přípustný
provozní tlak: 10 bar
minimální nátokový tlak u sacího hrdla
při 40°C: 0,5 bar (50 kPa)
při 65°C: 0,2 bar (20 kPa)

přípustný teplotní rozsah čerpaného

média: maximálně přípustná
okolní teplota: 40 °C
připojovací napětí: viz typový štítek
příkon P1: viz typový štítek
max. počet otáček motoru:
viz typový štítek
jmenovitá světlost přípojné trubky
(šroub. čerpadlo).

Z 20/1: R1/2, Ø 15 (G: R1)
Z 25/2: R1, Ø 28 (G: R1)
Z 25/6: R1, Ø 28 (G: R11/2)
ZD 25/6: R 1, Ø 28 (G: R 11/2)

K zabránění hluku z kavitace je třeba
dodržovat minimální nátokový tlak u
sacího hrdla čerpadla.

2. Bezpečnostní pokyny
Tento návod k obsluze obsahuje zák-
ladní pokyny, které je nutno dodržovat
během instalace a provozu zařízení.
Proto je nutné, aby montér a zodpo-
vědný provozovatel četl tento návod k
obsluze před vlastním zahájením
montáže a uvedením do provozu. Je
nutno dodržovat nejenom všeobecné
bezpečnostní pokyny uvedené v této
kapitole, nýbrž také všechny speciální
bezpečnostní pokyny uvedené v nás-
ledujících kapitolách.

2.1 Označování výstrah
v návodu k obsluze

Bezpečnostní pokyny obsažené v
tomto návodu k obsluze, jejichž
nerespektování může zapříčinit
ohrožení osob, jsou označeny vše-
obecným symbolem nebezpečí

varování před elektrickým napětím
pak symbolem

+2 °C až +65 °C

Systémy užitkové vody
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Bezpečnostní pokyny, jejichž
nerespektování může ohrozit zaří-
zení a jeho funkčnost, jsou označeny
výstrahou

2.2 Kvalifikace personálu
Personál provádějící montáž musí
mít pro tuto práci příslušnou kvalifikaci.

2.3 Rizika při nerespektování
bezpečnostních pokynů

Nerespektování bezpečnostních
pokynů může mít za následek
ohrožení osob a čerpadla/zařízení.
Nerespektování bezpečnostních
pokynů může vést ke ztrátě
veškerých nároků na náhradu škody.
V jednotlivých případech může
nerespektování pokynů způsobit
např.:

– porucha důležitých funkcí čerpadla
nebo zařízení,

– vážné úrazy způsobené elek-
trickým proudem, mechanickými
nebo bakteriologickými vlivy,

– věcné škody.

2.4 Bezpečnostní pokyny pro
provozovatele

Je nutno dodržovat stávající předpisy
bezpečnosti práce.
Musí být vyloučeno nebezpečí úrazů
elektrickým proudem. Dodržujte před-
pisy ČSN a předpisy lokálních elek-
trorozvodných závodů.

POZOR !

2.5 Bezpečnostní pokyny pro
inspekční a montážní práce

Provozovatel je povinen zajistit, aby
veškeré inspekční a montážní práce
prováděl autorizovaný a kvalifiko-
vaný personál, který podrobně pro-
studoval tento návod k obsluze.
Veškeré práce na čerpadle/zařízení
smí být ze zásady prováděny pouze
v jejich klidovém stavu.

2.6 Svévolná přestavba a výro-
ba náhradních dílů

Jakékoliv úpravy čerpadla/zařízení
jsou přípustné pouze po dohodě s
výrobcem. Originální náhradní díly a
výrobcem autorizované příslušenst-
ví přispívá k zajištění potřebné bez-
pečnosti. Použití jiných dílů může
mít za následek propadnutí nároků
na náhradu za škody z toho vzešlé.

2.7 Nepřípustné způsoby pro-
vozování

Bezpečnost provozu dodaného čer-
padla/zařízení je zaručena pouze v
případě řádného používání v souladu
s 1. kapitolou tohoto návodu k obsluze.
Mezní hodnoty uvedené v katalogu/
datovém listě nesmí být v žádném
případě překročeny či nedodrženy.



3. Přeprava a sklado-
vání

Při přepravě a skladování chraňte
čerpadlo před vlhkostí a mecha-
nickým poškozením.

4. Popis výrobku
a příslušenství

4.1 Popis čerpadla užitkové
vody

Oběhová čerpadla konstrukční řady
Star-Z jsou přizpůsobena pro provozní
podmínky v cirkulačních systémech
pitné / užitkové vody. Díky volbě
materiálu a konstrukci jsou čerpadla
odolná vůči korozi a proti všem
částečkám v pitné / užitkové vodě.
Přepínání počtu otáček: Typ čerpadla
Z 25/6 a ZD 25/6 má otočný knoflík
na svorkovnici pro manuální přepínání
pro 3 stupně otáček [1 – 2 – 3]. Na
nejnižším stupni se redukuje počet
otáček na cca 40 ... 50% maximálního
počtu otáček.
Příkon se přitom redukuje na cca 50%.

Zvláštnosti na čerpadlech
U zdvojeného čerpadla jsou obě
zasunovací sady zabudovány identicky
a jsou instalovány do společného
tělesa čerpadla s integrovanou
přepínací klapkou. Každé z čerpadel
může běžet jak v samostatném pro-

POZOR !

vozu, tak i v paralelním provozu – v
chodu jsou obě čerpadla. Lze použít
následujících režimů: hlavní / záložní
režim nebo načítací režim / režim
špičkového zatížení. Jednotlivé agregáty
lze nastavit na rozdílné výkony.
Pomocí zdvojeného čerpadla lze
tedy na zařízení definovat indivi-
duální provozní situace.

4.2 Obsah dodávky

– kompletní čerpadlo,
– návod k montáži a obsluze.

4.3 Příslušenství
Dostupné resp. potřebné přís-
lušenství se musí objednat zvlášť.
– Vložky pro potrubní přípojku u čer-
padel na závit ,

– Zásuvný modul S1R-h, jen pro
jednofázové typy odolné vůči blo-
kovacímu proudu, ne pro Z 25/6.

5. Instalace/montáž

5.1 Montáž
– Montáž provádějte teprve po
dokončení všech svářečských a
letovacích prací a po úspěšném
propláchnutí potrubního systému.
Nečistoty mohou způsobit nefun-
kčnost čerpadla.

– Čerpadlo namontujte na dobře
přístupném místě tak, aby bylo
možno jej později bez problému
zkontrolovat nebo vyměnit.

ČESKY
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– Pokud bude čerpadlo zabudováno
do cirkulačního systému pitné /
užitkové vody, pak se musí na
výtlaku instalovat zpětná klapka.

– Doporučuje se montáž uzavíra-
cích armatur před čerpadlo a za
něj. Tím se ušetří při eventuální
výměně čerpadla jedno vypuštění
a opětné naplnění zařízení. Arma-
tury se musí namontovat tak, aby
prosakující vody nemohla kapat
na motor čerpadla nebo na svor-
kovnici.

– Montáž provádějte bez napětí s
vodorovně uloženým hřídelem
čerpadla. Dodržujte instalační
polohy podle obr. 1.

– Směrová šipka na skříni čerpadla
ukazuje směr proudění (obr. 2, poz. 1).

Star-Z 25/2 DM:
Modul pro zasunutí do svorkovnice
motoru nesmí ukazovat dolů, neboť
by do něho mohla lehce vniknout
voda. Popř. se musí skříň motoru po
uvolnění vnitřních inbusových šroubů
otočit.

Nepoškoďte ploché těsnění krytu.

– U čerpadel, která jsou vybavena a
dovybavena zásuvným modulem,
nesmí být omezen přívod vzduchu k
modulu.

POZOR!

POZOR!

U zařízení, která se izolují, se smí
zaizolovat jen skříň čerpadla. Otvory
na zkondenzovanou vodu na přírubě
motoru musí zůstat otevřené (obr. 2,
poz. 2).

5.2 Elektrické připojení

– Elektrické připojení musí
provést pouze elektrikář
schváleným místním
dodavatelem energie a to
příslušně podle platných
VDE-předpisů.

– Elektrické připojení se musí pro-
vádět podle VDE 0730/část1 přes
pevné elektrické připojení, které je
vybaveno zástrčkou nebo spínač-
em všech polů s minimálním
rozevřením kontaktů 3 mm.

– Aby byla zajištěna ochrana proti
kapající vodě a odlehčení ucpávky
od tahu, je třeba používat při-
pojovací vedení s dostatečným
vnějším průměrem (např. H 05
VV-F 3 (4) G 1,5).

– Připojovací vedení je nutno položit
tak, aby v žádném případě nedošlo
k dotyku s potrubním vedením a
/nebo skříní čerpadla a motoru.

– Zkontrolujte druh proudu a napětí
síťové přípojky ,

– respektujte údaje na typových
štítcích čerpadla,

POZOR!



– síťovou přípojku je třeba provést
podle schématu zapojení
(obr. 4/5):
– 4: 3~400 V, odolné vůči zablo-

kování,
– 5: 1~230 V, odolné vůči zablo-

kování,
– Dbejte uzemnění.

6. Uvedení do provozu

6.1 Plnění a odvzdušnění

Zařízení se musí odborně naplnit.
Odvzdušnění prostoru rotoru
čerpadla se provádí samočinně
již po krátké době provozu. Krátko-
dobý chod na sucho čerpadlu
neuškodí. Pokud by však mělo dojít
k přímému odvzdušnění prosotoru
rotoru, je třeba postupovat násle-
dovně:

– vypněte čerpadlo,
– uzavřete potrubí na výtlaku,
– opatrně otevřete odvzdušňovací
šroub pomocí vhodného šroubo-
váku (obr 3),

– V závislosti na teplotě
čerpaného média a tlaku
sytému může při otevření
odvzdušňovacího šroubu
unikat horké čerpané
médium ve stavu tekutém
nebo jako výpary resp.
mohou pod vysokým tla-
kem vystřelit.
Hrozí nebezpečí opaření!

– Elektrické díly chraňte před vyté-
kající vodou,

– vypněte čerpadla,
– po 15 … 30 s odvzdušňovací
šroub opět uzavřete,

– uzavírací armaturu opět otevřete.

Čerpadlo se může při otevřeném
uzavíracím šroubu v závislosti na
výšce provozního tlaku zablokovat.

– V závislosti na provozním
stavu čerpadla resp. zaří-
zení (teplota čerpaného
média) může být komplet-
ní čerpadlo velmi horké.
Při kontaktu s čerpadlem
hrozí nebezpečí popálení!

6.2 Nastavení

– Kontrola směru otáčení jen
u trojfázových motorů:
Před zahájením kontroly směru
otáčení odstraňte uzavírací šroub
na čelní straně motoru. Krátkým
zapnutím zkontrolujte, zda souhlasí
směr otáčení čerpadla se šipkou
na typovém štítku. Při chybném
směru otáčení vyměňte 2 fáze.

7. Údržba
Před zahájením údržby a oprav
vypněte napětí čerpadla a
zajistěte jej proti nechtěnému
opětnému zapnutí.

POZOR!
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8. Poruchy, příčiny
a odstraňování

8.1 Čerpadlo neběží při zapnu-
tém přívodu proudu:

– Zkontrolujte elektrické pojistky,
– zkontrolujte napětí na čerpadle
(respektujte údaje na typovém
štítku),

– zkontrolujte velkost kondenzátoru
(respektujte údaje na typovém
štítku).

– Motor je blokován, např. v důsled-
ku usazenin.
Pomoc: Odstraňte centrální uzaví-
rací šroub a zkontrolujte resp
odblokujte lehký chod rotoru čer-
padla otáčením drážkovaného
konce hřídele pomocí šroubováku.

Dodržujte bezpečnostní
opatření jako u bodu 6.1!
U vysokých teplot vody a
systémových tlaků uzav-
řete uzavírací armatury
před a za čerpadlem. Čer-
padlo nechte nejprve
vychladnout.

8.2 Čerpadlo způsobuje hluk

– Při kavitaci v důsledku nedostatku
nátokového tlaku.
Pomoc: Zvyště přívodní tlak sys-
tému v rámci povoleného rozsahu.

Pokud nelze provozní poruchu
odstranit, obraťte se prosím na
vášeho odborného topenáře a na

odborníka na sanitární techniku
nebo na zákaznický servis firmy
Wilo.

9. Náhradní díly
Při objednávce náhradních dílů je
třeba zadat veškeré údaje na typo-
vém štítku.

Technické změny vyhrazeny.
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Flexvent®

1. Algemeen
Deze set bevat een Flexvent (A), een optionele ventielhuls (B) en instructies (C).

Toepassing
•   De Flexvent kan worden gebruikt voor het afvoeren van lucht uit gesloten 

verwarmings- en koelsystemen met additieven op glycolbasis (max. 50%).
•   Voor de Flexvent is ook een Flamco beluchtingsstop verkr  gbaar om te 

voorkomen dat t  dens het aftappen lucht door de Flexvent wordt 
aangezogen.

•   De Flexvent is niet geschikt voor stoomsystemen en drinkwatersystemen.

Veiligheid
•   Installeer de Flexvent in een vorstvr  e locatie en op een plek die goed 

toegankel  k is voor onderhoud.
•  Isoleer de Flexvent niet.

2. Installatie
Veiligheidseisen t  dens de installatie
Max. systeemdruk 10 bar. Min. systeemdruk 0,2 bar. 

Max. systeemtoevoertemperatuur: piek: +120 °C / continu: +90 °C. 
Min. systeemtemperatuur -10 °C.

Laat de installatie uitsluitend door gekwalifi ceerd personeel 
uitvoeren. Houd u aan de lokale regelgeving en richtl  nen. Spoel 

het systeem voldoende door alvorens de Flexvent te installeren.
1.   Installeer de Flexvent (A) verticaal op het hoogste punt van het systeem.
2.   Gebruik afdichtingtape (D) op de Flexvent (A) of op de ventielhuls, indien 

beschikbaar.

3. Eerste gebruik
1.  Draai de rode dop (E) linksom voor snelvullen.
2.  Draai de dop na het vullen terug naar de uitgangspositie.

Onderhoud en service
Voer regelmatig een inspectie uit. De Flexvent is uitgerust met expander-
ringen in de dop, die de luchtuitstroomopening afsluiten wanneer ze nat 
worden. Waterbehandelingsproducten mogen worden gebruikt, op 
voorwaarde dat de fabrikant garandeert dat het betreffende product 
geschikt is voor alle toegepaste materialen. 

Let op!
Verw  der de dop niet terw  l het systeem in bedr  f is. 

Voorkom dat vuil uit de installatie in de Flexvent ontluchting kan binnen-
dringen en voorkom bovendien direct contact met chloorproducten 
(  250 ppm) en waterslag in het systeem. 

4. Demonteren
1.  Alleen onderhoud plegen als het systeem afgekoeld is.
2.  Maak (alleen b   types zonder ventielhuls) de leiding drukloos.
3.   Verw  der de Flexvent (A) van de ventielhuls (B), of verw  der de Flexvent (A) 

van het systeem.

Milieu
Houd u aan de locale regelgeving b   het afvoeren van de Flexvent.

1. General
This package includes a Flexvent (A), optional shut-off valve (B) and 
instructions (C).

Application
•   The Flexvent is suitable for venting of air from heating and chilled 

systems with additives of glycol (max. 50%).
•   The Flexvent is also available with a Flamco air intake preventer to 

prevent air being sucked into the Flexvent during draining.
•    Not suitable for steam systems and closed drinking water systems.

Safety
•   Install the Flexvent in a frost-free location and in a well accessible place 

for maintenance.
•  Do not insulate the Flexvent.

2. Installation
Safety requirements during installation
Max. system pressure 10 bar. Min. system pressure 0.2 bar. 

Max. system supply temperature: peak: +120 °C / continuous: +90 °C. 
Min. system temperature -10 °C.

Must be fi tted by a competent engineer. Building regulations and 
local bylaws must be obeyed. Flush all debris from the system 

before the installation of the Flexvent.
1.  Install the Flexvent (A) vertical on the highest point of the system.
2.  Use sealant material (D) on the Flexvent (A) or on the valve, if available.

3. First use
1.  Turn the red cap (E) anticlockwise for quick fi lling.
2.  Set the cap in the original position after fi lling.

Maintenance and service
 Regularly inspect the valve. The Flexvent is equipped with expanding rings 
in the cap, which will shut off the air vent when they become wet. 
Water treatment products may be used, provided that the relevant 
manufacturer guarantees that it is suitable for all materials used.

Attention! 
Do not remove the cap during operation. 

Avoid dirt out of the installation entering the Flexvent air vent, direct contact 
with chlorine products (  250 ppm) and water hammer in the system.

4. Dismantling
1.  Carry out maintenance only when system is cold.
2.   Release the pressure in the piping (only for types without shut-off valve).
3.   Remove the Flexvent (A) from the valve (B), or remove the Flexvent (A) 

from the system.

Environment
Obey the local regulations when you dispose of the Flexvent.
 

1. Généralités 
Ce kit comprend un Flexvent (A), une vanne d’isolement optionnelle (B) et 
des instructions (C).

Application
•   Le Flexvent convient pour la purge d’air dans les systèmes de 

chauffage, réfrigération ou climatisation avec des additifs de glycol 
(le taux maximum étant de 50%).

•   Le Flexvent est aussi disponible avec un système anti-aération Flamco, 
permettant à l’air dans le système d’être évacué mais surtout empêcher 
l’air ambiant de retourner dans le Flexvent lors de la purge.

•   Ne convient pas pour les réseaux vapeur et les installations d’eau 
potable en circuit fermé.

Sécurité
•   Installer le Flexvent dans un endroit à l’abri du gel et aisément 

accessible pour l’entretien.
•   Ne pas isoler le Flexvent.

2. Installation
Exigences de sécurité pendant l’installation 
Pression de système maxi 10 bar. Pression de système mini 0,2 bar. 

Température maxi de départ du système: Maxi: +120 °C / en continu: 
+90 °C.Température mini du système -10 °C.

Seul du personnel compétent doit procéder à l’installation. 
Respecter les prescriptions et les directives locales. 

Rincer correctement l’installation avant de monter le Flexvent.
1.   Installer le Flexvent (A) à la verticale au point le plus haut de 

l’installation.
2.   Prévoir une étanchéité (D) sur le Flexvent (A) ou sur la vanne, si disponible.

3. Première utilisation
1.  Tourner le capuchon rouge (E) dans le sens anti-horlogique pour un 

remplissage rapide.
2.  Après le remplissage, placer le capuchon dans la position d’origine.

Maintenance et service
Effectuer des inspections régulières. Le Flexvent est équipé de joints dans 
le capuchon, qui obturent le renifl ard lorsqu’elles deviennent humides.
L’utilisation de produits de traitement de l’eau est autorisée, à condition 
que le fabricant en question garantisse qu’ils conviennent pour tous les 
matériaux utilisés.

Attention!
Ne pas ôter le capuchon pendant le fonctionnement. 

Eviter la pénétration d’impuretés, extérieures à l’installation, dans le 
purgeur d’air Flexvent, ainsi que tout contact direct avec des produits 
chlorés (  250 ppm) et prévenir les éventuels coups de bélier.

4. Démontage
1.  Procéder à la maintenance uniquement lorsque le système est froid.
2.   Faire disparaître la pression dans la tuyauterie (uniquement sur les types 

sans vanne).
3.   Dévisser le Flexvent (A) de la vanne (B), ou dévisser le Flexvent (A) du 

système.

Environnement
Respecter les règlements locaux en vigueur lors de la mise au 
rebut du Flexvent.

1. Allgemeines
Im Lieferumfang enthalten sind der Flexvent Entlüfter (A), ein optionales 
Absperrventil (B) und eine Anleitung (C).

Anwendungsbereich
•   Flexvent Schwimmerentlüfter zur Entgasung von geschlossenen 

Heizungs- und Kühlanlagen, für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis 
bis 50% geeignet.

•   Bei Bedarf ist für den Flexvent ein zusätzlicher Flamco Belüftungs-
verhinderer erhältlich, der bei Unterdruck das Ansaugen von Luft in die 
Anlage verhindert.

•   Nicht geeignet für Dampfsysteme und geschlossene Trinkwassersysteme.

Sicherheit
•   Installieren Sie den Flexvent Entlüfter an einer frostsicheren Stelle, für 

Wartungsarbeiten sollte er gut zugänglich sein.
•  Den Flexvent Entlüfter nicht isolieren!

2. Installation
Sicherheitsanforderungen während der Installation
Max. Betriebsdruck 10 bar. Min. Betriebsdruck 0,2 bar. 

Max. Betriebstemperatur: Spitzentemperatur +120 °C / dauerhaft +90 °C. 
Min. Betriebstemperatur -10 °C.

Lassen Sie die Installation nur durch autorisiertes Fachpersonal 
ausführen. Halten Sie sich an die landesspezifi schen Richtlinien. 

Spülen Sie die Anlage vor der Installation des Flexvent Entlüfters sorgfältig 
durch.
1.   Bauen Sie den Flexvent Entlüfter (A) in vertikaler Position an höchster 

Stelle des Systems ein.
2.   Dichten Sie den Flexvent Entlüfter (A) bzw. das Absperrventil mit einem 

Dichtmittel (D) ein.

3. Inbetriebnahme
1.  Drehen Sie die rote Kappe (E) gegen den Uhrzeigersinn, um eine große 

Entlüftungskapazität zu erreichen.
2.  Drehen Sie die Kappe nach Abschluss des Füllvorgangs wieder in die 

Ausgangsposition.

Wartung und Service
Das Ventil muss regelmäßig überprüft werden. Die Kappe des Flexvent 
Entlüfter ist mit einer “Lecksicherung” ausgestattet, die den Entlüftungs-
kanal verschließt, wenn sie mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
Wasseraufbereitungsmittel dürfen nur unter der Voraussetzung verwendet 
werden, dass der betreffende Hersteller deren Eignung für alle verwendeten 
Materialien garantiert. 

Vorsicht!
Nehmen Sie die Kappe im Betriebszustand niemals ab. 

Sorgen Sie dafür, dass bei der Installation kein Schmutz in den Flexvent 
Entlüfter gerät, vermeiden Sie direkten Kontakt mit Chlorprodukten 
(  250 ppm) und Wasserschlag im System.

4. Ausbau
1.  Wartungsarbeiten nur an kalter Anlage ausführen.
2.   Lassen Sie den Druck im Rohrsystem ab (nur bei Ausführung ohne 

Absperrventil).
3.   Schrauben Sie den Flexvent Entlüfter (A) aus dem Absperrventil (B) bzw. 

aus dem Anschluss des Rohrsystems heraus.

Umwelt
Für die Entsorgung des Flexvent Entlüfters gelten die regionalen 
gesetzlichen Bestimmungen.

1. Generelt
Denne pakken inneholder Flexvent (A), en valgfri lukkeventil (B) og 
instruksjoner (C).

Anvendelse
•   Flexvent kan brukes til utlufting av luft eller gass fra et varme- eller 

kjølesystem med tilsettingsstoffer på basis av glykol (maks. 50%).
•   Flexvent kan også fås med et Flamco luftinntakshinder for å forhindre at 

luft blir suget inn i Flexvent mens den tømmes.
•  Ikke egnet til dampsystemer og lukkede drikkevannsystemer.

Sikkerhet
•   Installer Flexvent på et frostfritt sted som er lett tilgjengelig for 

vedlikehold.
•  Ikke isoler Flexvent.

2. Installasjon
Sikkerhetsvilkår for installasjonen
Maks. systemtrykk 10 bar. Min. systemtrykk 0,2 bar.

Maks. system forsynings-temperatur: topp: +120 °C / kontinuerlig: +90 °C. 
Min. systemtemperatur -10 °C.

Installasjon skal bare foretas av godkjent personale. Følg de lokale 
forskriftene. Spyl gjennom systemet tilstrekkelig før installasjon 

av Flexvent.
1.  Installer Flexvent (A) vertikalt på systemets høyeste punkt.
2.  Bruk forseglingstape (D) på Flexvent (A) eller på ventilen, hvis tilgjengelig.

3. Førstegangsbruk
1.  Drei den røde hetten (E) mot urviseren for rask påfylling.
2.  Sett hetten tilbake i opprinnelig posisjon etter påfyllingen.

Vedlikehold og service
Ha regelmessig ettersyn. Flexvent er utstyrt med ekspanderende ringer i 
hetten, som stenger av luftventilen når de blir våte. 
Vannbehandlingsprodukter kan brukes under forutsetningen at respektiv 
produsent garanterer at produktet er kompatibelt med alle materialene 
som er brukt.

OBS! 
Ikke fjern hetten mens den er i drift. 

Unngå at smuss fra installasjonen kommer inn i Flexvent ventilasjonshette, 
direkte kontakt med klorprodukter (  250 ppm) og vannslag i systemet.

4. Demontering
1.  Utfør vedlikehold kun når systemet er avkjølt.
2.  Slipp ut trykk i rørene (bare for modellene uten ventil).
3.  Fjern Flexvent (A) fra ventilen (B), eller fjern Flexvent (A) fra systemet.

Miljø
Følg det lokale regelverk når du skal kvitte deg med Flexvent.

1. Allmänt
Denna förpackning innehåller en Flexvent (A), avstängningsventil (B) som 
extratillbehör och instruktioner (C).

Användningsområden
•   Flexvent passar för avluftning och avgasning av värme- och kylsystem 

med tillsats av glykol (högst 50%).
•   Flexvent fi nns även i ett utförande med en Flamco luftintagsblockerare 

för att hindra att luft sugs in i Flexventen under avtappning.
•  Passar varken för ångsystem eller slutna dricksvattensystem.

Säkerhet
•  Installera Flexventen på en frostfri plats och lätt åtkomlig för underhåll.
•  Isolera inte Flexventen.

2. Installation
Säkerhetsföreskrifter under installation
Högsta systemtryck 10 bar. Lägsta systemtryck 0,2 bar. 

Högsta systemförbrukningstemperatur -topp: +120 °C, 
kontinuerlig: +90 °C. Lägsta systemtemperatur -10 °C.

Endast sakkunnig tekniker får utföra installationen. 
Byggnadsföreskrifter och alla lokala regler och riktlinjer måste 

följas. Spola ur allt skräp ur systemet innan du installerar en Flexvent.
1.  Installera Flexvent (A) vågrätt på systemets högsta punkt.
2.  Använd tätningsmaterial (D) på Flexvent (A) eller på ventilen, om möjligt.

3. Första användningen
1.  Vrid den röda kåpan (E) moturs för snabbavluftning.
2.  Vrid tillbaka kåpan i sitt ursprung-liga läge efter påfyllning och 

avluftning. Detta kan återupprepas vid behov. Se även ovan under 
”Användning”.

Underhåll och service
Inspektera ventilen regelbundet. Flexvent är försedd med expansionsringar 
på kåpan, vilka stänger av luftventilen när de blir fuktiga. 
Vattenreningsprodukter får användas, om tillverkaren har garanterat att 
medlet lämpar sig för alla material som används.

OBS! 
Avlufta och öppna kåpan/hatten vid behov, men stäng alltid efter 

avluftning! 
Se till att ingen smuts från installationen kommer in i Flexventens lufthål. 
Undvik direktkontakt med klorbaserade produkter (  250 ppm) och 
vattenslag i systemet.

4. Demontering
1.  Underhållsarbete får endast utföras när systemet har svalnat.
2.   Lätta på trycket (endast på modeller utan avstängningsventil) 

i ledningen.
3.   Ta bort Flexvent (A) från ventilen (B) eller ta bort Flexvent (A) från 

systemet.

Miljöansvar
Följ lokala regler när du gör dig av med Flexventen.

1. Generale
Questa confezione comprende un Flexvent (A), una valvola 
d’intercettazione opzionale (B) e le presenti istruzioni (C).

Utilizzo
•   Flexvent è indicato per lo sfi ato di aria o gas da impianti di riscalda-

mento e/o raffreddamento a circuito chiuso contenenti additivi a base 
di glicole (max 50%).

•   Flexvent è anche disponibile con un tappo antiaspirazione che 
impedisce l’ingresso di aria attraverso Flexvent quando l’impianto 
viene evacuato.

•   Flexvent non è adatto per impianti a vapore ed impianti a circuito 
chiuso per acqua potabile.

Sicurezza
•   Installare Flexvent in un ambiente riparato dal gelo ed in posizione 

facilmente accessibile per la manutenzione.
•  Non isolare Flexvent.

2. Installazione
Prescrizioni di sicurezza durante l’esercizio
Pressione massima d’impianto 10 bar. Pressione minima 

d’impianto 0,2 bar. Temperatura massima d’ingresso: +120 °C di picco, 
+ 90 °C continuativa. Temperatura minima d’impianto -10 °C. 

Curare che l’installazione sia effettuata esclusivamente da 
personale qualifi cato. Attenersi alle normative e direttive locali. 

Effettuare un adeguato lavaggio interno dell’impianto prima di 
installare Flexvent.
1.   Installare Flexvent (A) in posizione verticale nel punto più alto 

dell’impianto.
2.  Per assicurare la tenuta applicare nastro tefl onato sul raccordo di 
 Flexvent (A) e (se presente) della valvola d’intercettazione (B).

3. Messa in servizio
1.  Per un riempimento rapido ruotare il tappo rosso (E) verso sinistra.
2.   A riempimento effettuato riportare il tappo nella posizione iniziale.

Manutenzione
Effettuare verifi che ad intervalli regolari. Il tappo di Flexvent è 
provvisto di anelli d’espansione che si rigonfi ano al contatto con l’acqua 
chiudendo così il foro di uscita dell’aria. L’impiego di additivi per l’acqua 
è consentito, a condizione che il relativo produttore ne garantisca la 
compatibilità con tutti i materiali impiegati.

Attenzione! 
Non rimuovere il tappo quando l’impianto è in funzione.

Evitare:
• l’ingresso di impurità esterne all’impianto nella valvola di sfi ato Flexvent 
•  il contatto con prodotti contenenti cloro in concentrazione superiore 

a 250 ppm
• il formarsi di colpi d’ariete nell’impianto.

4. Smontaggio
1.   Annullare la pressione nelle tubazioni (solo nei tipi senza valvola di 

ritegno).
2.   Svitare Flexvent (A) dalla valvola di ritegno (B) se questa è presente, 

altrimenti svitare Flexvent dal raccordo dell’impianto.

Ambiente
Smaltire Flexvent in conformità alla normativa locale.

1. Yleistä
Tämä pakkaus sisältää Flexvent-laitteen (A), valinnaisen sulkuventtiilin 
(B) ja ohjeet (C).

Käyttö
•   Flexvent ilmanpoistajaa voidaan käyttää ilman tai kaasun 

poistamiseen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä, joissa käytetään 
glykolipohjaisia lisäaineita (enintään. 50%). 

•   Flexvent voidaan myös varustaa Flamcon ilmanotonestimellä, jotta 
ilmaa ei imeytyisi Flexvent ilmanpoistajaan tyhjennyksen aikana.

•   Ei sovellu höyryjärjestelmiin eikä suljettuihin juomaves  ärjestelmiin.

Turvallisuus
•   Asenna Flexvent tilaan, jossa ei ole pakkasta ja johon on helppo 

pääsy huoltoa varten.
•  Älä eristä Flexvent tuotetta.

2. Asennus
Turvallisuusvaatimukset asennuksen aikana: Järjestelmän  
enimmäispaine 10 bar. Järjestelmän vähimmäispaine 0,2 bar. 

Järjestelmän maksimi syöttölämpötilat: huippu +120 °C / jatkuva 
+90 °C. Järjestelmän vähimmäislämpötila -10 °C.

Vain valtuutettu henkilöstö saa suorittaa asennuksen. Noudata 
paikallisia ohjeita ja suosituksia. Huuhtele laitteisto hyvin ennen 

Flexventin asennusta.
1.   Asenna Flexvent (A) pystysuoraan järjestelmän korkeimpaan kohtaan. 
2.   Käytä tiivistysainetta (D) Flexvent ilmanpoistajaan (A) tai venttiiliin, 

mikäli sellainen on.

3. Ensimmäinen käyttö
1.  Kierrä punaista korkkia (E) vastapäivään nopeaa täyttöä varten.
2.  Aseta korkki alkuperäiseen asentoon täyttämisen jälkeen.

Ylläpito ja huolto 
Tarkista laite säännöllisesti. Flexvent ilmanpoistajan korkissa on 
paisuntarenkaat, jotka sulkevat 
ilma-aukon kastuessaan.
Vedenpuhdistustuoteita voidaan 
käyttää, kunhan asianomainen 
valmistaja takaa niiden 
sopivan kaikkiin käytettyihin 
materiaaleihin.

Huomio: 
Älä poista korkkia 

laitteen ollessa toiminnassa. 
Älä päästä laitteistosta likaa 
Flexventin ilma-aukkoon 
ja vältä suoraa kosketusta 
klooripitosiin tuotteisiini 
(  250 ppm) sekä vesi-iskuja 
järjestelmässä.

4. Purkaminen
1.   Suorita huolto ainoastaan 

silloin, kun järjestelmä on 
kylmä.

2.   Päästä paine putkista (vain 
malleissa, joissa ei ole 
venttiiliä).

3.   Irrota Flexvent (A) venttiilistä 
(B) tai poista Flexvent (A) 
järjestelmästä.

Ympäristö
Noudata paikallisia 
ohjeita, kun hävität 

Flexvent ilmanpoistajan.
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SKRUDKES

1. Všeobecne 
Tento balík obsahuje Flexvent (A), doplnkový uzavierací ventil (B) a 
návod (C).

Aplikácia
•   Flexvent je vhodný na odvzdušnenie a odplynenie vykurovacích alebo 

chladiacich systémov s prísadami glykolu (max. 50%).
•   Flexvent sa dodáva tiež so zamedzova om nasávania vzduchu, ktorý 

zabra uje nasatiu vzduchu do Flexventu po as vypúš ania.
•   Nie je vhodný pre parné systémy a uzatvorené systémy pre pitnú 

vodu. 

Bezpe nost’
•   Inštalujte Flexvent na mieste chránenom pred námrazou a v mieste 

dobre prístupnom pri údržbe. 
•  Flexvent neizolujte.

2. Inštalácia
Bezpe nostné požiadavky po as inštalácie 
Max. systémový tlak 10 bar. Min. systémový tlak 0,2 bar. 

Maximálna teplota na vstupe do systému: vajvyššia: +120 °C / 
prevádzková trvalá teplota: +90 °C. Min. teplota systému -10 ˚C.

Inštaláciu môžu vykonáva  len kvalifi kované osoby. Dodržte 
všetky miestne smernice a pokyny. Pred inštaláciou Flexventu 

miesto inštalácie dôkladne prepláchnite. 
1.   Nainštalujte Flexvent (A) vertikálne, na najvyšší bod systému. 
2.   V prípade potreby použite tesniaci materiál (D) na Flexvent (A) alebo 

ventil. 

3. Prvé použitie
1.  Na rýchle naplnenie oto te erveným uzáverom (E) v protismere 

hodinových ru i iek. 
2.  Po naplnení umiestnite uzáver do pôvodnej pozície. 

Údržba a servis 
Vykonávajte pravidelnú kontrolu. Flexvent je vybavený rozpernými 
krúžkami v uzávere, ktoré v prípade navlhnutia uzavrú vzduchový ventil. 
Môžu sa použi  prostriedky na úpravu vody za predpokladu, že príslušný 
výrobca zaru í ich vhodnos  pre všetky používané materiály.

Upozornenie!
Neodstra ujte uzáver po as prevádzky. 

Zabrá te vnikaniu ne istôt zo zariadenia do vetracieho otvoru vo 
Flexvente, priamemu kontaktu s výrobkami s obsahom chlóru 
(  250 ppm) a vodnému rázu v systéme.

4. Demontáž
1.  Údržbu vykonávajte iba ke je systém studený.
2.  Vypustite tlak z potrubia. (len pri typoch bez ventilu) 
3.   Odstrá te Flexvent (A) z ventilu (B), alebo odstrá te Flexvent (A) zo 

systému. 

Životné prostredie
Pri likvidácii Felexventu dodržujte miestne smernice.

1. Általános megjegyzések
A szállítmány tartalmazza a Flexvent légtelenít t (A), opcióként az 
elzárószelepet (B) és a használati útmutatót (C).

Alkalmazási terület
•   A Flexvent légtelenít t glikolbázisú adalékokkal ellátott (max. 50% 

részarányban), meleg- és hidegvizes rendszerekben használhatjuk 
leveg  vagy gáz eltávolítására.

•   A Flexvent légtelenít  légbeszívás-gátlóval is kapható, amely a víz 
leürítésekor megakadályozza a légbeszívást a Flexvent légtelenít be.

•  Nem alkalmas g zrendszerekhez vagy zárt, ivóvizes rendszerekhez.

Biztonság
•   A Flexvent légtelenít t fagymentes helyre építsük be, úgy hogy a 

karbantartáskor jól hozzáférhet  legyen.
•  A Flexvent légtelenít t ne szigeteljük.

2. Szerelés
Biztonsági követelmények a szereléskor
Max. üzemi nyomás 10 bar. Min. üzemi nyomás 0,2 bar. 

Max. rendszerh mérséklet: csúcsérték: +120 °C / folyamatos:  +90 °C. 
Min. üzemi hõmérséklet -10 ˚C.

A szerelést csak szakképzett személy végezheti. Ügyeljünk 
a mindenkori helyi, érvényben lév  el írásokra A Flexvent 

légtelenít  szerelése el tt alaposan öblítsük át a rendszert.
1.   A Flexvent légtelenít t (A) a rendszer legmagasabb pontján, 

függ leges helyzetben szereljük fel.
2.   A Flexvent légtelenít t (A) vagy az elzárószelepet tömítsük megfelel  

tömít anyaggal (D). 

3. Els  üzembehelyezés
1.  Forgassuk a piros kupakot (E) az óra járásával ellentétes irányba, 

hogy el segítsük a rendszer gyors feltöltését. 
2.  A töltési folyamat végeztével tekerjük vissza a kupakot az eredeti 

helyzetbe.

Karbantartás és szerviz 
Ügyeljünk a rendszeres karbantartásra. A Flexvent légtelenít  kupakja 
feszít gyûrûs, amely lezárja a légtelenít  nyílást ha nedves lesz.
Vízkezel  termékek alkalmazhatók, amennyiben az érintett gyártó 
garantálja, hogy az alkalmas minden légtelenít ben felhasznált 
anyaghoz.

Figyelem! 
Soha ne vegyük le a kupakot az üzemelés során.

Ügyeljen arra, hogy a berendezésen kívüli szennyez dés ne 
kerülhessen a Flexvent légtelenít be, kerülje a közvetlen érintkezést 
a klórt tartalmazó (  250 ppm) termékekkel, valamint gátolja meg a 
vízütést a rendszerben.

4. Kiszerelés
1.   A karbantartást csak akkor végezze, amikor a rendszer lehült.
2.   Nyomásmentesítsük a cs vezeték rendszert (erre akkor van szükség 

ha nincs elzárószelep).
3.  Csavarjuk ki a Flexvent légtelenít t (A) az elzárószelepbõl (B) ill. a 

vezeték rendszerb l.

Környezet
A Flexvent légtelenít  megsemmisítésénél vegyük fi gyelembe a 
helyi rendelkezéseket.

1. Generalidades
Este paquete incluye un Flexvent (A), una válvula opcional de cierre (B) e 
instrucciones (C).

Aplicación
•   El Flexvent se puede utilizar para ventilar aire o gas en sistemas de 

calefacción y de refrigeración con aditivos a base de glicol (máx. 50%).
•   El Flexvent también está disponible con una válvula de control Flamco 

de entrada de aire con el fi n de evitar que el aire entre dentro del 
Flexvent durante el drenaje.

•   No es adecuado para sistemas de vapor y sistemas cerrados de agua 
potable.

Seguridad
•   Instale el Flexvent en una ubicación libre de heladas y de fácil acceso 

para su mantenimiento.
•  No aísle el Flexvent.

2. Instalación
Requisitos de seguridad durante la instalación
Presión máxima del sistema de 10 bares. Presión mínima del 

sistema de 0,2 bares. Temperatura de suministro máxima del sistema: 
pico: +120 ºC / continuo: +90 ºC. Temperatura mínima del sistema -10 °C.

La instalación deberá realizarse por personal autorizado. Cumpla 
en todo momento las indicaciones y directrices locales. Purgue la 

instalación antes del montaje del Flexvent.
1.  Instale el Flexvent (A) en vertical sobre el punto más alto del sistema.
2.   Utilice material de sellado (D) en el Flexvent (A) o en la válvula (B), si 

fuera posible.

3. Primer uso
1.  Gire la tapa roja (E) en sentido contrario a las agujas del reloj para un 

llenado rápido.
2. Coloque la tapa en la posición original tras el llenado. 

Mantenimiento y servicio
Realice inspecciones periódicas. El Flexvent está dotado de anillos de 
expansión en la tapa, lo que permitirá cerrar el paso de aire cuando se 
mojen. Se pueden utilizar productos para el tratamiento de aguas, siempre 
y cuando el fabricante correspondiente garantice que son adecuados para 
todos los materiales empleados.

Atención: 
No quite la tapa durante el funcionamiento.

Impida que la suciedad procedente de la instalación se introduzca en el 
ventilador de aire Flexvent, así como el contacto directo con productos 
clorados (  250 ppm) o los golpes de ariete en el sistema.

4. Desmontaje
1.   Libere (sólo por tipos sin válvula) la presión de las tuberías.
2.   Retire el Flexvent (A) de la válvula (B), o quite el Flexvent (A) del sistema.

Entorno
Cumpla las normativas locales cuando se deshaga del Flexvent.

1. Geral
Esta embalagem contém uma purga Flexvent (A), uma válvula de 
segurança opcional (B) e instruções (C).

Emprego 
•   A Flexvent é adequada para a exautação de ar ou gás de sistemas de 

aquecimento e de arrefecimento com aditivos à base de glicol (máx. 50%).
•   A Flexvent está também disponível com um purgador de ar Flamco, de 

forma a evitar a entrada de ar na purga Flexvent durante a drenagem.
•   Não é adequado para sistemas de vapor e sistemas fechados de água 

potável.

Segurança
•   Instale a purga Flexvent em local livre de frio intenso e de fácil acesso 
 para efectuar trabalhos de manutenção.
•  Não deve isolar a Flexvent.

2. Instalação
Requisitos de segurança durante a instalação
Máx. pressão do sistema: 10 bar. Mín. pressão do sistema: 0,2 bar. 

Máx. temp. de alimentação do sistema: pico: +120 °C / contínua: +90 °C. 
Mín. temperatura do sistema: -10 °C.

Peça apenas a pessoal qualifi cado para efectuar a instalação.
Observe as normas e directivas locais. Purgue sufi cientemente a 

instalação antes de instalar a purga Flexvent. 
1.  Instale a Flexvent (A) verticalmente e no ponto mais elevado do sistema.
2.  Utilize fi ta de isolar (D) na Flexvent (A) ou na válvula (B), se for o caso.

3. Primeira utilização
1.  Rode a tampa vermelha (E) no sentido contrario aos ponteiros do relógio 

para um enchimento rápido.
2. Depois de encher, coloque a tampa na posição original.

Manutenção e reparações
Efectue inspecções regulares. A Flexvent é equipada com anéis de 
expansão na tampa, que interrompe a entrada de ar se esta tornar-se 
húmida. Podem ser utilizados produtos para tratamento da água desde que 
o respectivo fabricante garante que estes sejam apropriados para todos os 
tipos de materiais utilizados.

Atenção! 
Não remova a tampa durante o funcionamento.

Evite que as sujidades da instalação entre na purga Flexvent, bem como 
o contacto directo com produtos de cloro (  250 ppm) e golpes de aríete 
no sistema.

4. Desmontagem
1.  Despressurize a tubagem (apenas para os tipos sem válvula).
2.   Remova a Flexvent (A) da válvula (B), ou remova a Flexvent (A) do 

sistema.

Ambiente
Observe as normas locais aquando de deitar fora a Flexvent.

1. Generelt
Denne pakke indeholder en Flexvent (A), valgfri lukkeventil (B) samt 
instruktioner (C).

Anvendelse
•   En Flexvent kan anvendes til udluftning af luft eller gasser i et varme- og 

køleanlæg med glykolbaseret additiver (maks. 50%).
•   Flexvent er også tilgængelig med en Flamco luftindsugningsstopper for 

at undgå, at luft suges ind i Flexvent’en under luftudskilning.
•  Ikke velegnet til dampbaserede anlæg og lukkede drikkevandsanlæg.

Sikkerhed
•   Flexvent skal installeres på et frostfrit sted, hvor det også er let 

tilgængeligt for vedligeholdelse.
•  Flexvent må ikke isoleres.

2. Installation
Sikkerhedskrav under installering
Maks. systemtryk 10 bar. Min. systemtryk 0,2 bar. 

Maks. systemfremløbstemperatur, peak: +120 °C / kontinuerligt: +90 °C. 
Min. systemtemperatur -10 °C.

Lad kun godkendt personale foretage installationen. Overhold de 
lokale påbud og retningslinier. Foretag en grundig udluftning af 

anlægget før Flexvent installeres.
1.  Installér Flexvent (A) lodret, øverst på systemet.
2.   Brug tætningsmateriale (D) på Flexvent (A) eller på lukkeventilen, hvis 

tilgængeligt.

3. Ved første brug 
1.  Drej den røde hætte (E) mod uret for hurtig påfyldning.
2.  Sæt hætten tilbage til den oprindelige position efter påfyldningen.

Vedligeholdelse og service
Foretag regelmæssigt gennemsyn. Flexvent har ekspanderende ringe i 
hætten, der lukker luftventilen, når de bliver våde. Der kan anvendes 
produkter til vandbehandling, forudsat at den relevante producent 
garanterer, at disse er velegnede til alle anvendte materialer.

Bemærk!
Hætten må ikke fjernes under drift.

Undgå at snavs uden for installationen trænger ind i Flexvent luftkanalerne, 
direkte kontakt med klorbaserede produkter (  250 ppm) samt trykstød 
i systemet.

4. Demontering 
1.  Vedligeholdelse må kun udføres når systemet er koldt.
2.  Lad trykket slippe ud af rørene (kun modeller uden lukkeventiler).
3.   Fjern Flexvent (A) fra lukkeventilen (B), eller fjern Flexvent (A) fra 

systemet.

Miljø
Overhold de lokale bestemmelser, når Flexvent’en bortskaffes.

1. Informacje ogólne 
To opakowanie zawiera odpowietrznik Flexvent (A), opcjonalny zawór odci-
naj cy (B) oraz instrukcj  obs ugi (C).

Zastosowanie
•   Flexvent mo e by  u ywany do odpowietrzania lub odprowadzania 

gazu z instalacji grzewczych i ch odz cych z dodatkami na bazie glikolu 
(maksymalnie 50%).

•   Odpowietrznik Flexvent jest równie  dost pny z zabezpieczeniem przed 
dost pem powietrza, które zapobiega wessaniu powietrza do urz dzenia 
podczas spuszczania wody z instalacji.

•   Urz dzenie nie nadaje si  do instalacji parowych ani do instalacji 
zamkni tych zawieraj cych wod  pitn .

Bezpiecze stwo
•   Zainstalowa  odpowietrznik Flexvent w miejscu, w którym nie jest 

on nara ony na dzia anie mrozu, które jednocze nie umo liwia 
przeprowadzenie konserwacji.

•  Nie nale y stosowa  izolacji dla odpowietrznika Flexvent.

2. Monta

Wymogi bezpiecze stwa podczas monta u
Maks. ci nienie robocze 10 bar. Min. ci nienie robocze 0,2 bar. 

Temperatura zasilania instalacji: maks. +120 ˚C / ci g a +90 ˚C. 
Min. temperatura robocza -10 ˚C.

Monta u mo e dokona  tylko wykwalifi kowany personel. Nale y 
przestrzega  obowi zuj cych przepisów. Przed zainstalowaniem 

odpowietrznika Flexvent nale y przep uka  instalacj  wod .
1.   Odpowietrznik Flexvent powinien by  instalowany (A) pionowo 

w najwy szej umiejscowionym punkcie. 
2.   Nale y u y  materia u uszczelniaj cego b d  (D) na odpowietrzniku 

Flexvent (A) b d  na zaworze stopowym, je eli jest do czony.

3. Pierwsze u ycie
1.  Dla dokonania szybkiego nape nienia, nale y odkr ci  czerwon  nakr tk  

(E) w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
2.  Po nape nieniu, nakr tk  nale y przywróci  do oryginalnej pozycji.

Konserwacja i obs uga
Nale y dokonywa  regularnych przegl dów. Odpowietrznik Flexvent jest 
wyposa ony w pier cienie rozpr aj ce umieszczone w nakr tce, które 
b d  odcina  dop yw powietrza, gdy ulegn  zawilgoceniu. Dopuszcza si  
u ycie produktów uzdatniaj cych wod , o ile ich producent gwarantuje 
mo liwo  zastosowania do wszystkich u ytych materia ów.

Uwaga: podczas u ywania odpowietrznika nie nale y usuwa  nakr tki. 
Unika  zabrudzenia instalacji na wej ciu do odpowietrznika 

Flexvent, bezpo redniego kontaktu z produktami chlorowymi (  250 ppm) 
i uderze  hydraulicznych wewn trz instalacji.

4. Demonta
1.   Czynno ci konserwacyjne mo na wykonywa  tylko wówczas, gdy system 

jest sch odzony.
2.   W przypadku odpowietrzników bez zaworu stopowego demonta  

odpowietrznika nast puje na niepracuj cej instalacji.
3.   Nalepy usun  odpowietrznik Flexvent (A) z zaworu (B) lub z instalacji.

Ochrona rodowiska
Przy usuwaniu odpowietrznika Flexvent nale y stosowa  si  do 
miejscowych przepisów.
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1. Všeobecn
Toto balení obsahuje automatický plovákový odvzduš ova  Flexvent (A), 
volitelný uzavírací ventil (B) a návod (C).

Použití
•   Odvzduš ova  Flexvent je vhodný k odstra ování vzduchu nebo plynu 

z topných a chladicích systém  s p ídavkem glykolu (max. 50%).
•   Flexvent se dodává také se zamezova em nasávání vzduchu, který p i 

vypoušt ní vody ze systému zabra uje zp tnému nasání vzduchu do 
odvzduš ova e Flexvent.

•   Není vhodné pro parní systémy a uzav ené systémy s pitnou vodou.

Bezpe nost
•   Instalujte Flexvent na míst , kde teplota neklesne pod bod mrazu a kde 

bude snadné provád t údržbu.
•   Flexvent neizolujte.

2. Instalace
Bezpe nostní požadavky b hem instalace
Max. provozní p etlak 10 bar. Min. provozní p etlak 0,2 bar. 

Max. teplota p ívodu ze systému: špi ka 120 ˚C / pr b žn  +90 °C. 
Min. provozní teplota -10 ˚C.

Instalaci by m ly provád t pouze kvalifi kované osoby.
Dodržujte místní p edpisy a na ízení. P ed instalací odvzduš ova e 

Flexvent je nutno systém d kladn  propláchnout.
1.   Flexvent (A) instalujte vertikáln  na nejvyšším míst  v systému.
2.   Odvzduš ova  Flexvent (A) nebo uzavírací ventil zat sn te t snícím 

materiálem (D).

3. První uvedení do provozu
1.  Oto ením ervené krytky (E) proti sm ru hodinových ru i ek umožníte 

rychlé napušt ní soustavy.
2.  Po ukon ení napoušt ní soustavy oto te op t krytku do p vodní polohy.

Údržba a servis
Provád jte pravidelné kontroly. Flexvent je uvnit  vybaven rozp rnými 
kroužky, které, pokud se dostávají do kontaktu s vodou, uzavírají odfukový 
otvor.
Lze používat produkty k úprav  vody za p edpokladu, že p íslušný výrobce 
garantuje vhodnost pro všechny použité materiály.

Pozor! 
Neodstra ujte ervenou krytku b hem provozu.

Zabra te tomu, aby se do odvzduš ovacího ventilu dostaly ne istoty 
z instalace, vyvarujte se p ímého kontaktu s chlórovými produkty 
(  250 ppm) a hydraulických ráz  v systému.

4. Demontáž
1.   Údržbu provád jte pouze, když je systém v chladném stavu.
2.   Snižte tlak v potrubním systému (pouze u typ  bez uzavíracího ventilu).
3.   Flexvent (A) vyšroubujte z uzavíracího ventilu (B) nebo z potrubního 

rozvodu.

Ochrana životního prost edí
P i likvidaci Flexventu dodržujte legislativní p edpisy v míst  
instalace.

PT PL CZ HU
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(EE)      CE VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Meie, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 " Mestrino (PD) " Italy,
kinnitame omal vastutusel, et tooted kaubamärkidega DAB PUMPS ja
LEADER PUMPS millega see deklaratsioon seondub, vastavad järgmistele
direktiividele:
" 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
" 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
ja järgmistele standarditele:
" EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances "

Safety)
" EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(LV)      CE ATBILST BAS DEKLAR CIJA
M s, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 " Mestrino (PD) " Italy,
saska  m su atbild bu pazi ojam, ka produkti pre u z mes DAB
S K I un LEADER S K I uz kuriem attiecas & deklar cija, atbilst
& d m direkt v m:
" 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
" 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
un & d m norm m:
" EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical

Appliances " Safety)
" EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(LT)      ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 " Mestrino (PD) " Italy,
atsakingai parei&kiame, kad produktai su preki (enklais DAB PUMPS ir
LEADER PUMPS atitinka &i  direktyv  reikalavimus: 
" 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
" 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
bei &i  norm  reikalavimus:
" EN 60335-1 : 08 (Household and Similar Electrical Appliances "

Safety)
" EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 
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1. P edm t dodávky
Dodávka obsahuje:
" Jednotku RWS na hospoda ení s de# ovou a nede# ovou vodou
" Upínací konzolu a p íslu#enství
" Senzor hladiny vody s kabelem o dvacetimetrové délce
" Návod k pou ití a údr b
!  Pozor: p ed montá í a zprovozn ním za ízení je nezbytné si p e íst tuto p íru ku. Z bezpe nostních
d vod osoby, které si nep e etly tento návod, nesm jí pou ívat za ízení. Osoby mlad$í 16 let nesm jí
pou"ívat za ízení a musí se zdr"ovat v dostate né vzdálenosti od zapojeného za ízení.

         Bezpe nostní opat ení. D le"ité * pozorn  p e íst
U ivatel je odpov dný v i t etím osobám za v#e, co je spojeno s pou íváním za ízení (elektrický sy-

stém, vodní systém, atd%), podle místních p edpis týkajících se bezpe nosti a montá e za ízení. P ed
zprovozn ním za ízení je t eba, aby zku#ený elektriká zkontroloval, zda za ízení odpovídá po adovaným
bezpe nostním p edpis m. Aby mohlo být za ízení pou íváno, je nutné na elektrický systém namontovat
ochranný spína (pojistku), na n m bude I n=30mA. Zkontrolujte, zda nap tí elektrické sít  odpovídá hod-
notám napájení za ízení. Údaje na #títku technických parametr  musí odpovídat údaj m elektrického systé-
mu. Nezvedejte za ízení a netahejte je za napájecí kabel.
Zkontrolujte, zda kabel a zástr ka napájení nejsou po#kozeny.
Ov te si, zda zástr ka a celý systém napájení jsou chrán ny p ed zaplavením nebo p ed p ímým st íkáním
vody.
P ípadné opravy závad musí být provád ny pouze autorizovanými dílnami a p i opravách musí být pou ívány
pouze originální náhradní díly.
Zd raz ujeme, "e za závady zp sobené:
a) nevhodnými opravami provedenými v neautorizovaných dílnách
b) pou itím neoriginálních náhradních díl
neneseme "ádnou odpov dnost
vý#e uvedené podmínky platí rovn   pro p íslu#enství
2. Obecný popis za ízení
Jednotka RWS slou í k zachycování a rozvodu de# ové vody. Jednotka monitoruje nedostatek vody ve
sb rném systému jak de# ové vody tak vody ve vodovodní síti a koriguje situaci tak, aby bylo stále zaru eno
ádné fungování za ízení (neboli aby zji#t ným spot ebi m nikdy nechyb la voda). Obecn lze íci,  e

za ízení je omezeno na zavla ovací za ízení, pra ku, splachovací nádr ku WC i my ku podlahy.
Hlavním cílem systému RWS je up ednost ovat pou ití de# ové vody p ed vodou z vodovodní sít . V p ípad ,
 e de# ová voda ve sb rné nádr i není dosta ující, ídící jednotka p ejde na napájení z vodovodní sít , ím 

zaru í p ívod vody v místech odb ru (Pozn. Voda dodávaná systémem není pitná).
P epojení mezi sb rnou nádr í de# ové vody a nádr í vody z vodovodní sít  v len nou do za ízení se pro-
vádí pomocí t ícestného ventilu namontovaného na nasávání erpadla.



90

erpadlo funguje jako v t#ina erpadel vybavených systémem &start-stop', s ovládáním pr toku a tlaku.
P i sní ení tlaku pod ur itou stanovenou hodnotu se erpadlo spustí a p i zav ení kohoutku se zastaví.
P i nedostatku vody se erpadlo zastaví a na ovládacím panelu  se bude signalizovat závada, po ur ité
stanovené dob se automaticky znovu spustí a pokud v#echny funkce budou odpovídat parametr m,
bude op t fungovat normáln .
Za ízení je rovn   vybaveno speciálním sifónem proti zápachu a proti vyprázdn ní.

Obrázek  01

1. ovládací panel erpadla
2. vývod p etlakové vody
3. nasávání ze sb rné nádr e de# ové vody
4. t ícestný ventil
5. sb rná nádr  vody z vodovodní sít
6. odtok sifónu p epln ní
7. erpadlo
8. vstup vody z vodovodní sít
9. plnící zátka erpadla

ESKY
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3. Technické parametry

3.1. Rozm ry
Obrázek  02

Maximální pr to né mno ství 85 (lt/min) ( 5,1 (m3/h) GPM 22,5 ( GPM 1347
Maximální výtla ná vý#ka 45 m 147 Ft H2o ( 64 PSI 
Teplota erpané kapaliny od +5°C do +35°C od +41°F do +95°F
Maximální tlak za ízení 6 bar 200 Ft H2o ( 87 PSI 
Maximální tlak sít 4 bar 133 Ft H2o ( 58 PSI 
Minimální pr to né mno ství vodovodní sít Min 10 lt/min Min 2,65 GPM 
Maximální vý#ka nejvy##ího pou ívaného bodu 15 m 49 ft 
Napájecí nap tí 1 fáze Volt 230 Hz50 Volt 110-120  Hz60 
Maximální p íkon 1000 1000
Stupe  ochrany 20 20
Teplota prost edí Min +5°C Max +40°C Min +41°F Max +104°F
Materiál nádr e PE PE
Rozm ry trubice vody z vodovodní sít 3/4' 3/4'
Rozm ry p ívodní trubice  1' 1'
Rozm ry trubice nasávaní  1' 1'
Rozm ry trubice p epln ní  2' DN 50 
Maximální vý#ka 1000 m 3280 Ft 
Druh vody ph 4-9 4-9
Senzor hladiny sb rné nádr e de# ové
vody

plovák ON/OFF s kabe-
lem o délce 20 metr

plovák ON/OFF s kabe-
lem o délce 65 ft

Hmotnost Kg naprázdno
Hmotnost Kg za chodu

18
33

18
33
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4. Montá"

4.1. Montá" na st nu
" P ed montá í za ízení zkontrolujte, zda se kanalizace nachází alespo 1-2 metry pod místem, kde

 má být jednotka RWS namontována (v t#inou je za úrove  kanalizace pova ována úrove  vozovky).
" Místnost musí mít odvod napojený na systém kanalizace.
" Suchá místnost, chrán ná p ed de#t m.
" Rovná st na, ve vodorovné poloze.
" Minimální vzdálenost od stropu 50 cm.
Postupujte podle následujících instrukcí:
1. umíst te upínací konzolu na st nu, poté pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je v perfektn  vodoro-

vné poloze a ozna te polohu otvor .
2. vyvrtejte p ipev ovací otvory vrtákem D.10.
3. p ipevn te konzolu ke st n  a zkontrolujte, zda je rovn .
4. zkontrolujte, zda je konzola pevn  p ipevn na ke st n .
5. umíst te jednotku RWS podle obrázku.
6. p ipevn te bezpe nostní #rouby viz obr. 02 a obr. 02A.
POZOR
Bezpe nostní $rouby jsou nezbytné pro zaru ení stability za ízení a bezpe nosti osob..

1  Plnící zátka
2  Otvory pro p ipevn ní konzoly
3  Otvory bezpe nostních $roub

Obrázek 02 A

4.2. P ipojení k trubici p epln ní
Postupujte následujícím zp sobem:
1. p ipojte odvodní trubici DN50 k trubici p epln ní za ízení (viz obr. 01 bod 06).
2. zkontrolujte, zda naklon ní odvodní trubice je schopno zaru it normální zp tný tok p ípadných odvod .
3. p ipojte odvod k systému kanalizace.

ESKY
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4. pokud by naklon ní odvodní trubice nebylo dostate né, namontujte zvedací stanovi#t , aby byl
zaru en odvod a likvidace odpadní vody.

4.3. P ipojení trubice vody z vodovodní sít
Postupujte následujícím zp sobem:
1.  p ipojte napájecí trubici vody z vodovodní sít k závitu 3/4', který vystupuje z pravé strany nádr e

(viz obr. 01 bod 8).
2. zkontrolujte, zda je plovákový ventil ádn umíst n v nádr i vody z vodovodní sít (viz obr. 02A), je
 t eba, aby se plovák voln  pohyboval, v dy dbejte na namontování víka nádr e
POZOR
+  Zkontrolujte, aby se p i utahování trubice plovákový regulátor hladiny neotá el.
+ Plovákový ventil na regulaci vpou$t ní vody z vodovodní sít  je vyprojektován tak, aby fun-

goval p i maximálním tlaku 4 bar a pr to ném mno"stvím nad 10 l/min. V p ípad , "e tlak v
síti p esáhne uvedenou hodnotu, namontujte nad plovákový ventil reduktor tlaku. P íli$ný
tlak vody v trubici vodovodní sít  m "e zp sobit prosakování nebo po$kození plovákového
ventilu uvnit  za ízení.

+ Doporu ujeme p ed plovákový ventil namontovat uzavírací ventil, který v p ípad po$kození
nebo závady umo"ní uzav ít napájení ze sít a provést údr"bu za bezpe nostních podmí-
nek.

4.4. P ipojení nasávací trubice de$ ové vody.
Nasávací trubice musí mít vnit ní pr m r minimáln DN25 a musí být v dy naklon na sm rem ke sb rné
nádr i, viz tabulka 1. Je t eba nedopustit vytvá ení vzduchových pytl . P ed p ipojením trubice k za ízení
zkontrolujte, zda je istá, p ípadn  ji opláchn te istou vodou.
Namontujte za ízení co nejblí e ke sb rné cistern na de# ovou vodu. Podle ní e uvedené tabulky zkon-
trolujte, zda vzdálenost není p íli# velká. Aby mohlo erpadlo podávat dobrý výkon, nikdy nep ekra ujte
6 metr nasávací vý#ky (tj. celkov neboli skute né u itné metry plus znevýhodn ní nasávání kv li
délce nasávací trubice).
V míst nasávání je t eba v dy zaru it nasávání isté vody. Pou ijte nasávací sadu, kterou namontujete
podle návodu na obrázku 03.

Obrázek 03

Minimáln  20 cm od povrchu
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Postupujte následujícím zp sobem:
1. p ipojte nasávací trubici k p ípojce ozna ené na obrázku 01 bod 3.
POZOR
P i pou ití pru né spojky, která je sou ástí vybavení, musí být nasávací trubice nato ena do oblouku 180°.
Pomocí tabulky 1 m  ete vypo ítat maximální délku nasávací trubice
4.5 P ipojení p ívodní trubice
Postupujte následujícím zp sobem:
1. p ipojte p ívodní trubici pomocí pru né spojky, která je sou ástí vybavení, k p ípojce 1' ozna ené

na obrázku 01 bod 2.
2. trubici p ipevn te upev ovací p íchytkou vhodn  p ipevn nou ke st n .
POZOR
P ed plovákový ventil doporu ujeme namontovat uzavírací ventil, který v p ípad po#kození i závady
umo ní uzav ít napájení ze sít  a provést údr bu za bezpe nostních podmínek.

Montá" regulátoru hladiny
Do sb rné cisterny de# ové vody je t eba namontovat regulátor hladiny.
Postupujte následujícím zp sobem.
1. Umíst te plovák podle návodu na obrázku 04.
2. Doporu ená poloha protiváhy je minimáln  20 cm nad plovákem.

Vý
$
ka

na
sá

vá
ní

(m
)

Délka trubice (m)

TRUBICE DN 25

TRUBICE DN 32

ESKY



ESKY

95

3. Po namontování plováku zajist te kabel a jeho ochranu podél celé jeho délky.

           POZOR
PROV TE SI, ZDA JE ZA ÍZENÍ DOB E P IPEVN NO KE ST N
5.  Zprovozn ní
P ed zprovozn ním zkontrolujte následující:
" zkontrolujte, zda je za ízení pevn  p ipevn no a zda jsou p ipevn ny bezpe nostní #rouby
" zkontrolujte, zda je odpojeno elektrické napájení
" je t eba utáhnout v#echna hydraulická p ipojení
" je t eba zkontrolovat v#echna elektrická p ipojení
V kapitole 6 je podrobn  popsáno pou ití ovládacího panelu erpadla.
Postupujte následujícím zp sobem
Zprovozn ní s vodou z vodovodní sít
1. otev ete uzavírací ventil trubice vody z vodovodní sít  a nádr  se naplní
2. sejm te plnící zátku erpadla a napl te vodou, po napln ní uzav ete
3. otev ete uzavírací ventil p ívodu.
4. zkontrolujte, zda hydraulický systém nepropou#tí
5. zapojte elektrické napájení do zásuvky chrán né pojistkou erpadlo se spustí a na ovládacím panelu

se rozsvítí zelená kontrolka p ítomnosti sít  a  lutá kontrolka erpadla ON
6. jestli e jsou v#echny kohoutky za ízení zav eny, do 10 sekund se erpadlo vypne
Zprovozn ní s vodou ze sb rné nádr"e de$ ové vody
Zprovozn ní s vodou ze sb rné nádr e de# ové vody je mo né pouze tehdy, jestli e je plovákový spína
ve sb rné cistern  oto en sm rem nahoru.

Obrázek  04
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STANDARD US
7. Údr"ba
Za ízení nevy aduje pravidelnou údr bu.
POZOR
P ed p istoupením k jednotce odpojte elektrickou zástr ku ze zásuvky. Zárove je t eba, aby uzavírací
hydraulické ventily byly uzav eny, zkontrolujte tedy, aby nikdo nemohl zapojit jednotku do zásuvku i
otev ít ventily b hem provád ní kontroly.
" Plovákový ventil, zkontrolujte, zda se ventil hermeticky uzavírá a zda se plovák m  e voln  pohybovat.
" erpadlo, zkontrolujte, zda dosahuje správného tlaku a nevydává mechanické zvuky i pískání.
" Prosakování vody, zkontrolujte, zda p ípoje neprosakují.
" Senzor, p i i#t ní sb rné nádr e de# ové vody zkontrolujte, zda plovákový spína ádn  funguje.
Vý#e uvedené operace lze provád t preventivn  ka dých 6 -12 m síc .
8. Vyhledávání závad

6. Ovládací panel erpadla
Popis ovládacího panelu.

1. tla ítko restartu
2. Zapnutá jednotka
3. erpadlo ON
4. alarm na erpadle

závada  p í ina náprava
Tlak &0' a kontrolka 
LED erpadla on je 
zhasnutá

" Chybí voda Dr te stisknuté tla ítko resetu, dokud se 
erpadlo nezalije správným zp sobem.

Zkontrolujte, zda pr to né mno ství sít  je 
v t#í ne  10 l/min

" Motor nebo ob  né kolo zablokovány Zkontrolujte, zda se v ob  ných kolech 
nevyskytuje ne istota.

Z odvodné trubky 
sifónu vytéká voda

" Hydraulický regulátor zablokován 
vápencovými usazeninami.

Namontujte  ltr proti vápencovým usaze-
ninám.

" Plovák hydraulického regulátoru se 
dotýká st ny nádr e.

Uvoln te pojistný krou ek hydraulického regulátoru aumíst te jej tak, aby se nedotýkal st n nádr e a potéjej znovu utáhn te.

" Tlak sít  p íli# vysoký.. Namontujte regulátor tlaku na vstup nádr e
sít .

ESKY
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Obecné informace o erpadle
Úvod
erpadlo je ucelené výkonné za ízení na hydraulický tlak. Za ízení se skládá z motoru chlazeného vzduchem,

z vn j#í jednotky na ovládání proudu a tlaku a z velmi tichého samospou#t cího vícestup ového erpadla. Do
ovládacího systému je v len n jednosm rný p ívodní ventil. Ovládací panel pod ovládací jednotkou dodává infor-
mace o stavu za ízení a umo uje zastavení chodu v p ípad  nedostatku vody.
Pozor: erpadlo lze pou"ívat pouze pro vodu.
1. Elektrické parametry

POZOR
Na elektronickém ovládacím panelu nelze provád t  ádné p ipojení bez odpojení zástr ky napájení.
1. Zkontrolujte, zda je hodnota nap tí vhodnápro erpadlo. Zkontrolujte #títek postran ovládacího panelu,

na n m  jsou uvedeny po adované technické parametry, a porovnejte je s napájecím nap tím.
2. Zkontrolujte, zda je ádn  p ipojen vodi  uzemn ní.
Spu$t ní a chod
1. Od#roubujte nalévací zátku a zalijte erpadlo zhruba dv ma litry vody. Po napln ní erpadla

nalévací zátku za#roubujte a  na doraz.
2. Otev ete kohoutek a spus te erpadlo. Po spu#t ní bude v erpadle obíhat ur ité mno ství vody,

dokud se erpadlo pln  nezalije.
3. Pokud se b hem této fáze erpadlo vypne bez provedení zalití, stiskn te tla ítko reset a dr te jej

stisknuté, dokud se neprovede zalití.
4. Po uzav ení kohoutku erpadlo postupn dosáhne maximálního tlaku a poté se po 5-10 sekundách

vypne. V okam iku vypínání tlak mírn  zakolísá, a to podle po adované vý#ky nasávání.
Ovládací panel
Ovládací panel je umíst n na elní stran ovládacího za ízení. Poskytuje vizuální informace o operati-
vním stavu systému a umo uje provád ní p ípadného resetování. Ovládací panel je vybaven násle-
dujícími funkcemi.

V230/50 V115/60
Nap tí 230V V110-120
Proud 4,5 Amps 9 Amps
Výkon 1000W 1000W
Frekvence 50 Hz 60 Hz
Stupe  ochrany IP44 IP44
T ída izolace B B
Napájecí kabel HO7RN-F SJT
Zástr ka SCHUKO US plug
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Tla ítko reset: Tla ítko resetování stiskn te tehdy, chcete-li znovuspustit erpadlo po odstran ní p í iny alarmu.
Nap íklad, jestli e se erpadlo zastavilo kv li prázdné nádr i a byl obnoven ob h vody.
Napájení (zelený LED): Zelený LED svítí, jestli e je mo né napájení a erpadlo je p ipraveno k zapnutí
v p ípad , kdy  je zapot ebí voda. 

erpadlo zapnuté ( lutý LED): )lutý LED svítí, jestli e je erpadlo v chodu.
Alarm (STANDARD): Je-li  lutý LED zhasnutý  a chybí-li v za ízení tlak, jestli e p etrvává stav nedosta-
tku vody nebo p i p íli# vysoké teplot , jestli e je motor p etí en nebo zad en.
Alarm (LED failure US): LED failure svítí, jestli e p etrvává stav nedostatku vody nebo p i p íli# vysoké
teplot , jestli e je motor p etí en nebo zad en.
Po zji#t ní alarmového stavu a zastavení erpadlo provede t i pokusy automatického znovuspu#t ní po 
jedné, po p ti a po dvaceti hodinách. Jestli e alarmový stav bude p etrvávat i po 24 hodinách, erpadlo
se de nitivn  zastaví a z stane stát, dokud nebude proveden ru ní reset.
Fungování bez vn j í nádr"e pod tlakem
1.  V okam iku, kdy se otev e kohoutek nebo spláchne WC, se erpadlo zapne o maximální rychlosti.
2. Po uspokojení po adavku vody erpadlo dosáhne maximálního p ívodního tlaku na dal#ích 5

-10 sekund a poté se vypne. erpadlo se vypne, kdy nezjistí p ítomnost pr toku.
Fungování s vn j í nádr"í pod tlakem
1. erpadlo se zapne, kdy systém dosáhne nastaveného zapínacího tlaku.
2. Po uspokojení po adavku vody erpadlo dosáhne maximálního p ívodního tlaku na dal#ích 15 sekund

a poté se vypne. erpadlo se vypne, kdy nezjistí p ítomnost pr toku.

S pákou nehýbejte ru n

ESKY
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P i automatickém chodu (pol. 0) za ízení v dy dává p ednost vyu ití de# ové vody.
1. s vypína em v poloze 0 se za ízení po vypot ebování vody ze sb rné cisterny automaticky
 p epne z de# ové vody na vodu z vodovodní  sít .
2. s vypína em v poloze 1 je za ízení povinno vyu ívat pouze vodu z vodovodní sít .

Návod k e$ení problém
PROBLÉM P Í INA NÁPRAVA

erpadlo se 
nespou#tí.

a. Chybí voda.
b. P eh átí zp sobené p íli# vysokou
    teplotou vody.
c. P íli# nízké nebo p íli# vysoké napájecí
    nap tí.

Zkontrolujte zásobování
vodou.
P idejte studenou vodu <95°F
(35°C).
Zkontrolujte napájecí nap tí.

erpadlo
z stává
nep etr it  v 
chodu.

a. Trubice propou#t jí.
b. P ívodní jednosm rný ventil zablokován 
    nebo propou#tí.

Opravte místo propou#t ní.
Vy ist te zp tný ventil nebo
namontujte nový.
Zkontrolujte  ltr.

erpadlo se 
b hem chodu 
zastavuje.

a. Chod nasucho.
b. P eh átí zp sobené p íli# vysokou
    teplotou vody.
c. P íli# nízké nebo p íli# vysoké napájecí 
    nap tí.

Zkontrolujte zásobování vodou.
P idejte studenou vodu <95°F
(35°C).
P ive te správné nap tí.
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Haustechnik mit System

¤

Samočistící filtr RATIO 
a RATIO HOT – bez následny�ch 
nákladů na vy�měnu vložky filtrů.

FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHOVÁNÍM RATIO



Technické informace
Max. teplota 30 °C,

����������� verze Hot 80 °C� 

Max. tlak PN 16

Tlaková ztráta Δp 1 bar

DN 15 4,8 m3 

DN 20 6,6 m3 

DN 25 7,5 m3 

¤

9.
53

15
.0

9 
10

39
  

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

FILTR SE ZPĚTNÝM PROPLACHOVÁNÍM RATIO

Samočisticí filtr pro
štíhlou peněženku.
RATIO RF a DFR.

� Jednoduchy� a cenově vy�hodny

� S možností zpětného proplachování a samočištění
- odpadají následné náklady za vy�měnu vložky filtru
a servis.

� Pro vodu do teploty 80 °C.

� Omezovač tlaku lze doplnit jednoduchy�m našroubováním

� Flexibilní skladové zásoby díky rychlé přestavbě FR/DFR

Samočisticí filtry RATIO a RATIO HOT nabízejí cenově vy�hodnou

ochranu pro vaši domácí instalaci a zdraví vaší rodiny. Vodní filtry

totiž zajišťují spolehlivě čistou vodu. A jsou povinny�m vybavením

podle DIN 1988. Nepatrné částečky rzi, kovové třísky, písek

a usazeniny se s pitnou vodou dostávají až domů. Pokud se

nezajistí jejich filtrace, mohou způsobit korozi potrubí a dokonce

i jeho roztržení, mohou poškozovat armatury a ucpávat perlátory.

Filtr RATIO filtruje vodu a spolehlivě zadržuje cizí částečky. U filtru

RATIO DFR chrání integrovany� omezovač tlaku přídavně před

poškozením systému vysoky�m tlakem. RATIO je filtr se zpětny�m

proplachováním – proto odpadá složitá vy�měna vložky filtru

a následné náklady za servis!

RATIO FR RATIO DFR
s omezovačem tlaku 

Takhle jednoduše se z RATIO FR vytvoří komfortní DFR

s omezovačem tlaku: Jednoduše odšroubovat horní

zátku a vložit kartuši omezovače tlaku. Hotovo!

Proces zpětného proplachování

Hans Sasserath & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • Fax +49 2161 6105-20 • info@SYR.de • www.syr.de

Armatury SYR:
Kvalita z Německa
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OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV OKC 160 NTR/Z OKCV 160 NTR

OKCV 180 NTR

OKC 200 NTR OKC 200 NTR/Z OKCV 200 NTR    

OKC 250 NTR

OKC 200 NTRR
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TECHNICKÝ LIST

1) Výrobek: KONTROLOVATELNÝ ZP!TNÝ VENTIL

2) Typ: IVAR.CIM 33CREA

3) Charakteristika pou�ití:

· Zp!tný ventil zaji�"uje cirkulaci / pr#tok kapaliny jedním sm!rem, respektive nep$ipustí
pr#tok sm!rem opa%ným, pou�ívá se jako ochrana proti zp!tnému tlaku, zp!tného pr#toku
nebo zp!tného nasátí.

· Kontrolní otvor umo�&uje provád!t pravidelnou kontrolu a údr�bu zp!tného ventilu.
· B!hem normální cirkulace kapaliny v systému je clona zp!tného ventilu tla%ena proti

p$ídr�né pru�in!, která je sou%ástí zp!tné klapky tak, aby byl umo�n!n pr#tok kapaliny.
· Pokud je clona zp!tné klapky tla%ena v opa%ném sm!ru, ne� je po�adovaný sm!r

proud!ní, dosedá na t!snicí sedlo a uzavírá tak pr#tok kapaliny.
· V p$ípad! nulového pr#toku je zp!tný ventil uzav$en díky jednoduché funkci pru�iny.
· Pou�itelnost v systémech rozvod# vody, topení, klimatizací p$i pou�ití nekorozivních

kapalin.
· Spl&uje po�adavky dle 'SN EN 1717.

4) Tabulka s objednacími kódy a základními údaji:

KÓD TYP ROZM!R
CIM33CREA015 IVAR.CIM 33CREA 1/2(
CIM33CREA020 IVAR.CIM 33CREA 3/4(
CIM33CREA025 IVAR.CIM 33CREA 1(
CIM33CREA032 IVAR.CIM 33CREA 5/4(
CIM33CREA040 IVAR.CIM 33CREA 6/4(
CIM33CREA050 IVAR.CIM 33CREA 2(
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TECHNICKÝ LIST

5) Technické a provozní parametry:

· maximální provozní tlak PN 16
· provozní teplota T = -10 °C a� +95 °C
· materiál: t!lo mosaz CW602N-M dle EN 12165
· závit vnit"ní - vnit"ní FF, 1/2# ÷ 1# dle ISO 7 Rp, 5/4# ÷ 2# dle EN ISO 228
· dodávané rozm!ry 1/2# ÷ 2#
· vertikální a horizontální instalace

6) Technický nákres s rozm!ry a objednacími kódy:

Kód Rozm!r DN Ø (mm) C (mm) D (mm) F CH Hmotnost (g)

CIM33CREA015 1/2# 15 11,7 59,5 15 G 1/8# 25 115

CIM33CREA020 3/4# 20 15,3 67 16 G 1/8# 31 175

CIM33CREA025 1# 25 19,2 78 19 G 1/8# 38 270

CIM33CREA032 5/4# 32 24,2 76 15 G 1/8# 47 350

CIM33CREA040 6/4# 40 30,1 86 17 G 1/8# 54 510

CIM33CREA050 2# 50 37,7 102 18 G 1/8# 66 780

7) Tabulka tlakových ztrát:

KV

1/2# 3/4# 1# 5/4# 6/4# 2#

Kv = pr$tok v m³/h p"i tlakové ztrát! 1 bar
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TECHNICKÝ LIST

8) Diagram závislosti tlaku na teplot!

Poznámka:
1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)

9) Poznámka:

· Doporu!ené pou�ití pro neagresivní tekutiny k slitinám m"# (bronz � mosaz).
· Nutno dodr�et sm"r proud"ní vyzna!ený na t"le armatury.

10) Upozorn!ní:

· Firma IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provád"t v jakémkoliv momentu a bez
p$edchozího upozorn"ní zm"ny technického nebo obchodního charakteru u výrobk%,
uvedených v tomto technickém listu.

· Vzhledem k dal�ímu vývoji výrobk% si vyhrazujeme právo provád"t technické zm"ny nebo
vylep�ení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobk% jsou mo�né.

· Informace uvedené v tomto technickém sd"lení nezbavují u�ivatele povinnosti dodr�ovat
platné normativy a platné technické p$edpisy.

· Dokument je chrán"n autorským právem. Takto zalo�ená práva, zvlá�t" práva p$ekladu,
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a ulo�ení
v za$ízení na zpracování dat z%stávají vyhrazena.

· Za tiskové chyby nebo chybné údaje nep$ebíráme �ádnou zodpov"dnost.
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VÝPO�ET KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKY   
SPOJENÍ POTRUBÍ  S1+S2+S3+S4+S5+S6+VP2 

      

Za�izovací p�edm�t 
Po�et 
(ks) 

DU 
(l/s) �DU(l/s)

 Výlevka 1   0
 Umyvadlo 16 0,5 8
 Umývátko 3 0,3 0,9
 D�ez jednotný 9 0,8 7,2
 Vana 9 0,8 7,2
 My�ka na nádobí 9 0,8 7,2
 Sprchový kout 3 0,6 1,8
 WC kombi 15 2 30

Automatická pra�ka 
(6kg) 12 0,8 9,6
Celkem �DU(l/s)     71,9

Qww,S1-S6= 3,05 l/s   
    
    

CELKOVÝ PR�TOK KANALIZA�NÍ 
P�ÍPOJKOU 
Qwcelkové= 3,05 l/s   
     
POSOUZENÍ KANALIZA�NÍ 
P�ÍPOJKY   
Qwcelkové= 3,05 l/s   

Qmax= 16,88 l/s   
Qww,CELKOVÉ <Qmax    

      
Navržené potrubí DN150 - VYHOVUJE   
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SPOJENÍ POTRUBÍ  S2+S4 
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka 0   0
Umyvadlo 3 0,5 1,5
Umývátko 0 0,3 0
D�ez jednotný 3 0,8 2,4
Vana 3 0,8 2,4
My�ka na nádobí 3 0,8 2,4
Sprchový kout 0 0,6 0
WC kombi 3 2 6
Automatická pra�ka 
(6kg) 3 0,8 2,4
Celkem �DU(l/s)     17,1
    

Qww,S2+S4= K.�(�DU)   
Qww,S2+S4= 0,5.� (17,1)  
Qww,S2+S4= 2,07 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S2+S4 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 
    
    
SPOJENÍ POTRUBÍ  S1+S2+S4
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka 0   0
Umyvadlo 10 0,5 5
Umývátko 0 0,3 0
D�ez jednotný 3 0,8 2,4
Vana 3 0,8 2,4
My�ka na nádobí 3 0,8 2,4
Sprchový kout 3 0,6 1,8
WC kombi 6 2 12
Automatická pra�ka 
(6kg) 6 0,8 4,8
Celkem �DU(l/s)     30,8
    

Qww,S1+S2+S4= K.�(�DU)   
Qww,S1+S2+S4= 0,5.� (29,8)  
Qww,S1+S2+S4= 2,77 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S1+S2+S4 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 



SPOJENÍ POTRUBÍ  S5+S6 
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka 0   0
Umyvadlo 3 0,5 1,5
Umývátko 0 0,3 0
D�ez jednotný 3 0,8 2,4
Vana 3 0,8 2,4
My�ka na nádobí 3 0,8 2,4
Sprchový kout 0 0,6 0
WC kombi 3 2 6
Automatická pra�ka 
(6kg) 3 0,8 2,4
Celkem �DU(l/s)     17,1
    

Qww,S5+S6= K.�(�DU)   
Qww,S5+S6= 0,5.� (29,8)  
Qww,S5+S6= 2,07 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S5+S6 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 
    
    
SPOJENÍ POTRUBÍ  S3+S5+S6
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka 0   0
Umyvadlo 6 0,5 3
Umývátko 3 0,3 0,9
D�ez jednotný 3 0,8 2,4
Vana 6 0,8 4,8
My�ka na nádobí 3 0,8 2,4
Sprchový kout 0 0,6 0
WC kombi 9 2 18
Automatická pra�ka 
(6kg) 6 0,8 4,8
Celkem �DU(l/s)     36,3
    

Qww,S1+S5+S6= K.�(�DU)   
Qww,S1+S5+S6= 0,5.� (29,8)  
Qww,S1+S5+S6= 3,01 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S1+S5+S6 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 



SPOJENÍ POTRUBÍ  S1+S2+S3+S4+S5+S6+VP2 
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka 1   0
Umyvadlo 16 0,5 8
Umývátko 3 0,3 0,9
D�ez jednotný 9 0,8 7,2
Vana 9 0,8 7,2
My�ka na nádobí 9 0,8 7,2
Sprchový kout 3 0,6 1,8
WC kombi 15 2 30
Automatická pra�ka 
(6kg) 12 0,8 9,6
Celkem �DU(l/s)     71,9
    

Qww,CELKOVÉ= K.�(�DU)   
Qww,CELKOVÉ= 0,5.� (29,8)  

Qww,CELKOVÉ= 4,24 l/s 
Qmax= 9,80 l/s 

Qww,CELKOVÉ <Qmax   
    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 
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ODPADNÍ POTRUBÍ S1   
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka     0
Umyvadlo 7 0,5 3,5
Umývátko     0
D�ez jednotný     0
Vana     0
Sprchový kout 3 0,6 1,8
WC kombi 3 2 6
Automatická pra�ka (6kg) 3 0,8 2,4
Celkem �DU(l/s)     13,7
    

Qww,S1= K.�(�DU)   
Qww,S1= 0,5.� (12,7)  
Qww,S1= 1,85 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S1 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 
    
    
ODPADNÍ 
POTRUBÍ S2   
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka     0
Umyvadlo 3 0,5 1,5
Umývátko     0
D�ez jednotný 3   0
Vana 3 0,8 2,4
My�ka na nádobí 3 0,8 2,4
Sprchový kout   0,6 0
WC kombi 3 2 6
Automatická pra�ka 
(6kg) 3 0,8 2,4
Celkem �DU(l/s)     14,7
    

Qww,S2= K.�(�DU)   
Qww,S2= 0,5.� (12,3)  
Qww,S2= 1,92 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S2 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 



ODPADNÍ POTRUBÍ S3   
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka     0
Umyvadlo 3 0,5 1,5
Umývátko 3 0,3 0,9
D�ez jednotný     0
Vana 3 0,8 2,4
My�ka na nádobí 0 0,8 0
Sprchový kout   0,6 0
WC kombi 6 2 12
Automatická pra�ka 
(6kg) 3 0,8 2,4
Celkem �DU(l/s)     19,2
    

Qww,S3= K.�(�DU)   
Qww,S3= 0,5.� (19,2)  
Qww,S3= 2,19 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S3 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 
    
    
ODPADNÍ POTRUBÍ S4   
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka     0
Umyvadlo   0,5 0
Umývátko   0,3 0
D�ez jednotný 3 0,8 2,4
Vana   0,8 0
My�ka na nádobí 3 0,8 2,4
Sprchový kout   0,6 0
WC kombi   2 0
Automatická pra�ka 
(6kg)   0,8 0
Celkem �DU(l/s)     4,8
    

Qww,S4= K.�(�DU)   
Qww,S4= 0,5.� (4,8)   
Qww,S4= 1,10 l/s 

Qmax= 6,88 l/s 
Qww,S4 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN110 - VYHOVUJE 



ODPADNÍ POTRUBÍ S5   
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka     0
Umyvadlo 3 0,5 1,5
Umývátko   0,3 0
D�ez jednotný   0,8 0
Vana 3 0,8 2,4
My�ka na nádobí   0,8 0
Sprchový kout   0,6 0
WC kombi 3 2 6
Automatická pra�ka (6kg) 3 0,8 2,4
Celkem �DU(l/s)     12,3
    

Qww,S5= K.�(�DU)   
Qww,S5= 0,5.� (12,3)  
Qww,S5= 1,75 l/s 

Qmax= 9,80 l/s 
Qww,S5 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN125 - VYHOVUJE 
    
    
ODPADNÍ POTRUBÍ S6   
    
Za�izovací p�edm�t Po�et (ks) DU (l/s) �DU(l/s)
Výlevka     0
Umyvadlo   0,5 0
Umývátko   0,3 0
D�ez jednotný 3 0,8 2,4
Vana   0,8 0
My�ka na nádobí 3 0,8 2,4
Sprchový kout   0,6 0
WC kombi   2 0
Automatická pra�ka (6kg)   0,8 0
Celkem �DU(l/s)     4,8
    

Qww,S6= K.�(�DU)   
Qww,S6= 0,5.� (4,8)   
Qww,S6= 1,10 l/s 

Qmax= 6,88 l/s 
Qww,S6 <Qmax   

    
Navržené potrubí DN110 - VYHOVUJE 
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ODTOK Z VENKOVNÍCH ODVOD�OVANÝCH 
PLOCH 
     
     
ODVOD�OVANÉ KOMUNIKACE P�ES ORL DO DEŠ�OVÉ 
KANALIZACE 

PLOCHA 
VÝMRA 

m² 
POVRCH 

SOU�INITEL 
ODTOKU 

SEVERNÍ CHODNÍ�EK 40,5 
dlažba s 

pískovými 
sparami 

0,6 

PARKOVIŠT� 293,2 asfalt 0,8 
        
INTENZITA DEŠT (i) 0,03 l/s.m²   
     
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH DEŠ�OVÝCH VOD Z KOMUNIKACÍ 
QrK=�i . A . C    
QrK = 0,03 . 38,9 . 0,6 + 0,03 . 279,5 . 0,8
QrK=�i . A . C 7,77 l/s  
    
    
ODTOK Z NÁDRŽE COLUMBUS P�I JEJÍM 
P�EPLNNÍ 

PLOCHA 
VÝMRA 

m² 
POVRCH 

SOU�INITEL 
ODTOKU 

ST�ECHA 324 
ASFALTOVÉ 

PÁSY 
0,8 

  
INTENZITA DEŠT (i) 0,03 l/s.m²   
     
MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH DEŠ�OVÝCH VOD ZE 
ST�ECHY 
QrS=�i . A . C    
QrS = 0,03 . 324 . 0,8    
QrS=�i . A . C 7,78 l/s  
   
CELKOVÝ PR�TOK DEŠ�OVOU KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKOU 
Qrc = QrK+QrS    
Qrc = QrK+QrS = 7,77 + 7,78 l/s  
 15,54 l/s  
    
POSOUZENÍ DEŠ�OVÉ KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKY
Qr= 15,54 l/s  

Qmax DN200= 22,65 l/s  
Qww,CELKOVÉ <Qmax  

   
Navržené potrubí DN200 - VYHOVUJE  
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ovou vodu 

Student:         Bc. Petr Kletenský 
Vedoucí diplomové práce:      Ing. Petra Tymová, Ph.D. 



Výpo�et podle pot�eby vody v objektu 
Po�et lidí obývající objekt 30 n 
Odvod�ovaná plocha 324 [m²] 
Pot�eba vody na splachování  a zálivku 
zahrady l/den/osoba 14+3,2 Sd 
Voda na zálivku není dostupná všem lidem 
v objektu po dobu celého roku  
V21 je p�edpoklad 21 suchých dní v �ad	  
V21=n . Sd . 21 
n= 30 lidí 

Sd= 
pot�eba vody na 
splachování 

V21= 9,24 [m³] 
  
Výpo�et podle jímací plochy 
P�edpoklad suchých dní v �ad	 21 [a] 
Ro�ní srážkový úhrn v míst	 mm (Praha) 630 [J] 
Odvod�ovaná plocha P 324 [m²] 
koeficient odtoku (ELASTOBIT ST-S) 0,8 [f] 
  
V=(j . P . F)/a 
  
V= 3,42 [m³] 
  
Vybrána nádrž na deš
ovou vodu Columbus 6500 od fy 
Nicoll 

Objem nádrže na deš
ovou vodu je v podstat	 empirický odhad na základ	 zkušeností a 
zakládá se na p�edpokladu suchých dní, které za sebou mohou nastat, p�i�emž se po�ítá s tím, 
že po návrhovém suchém období p�ijdou srážky dostate�né na to, aby nádrž op	t po okraj 
naplnily. 
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Stanovení dopravní výšky cirkula�ního 
�erpadla    
�pRF = 47,404 – tlakové ztráty vlivem t�ení a místních odpor� v potrubí [kPa] 

� = 997
– hustota vody 
[kg/m3]    

g = 9,81
– tíhové zrychlení 
[m/s2]    

       

H= (1000 . 47,40) / ( 977 . 9,81) 
H= 4,84672594   

  
     
 Vybráno ob	hové �erpadlo Wilo-CircoStar-Z 25/6 DM   
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Výpo�et pojistného ventilu     

Výpo�et a posouzení pojistného ventilu je provedeno dle �SN 06 0830 Tepelné soustavy v 
budovách - zabezpe�ovací za�ízení (8/2014) 
       

Pojistný ventil zabrání p�ekro�ení nejvyššího pracovního p�etlaku v oh�íva�i TV. Jmenovitý 
ventil se volí dle tabulky 5 - Jmenovité pr�m	ry pojistných ventil� pro oh�íva�e vody. Objem 
navrženého oh�íva�e TV je navržen 250l. Je navržen jmenovitý pr�m	r ventilu Qiacomini 
DN20
       
Qn … jmenovitý výkon zdroje tepla = 15 kW   
So … pr��ez sedla = 201 mm²   
POT … Otevírací p�etlak pojistného ventilu = 300 kPa   
�w … výtokový sou�initel = 0,64 (-)   
jmenovitá sv	tlost 3/4" 18,75 mm   
       
Minimální pr��ez sedla pojistného ventilu se stanoví dle vztahu:   
      
      
So = (2 . Qn) / (�w . �Po)     
So = (2 . 15) / (0,64 . �300)     
So = 2,7063 mm² <314mm² - Vyhovuje    
      
Minimální vnit�ní pr�m	r pojistného ventilu se stanoví ze vztahu:   
      
dv = 10+0,6 . �Qp    
dv = 12,324 mm <18,75mm- Vyhovuje    
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VÝPO�ET TLAKOVÝCH ZTRÁT V P�ÍVODNÍM POTRUBÍ TEPLÉ VODY A P�ÍVODU 
STUDENÉ VODY V OH�ÍVA�I DLE �SN 75 5455, TABULKA G1 

ÚSEK 
JMENOVITÝ 
VÝTOK Qa                                               

l/s) 
0,1 0,2 0,3 

OD DO 
C

E
L

K
E

M
 

C
E

L
K

E
M

 

C
E

L
K

E
M

 

Q0 
(l/s)

da x s 
(mm) 
(DN) 

v   
(m/s)

l       
(m) 

R 
(kPa/m)

l-R 
(kPa)

��
�pf 

(kPa)

l-R+ 
�pf 

(kPa) 

P1 P1' 0 58 9 1,77 63x10,5 1,28 5,27 0,349 1,84 6,00 7,68 9,52
P2 P2' 0 21 6 1,17 50x8,4 1,35 4,38 0,514 2,25 6,00 8,10 10,35
P3 P3' 0 9 3 0,79 40x6,7 1,42 5,16 0,741 3,82 16,50 23,43 27,25
P4 P4' 0 12 3 0,87 40x6,7 1,57 8,31 0,892 7,41 18,50 29,05 36,46
P5 P5' 0 37 3 1,32 50x8,4 1,32 4,9 0,640 3,14 6,00 7,92 11,06
P6 P6' 0 12 3 0,87 40x6,7 1,57 0,95 0,892 0,85 10,50 16,49 17,33
P7 P7' 0 25 0 1,00 40x6,7 1,8 9,9 1,151 11,39 6,50 11,70 23,09
V11 V11' 0 25 0 1,00 40x6,7 1,8 3 1,151 3,45 13,00 23,40 26,85
V12 V12' 0 16 0 0,80 40x6,7 1,45 3 0,780 2,34 9,50 13,78 16,12
V13 V13' 0 8 0 0,57 32x5,4 1,61 3 1,264 3,79 8,50 13,69 17,48
V21 V21' 0 12 3 0,87 40x6,7 1,57 3 0,892 2,68 13,00 20,41 23,09
V22 V22' 0 8 2 0,71 40x6,7 1,3 3 0,629 1,89 9,50 12,35 14,24
V23 V23' 0 4 1 0,50 32x5,4 1,44 3 1,005 3,02 8,50 12,24 15,26
V31 V31' 0 9 3 0,79 40x6,7 1,49 3 0,810 2,43 13,00 19,37 21,80
V32 V32' 0 6 2 0,65 32x5,4 1,9 3 1,715 5,15 9,50 18,05 23,20
V33 V33' 0 3 1 0,46 32x5,4 1,33 3 0,479 1,44 8,50 11,31 12,74
V41 V41' 0 12 3 0,87 40x6,7 1,57 3 0,892 2,68 13,00 20,41 23,09
V42 V42' 0 8 2 0,71 40x6,7 1,3 3 0,629 1,89 9,50 12,35 14,24
V43 V43' 0 4 1 0,50 32x5,4 1,44 3 1,005 3,02 8,50 12,24 15,26
               
tlaková ztráta vlivem t�ení na nejdelší v	tvi 
(kPa) 96,248         



Posouzení disponibilního tlaku na pat	 vodovodní p�ípojky 
 pdis  pminFI+�pe+�pWM+�pAP+�pRF         
               
pdis = dispozi�ní p�etlak na za�átku posuzovaného potrubí (kPa);      500 kPa 
pminFl = minimální požadovaný hydrodynamický p�etlak p�ed výtokovou armaturou na konci posuzovaného potrubí (kPa), podle tabulky 1 100 kPa 
�pe = tlaková ztráta (snížení tlaku) zp�sobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovn	mi za�átku a konce posuzovaného úseku 

potrubí, v kPa 45 kPa 
�pWM = tlakové ztráty vodom	r� (kPa)         60 kPa 
�pAp = tlakové ztráty napojených za�ízení, nap�. pr�tok. oh�íva�� vody (kPa)    10 kPa 
�pRF = tlakové ztráty vlivem t�ení a místních odpor� v potrubí (kPa)     96,2 kPa 
            311,25
pdis  pminFI+�pe+�pWM+�pAP+�pRF         
500  100 + 45 + 60 + 10 + 96,2         
500  311,25 VYHOVUJE         

Výpo�et výpo�tových pr�toku je proveden dle �SN 75 5455 Výpo�et vnit�ních vodovod�

Výpo�tový pr�tok se stanoví podle vztahu: 

QD= �(�Qai² . ni) 

Qa = jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a za�ízení, v l/s, podle tabulky 1 

n = po�et výtokových armatur stejného druhu 

odb	r výlevek se nezapo�ítává, nep�edpokládá se v odb	rové špi�ce. 



Hydraulickým posouzením jednotlivých úsek� rozvod� se spo�ítá pr�to�ná rychlost v potrubí tak, aby voda proudila optimální rychlostí mezi 1-

2m/s, což je optimální z hlediska komfortu užívání, relativn	 nízkých tlakových ztrát proud	ním a p�im	�ených dimenzí potrubí.Materiál 

vnit�ních rozvod� vody je uvažován polypropylenový systém PPR FV Plast, tlakové �ady PN20. 

VÝPO�ET TLAKOVÝCH ZTRÁT V P�ÍVODNÍM A CIRKULA�NÍM POTRUBÍ TEPLÉ VODY  P�I CIRKULACI  TEPLÉ 
VODY DLE �SN 75 5455, TABULKA G3 

ÚSEK da x s
TLOUŠ�KA 
IZOLACE 

(mm) 

TEPELNÁ 
ZTRÁTA     

(W) 

PODLE 
TEPELNÉ 
ZTRÁTY 

UPRAVENO 
PODLE 6.2 

l     
(m)

R 
(kPa/m)

l-R 
(kPa)

��
�pf 

(kPa)

l-R+ 
�pf 

(kPa) 
OD DO       Qc (l/s) v (m/s) Qc (l/s) v (m/s)             

C1 C1' 25x4,2 20 38,241 0,08 0,36 0,16 0,76 5,27 0,419 2,206 4,3 3,263 5,46848
C2 C2' 20x3,4 20 80,01 0,03 0,25 0,08 0,60 11,9 0,375 4,464 1,5 0,9 5,3645
C3 C3' 20x3,4 20 35,91 0,04 0,32 0,08 0,60 4,9 0,375 1,838 1,5 0,9 2,73832
C4 C4' 20x3,4 20 64,26 0,03 0,23 0,04 0,30 9,4 0,094 0,882 22 6,6 7,48164
C5 C5' 20x3,4 20 29,61 0,01 0,09 0,04 0,30 3,9 0,094 0,366 20,1 6,03 6,39579
C6 C6' 20x3,4 20 36 0,02 0,16 0,04 0,30 7,2 0,094 0,675 23,2 6,96 7,6353
C7 C7' 20x3,4 20 36 0,01 0,09 0,04 0,30 7,2 0,094 0,675 4,2 1,26 1,9353
C8 C8' 20x3,4 20 41 0,01 0,09 0,04 0,30 8,2 0,094 0,769 25,5 7,65 8,41909
C9 C9' 20x3,4 20 36 0,03 0,23 0,04 0,30 7,2 0,094 0,675 4,3 1,29 1,9653
                        �l-R+ �pf= 47,4037
               
               



Návrh cirkula�ního potrubí je proveden dle �SN 75 5455 Výpo�et vnit�ních vodovod�. Výpo�tový pr�tok se stanoví za p�edpokladu nulového 
odb	ru vody výtokovými armaturami podle tepelných ztrát potrubí dle vztahu:  
Qc = � ((qti . li)/(ci . �i . �ti)) 
kde 
qt = délková tepelná ztráta posuzovaného úseku p�ívodního potrubí ve W/m 
l = délka posuzovaného úseku v (m), v�etn	 délkových p�irážek 
� = hustota vody v kg/m³ 
c = m	rná tepelná kapacita vody v kJ / (kg . K) 
�t = rozdíl teplot mezi teplotou vody na za�átku a na konci posuzovaného úseku p�ívodního potrubí v (K) 

P�ibližné stanovení délkové tepelné ztráty je navrženo dle P�ílohy C, obrázek c.2 - P�ibližné stanovení délkové tepelné ztráty v posuzovaném 
úseku potrubí (qt) ve W/m, u potrubí vedeném v prostoru s teplotou vzduchu tvzd=25°C, izolovaném tepelnou izolací se sou�initelem tepelné 
vodivosti �=0,035W/(m . Kú 

Na základ	 hodnot v Tab. 1 byl vypo�ten výpo�tový pr�tok cirkulace teplé vody Qc=0,08 l/s 

Vypo�tené cirkula�ní pr�toky se podle pot�eby zvýší, aby pr�to�ná rychlost vody v cirkula�ním potrubí byla alespo� 0,5m/s, tím se zamezí 
vzniku a usazování kalu v potrubí. 

Rychlost proud	ní vody v potrubí byla stanovena tak, aby rozdíl teplot �t na výstupu ze zásobníku TUV a vstupu do cirkula�ního �erpadla byl 
�t=3°C.  
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VÝPO�ET TLAKOVÝCH ZTRÁT V P�ÍVODNÍM POTRUBÍ UŽITKOVÉ DLE �SN 75 5455, TABULKA G1 

ÚSEK 
JMENOVITÝ 

VÝTOK Qa                                                   
l/s) 

0,1 0,2 0,3 

OD DO 
C

E
L

K
E

M
 

C
E

L
K

E
M

 

C
E

L
K

E
M

 Q0 (l/s)
da x s 
(mm) 
(DN) 

v   
(m/s)

l       
(m) 

R 
(kPa/m)

l-R 
(kPa)

��
�pf 

(kPa)
l-R+ �pf 

(kPa) 

P1 P1' 15 4   0,56 32x5,4 1,1 5,9 0,798 4,71 4,00 4,40 9,11
P2 P2' 9 2   0,41 25x4,2 1,39 4,38 1,645 7,21 4,00 5,56 12,77
P3 P3' 6 1   0,32 25x4,2 1,11 5,16 1,103 5,69 11,20 12,43 18,12
P4 P4' 3 1   0,26 20x3,4 1,24 8,31 1,795 14,92 12,50 15,50 30,42
P5 P5' 6 2   0,37 25x4,2 1,11 4,9 1,103 5,40 4,00 4,44 9,84
P6 P6' 3 1   0,26 20x3,4 1,24 1,795 1,795 3,22 7,20 8,93 12,15
P7 P7' 3 1   0,26 20x3,4 1,24 1,795 1,795 3,22 4,50 5,58 8,80
V11 V11' 3 1   0,26 20x3,4 1,24 3 1,795 5,39 9,50 11,78 17,17
V12 V12' 2     0,14 20x3,4 1,02 3 1,272 3,82 7,00 7,14 10,96
V13 V13' 1     0,10 20x3,4 0,73 3 0,708 2,12 6,00 4,38 6,50
V21 V21' 3 1   0,26 20x3,4 1,24 3 1,795 5,39 9,50 11,78 17,17
V22 V22' 2     0,14 20x3,4 1,02 3 1,272 3,82 7,00 7,14 10,96
V23 V23' 1     0,10 20x3,4 0,73 3 0,708 2,12 6,00 4,38 6,50
V31 V31' 6 1   0,32 25x4,2 1,11 3 1,103 3,31 9,50 10,55 13,85
V32 V32' 4     0,20 20x3,4 1,46 3 2,398 7,19 7,00 10,22 17,41
V33 V33' 2     0,14 20x3,4 1,02 3 1,272 3,82 6,00 6,12 9,94
V41 V41' 3 1   0,26 20x3,4 1,24 3 1,795 5,39 9,50 11,78 17,17
V42 V42' 2     0,14 20x3,4 1,02 3 1,272 3,82 7,00 7,14 10,96
V43 V43' 1     0,10 20x3,4 0,73 3 0,708 2,12 6,00 4,38 6,50
              
tlaková ztráta vlivem t�ení na nejdelší v	tvi (kPa) 62,38        



Posouzení disponibilního tlaku na výstupu domovního �erpadlo Garantia Essential 
pdis = dispozi�ní p�etlak �erpadla Essential (kPa);       500 kPa 
pminFl = minimální požadovaný hydrodynamický p�etlak p�ed výtokovou armaturou na konci posuzovaného potrubí (kPa), podle tabulky 1 100 kPa 
�pe = tlaková ztráta (snížení tlaku) zp�sobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovn	mi za�átku a konce posuzovaného úseku potrubí, v kPa 45 kPa 
�pWM = tlakové ztráty vodom	r� (kPa)         40 kPa 
�pAp = tlakové ztráty napojených za�ízení, nap�. pr�tok. oh�íva�� vody (kPa)    0 kPa 
�pRF = tlakové ztráty vlivem t�ení a místních odpor� v potrubí (kPa)     62,4 kPa 
             247,38
pdis  pminFl + �pe + �pWM + �pAp + �pRF          
500  100 + 45 + 40+ 0 + 62,4           
500  247,38 VYHOVUJE            

Výpo�et výpo�tových pr�toku je proveden dle �SN 75 5455 Výpo�et vnit�ních vodovod�

Výpo�tový pr�tok se stanoví podle vztahu: 

QD= �(�Qai² . ni) 

Qa = jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a za�ízení, v l/s, podle tabulky 1 

n = po�et výtokových armatur stejného druhu 

Hydraulickým posouzením jednotlivých úsek� rozvod� se spo�ítá pr�to�ná rychlost v potrubí tak, aby voda proudila optimální rychlostí mezi 1-

2m/s, což je optimální z hlediska komfortu užívání, relativn	 nízkých tlakových ztrát proud	ním a p�im	�ených dimenzí potrubí.Materiál 

vnit�ních rozvod� vody je uvažován polypropylenový systém PPR FV Plast, tlakové �ady PN20. 
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VÝPO�ET NÁVRATNOSTI INVESTICE DO 
ZA�ÍZENÍ 
INVESTICE   
Akumulace vody   
Nádrž Columbus 6500 37980 K�
Filtra�ní šachta DN400 8000 K�
P�íslušenství k nádrži 4000 K�
�erpací sestava   
�erpadlo Essential 16990 K�
P�íslušenství k �erpadlu 3500 K�
Potrubní rozvody   
Vodovodní potrubí   
PPR 25x4,2 a 20x3,4 PN20 12000 K�
Celkové p�ibližné náklady 82470 K�
    
DENNÍ POT�EBA UŽITKOVÉ VODY V 
OBJEKTU 
Kapacita objektu 30 osob 
SPLACHOVÁNÍ - Pot�eba vody 
denn	/osoba 14 l 
ZÁLIVKA ROSTLIN - Pot�eba vody 
denn	/osoba 3,2 l 
dostupné pouze 3/4 roku obyvatel�m 
1.NP   
Celková denní pot�eba vody 440 l 
Ro�ní pot�eba vody 162,1 m³ 
    
Plocha st�echy 324 m² 
Ro�ní srážkový úhrn 630 mm 

    Celkové množství vody které ro�né 
naprší na odvod�ované plochy 204,1 m³ 

CENA UŠET�ENÉ VODY V 
LETECH   
roky   cena vody 

(odhad) 
[m³] 

cena ušet�ené 
vody 
(odhad)/rok   

1. rok 77,65 12587,07 splácení investice 
2. rok 81,53 13216,42 splácení investice 
3. rok 85,61 13877,24 splácení investice 
4. rok 89,89 14571,10 splácení investice 
5. rok 94,38 15299,66 splácení investice 
6. rok 99,10 16064,64 splácení investice 
7. rok 104,06 16867,87 úspora  
8. rok 109,26 17711,26 úspora  
9. rok 114,72 18596,83 úspora  
10. rok 120,46 19526,67 úspora  
     
Návratnost investice na konci 6. roku provozu  



Posouzení návratnosti investice do akumula�ní nádrže na vodu Columbus 6500 vychází z 

p�edpokládaného odb	ru vody. Pro ú�ely výpo�tu je p�edpokládáno využití užitkové vody na 

splachování a toalet. Užitková vody je dále p�ivád	na k zahradním ventil�m na fasádách 

p�ízemních byt�, proto je ve výpo�tu zohledn	n i fakt, že ne všichni obyvatelé domu tuto 

vodu mohou využívat, a také ne po celý rok. 

Posouzení investice dále p�edpokládá r�st cen vody, ten je odhadnut na základ	 r�stu cen 

vody v minulých letech, v pr�m	ru o 3-5% za rok. 

Na základ	 t	chto údaj� se dá spo�ítat doba návratnosti investice, dle výpo�tu na konci 

šestého roku. Výpo�et nezohled�uje nap�íklad životnost jednotlivých komponent systému, 

nebo fakt, jak by se správce ve�ejné kanalizace postavil k problému, že bude �istit více vody, 

než kolik zm	�í na domovním vodom	ru. 
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TEPELNÁ ZTRÁTA POTRUBÍ S IZOLACÍ KRUHOVÉHO PR��EZU 
VÝPO�ET DLE VYHLÁŠKY �. 193/2007 
   
UR�UJÍCÍ SOU�INITELE PROSTUPU TEPLA V ZÁVISLOSTI NA 
DIMENZI 
POTRUBÍ PRO VNIT�NÍ ROZVODY VODY 

   

DN         [mm] DN (PPR, PN20) 
Uo      

[W/m . K] 
DN15 16x2,7 0,15 
DN20-DN32 20x3,4-32x5,4 0,18 
DN40-DN65 40x6,7-63x10,5 0,27 

   
   
   
   
   
   
U sou�initel prostupu tepla [W/m² . K] 
�t sou�initel tepelné vodivosti potrubí [W/m . K] 
�iz sou�initel tepelné vodivosti izolace [W/m . K] 
� Ludolfovo �íslo  
d vn	jší pr�m	r potrubí [mm] 
st tlouš
ka st	ny potrubí [mm] 
D vn	jší pr�m	r izolace [mm] 

�e

sou�initel p�estupu tepla na vn	jším 
povrchu [W/m² . K] 

   



Použita tepelná izolace De Witky - Isofom        
Teplá  voda 16x2,7              
U sou�initel prostupu tepla    0,15 [W/m² . K] 0,15 Uo = [W/m . K] 
�t sou�initel tepelné vodivosti potrubí   0,22 [W/m . K]    
�iz sou�initel tepelné vodivosti izolace   0,033 [W/m . K]    
� Ludolfovo �íslo     3,14      
d vn	jší pr�m	r potrubí    16 [mm]    
st tlouš
ka st	ny potrubí    2,7 [mm]    
D vn	jší pr�m	r izolace    58 [mm]    
�e sou�initel p�estupu tepla na vn	jším povrchu  10 [W/m² . K]    
  minimální tlouš
ka izolace [mm]    21      

     Navržena tlouš
ka izolace tl. 25 [mm]    
           
Teplá  voda 20x3,4-32x5,4              
U sou�initel prostupu tepla    0,18 [W/m² . K] 0,18 Uo = [W/m . K] 
�t sou�initel tepelné vodivosti potrubí   0,22 [W/m . K]    
�iz sou�initel tepelné vodivosti izolace   0,033 [W/m . K]    
� Ludolfovo �íslo     3,14      
d vn	jší pr�m	r potrubí    20 [mm]    
st tlouš
ka st	ny potrubí    3,4 [mm]    
D vn	jší pr�m	r izolace    58 [mm]    
�e sou�initel p�estupu tepla na vn	jším povrchu  10 [W/m² . K]    
  minimální tlouš
ka izolace [mm]    19      

     Navržena tlouš
ka izolace tl. 20 [mm]    



Teplá  voda 40x6,7-63x10,5                
U sou�initel prostupu tepla    0,27 [W/m² . K] 0,27 Uo = [W/m . K] 
�t sou�initel tepelné vodivosti potrubí   0,22 [W/m . K]    
�iz sou�initel tepelné vodivosti izolace   0,033 [W/m . K]    
� Ludolfovo �íslo     3,14      
d vn	jší pr�m	r potrubí    40 [mm]    
st tlouš
ka st	ny potrubí    6,7 [mm]    
D vn	jší pr�m	r izolace    80 [mm]    
�e sou�initel p�estupu tepla na vn	jším povrchu  10 [W/m² . K]    
  minimální tlouš
ka izolace [mm]    20      

      Navržena tlouš
ka izolace tl. 20 [mm]    

Na základ	 vyhlášky �. 193/2007 byla spo�ítána minimální požadovaná tlouš
ka tepelné izolace pro teplou vodu.  

P�i výpo�tu minimální tlouš
ky izolace pro zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí studené vody hledáme takovou tlouš
ku 

izolace, p�i které je teplota povrchu izolace rovna teplot	 rosného bodu. Výpo�tem teploty rosného bodu podle �SN 730540-3 zjistíme, že v 

b	žném rozsahu teplot 0°C-30°C není t�eba potrubí studené vody tepeln	 izolovat, protože jeho povrch bude mít v celém rozsahu teplot a 

dimenzí použitých potrubí vyšší teplotu než je teplota rosného bodu. Potrubí se studenou vodou jsou ale izolována z hygienických d�vod�, podle 

toho, v jakém prostoru vedou spole�n	 s potrubím TV, aby bylo zpomaleno ší�ení mikroorganism�. 
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NÁVRH VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU TV     
        
P�edpoklad denního vývoje odb	ru tepla     

Doba �erpání 
    

od do 

Odb�r 
tepla (%) 

Odb�r 
tepla 

(kWh)     
0:00 17:00 35% 36,54     

17:00 20:00 50% 52,19     
20:00 24:00:00 15% 15,66     

       
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Velikost zásobníku TV …Vz      
Vz = (�Emax) / (c . (�2-�-1))      
�Emax = 15 kWh      
c = 1,163 Wh/kg . K      
�1 = 55 °C      
�2 = 5 °C      
Vz = (15) / ( 1,163 . (55-5)      
Vz = 0,26 m³      
        
Výkon pro p�ípravu teplé vody      
Vz = (E1 / T)max       
�1,n… jmenovitý výkon oh�íva�e   kW   
E… dodávka tepla za �as T    kWh/h   
T… �asový úsek trvání maximálního odb	ru tepla h   
Vz = 12,5 kW      
        
Dostupný výkon oh�íva�e: 15kW - VYHOVUJE    
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VÝPO�ET TLAKOVÝCH ZTRÁT V P�ÍVODNÍM POTRUBÍ POŽÁRNÍ DLE �SN 75 5455, 
TABULKA G1 

ÚSEK 

OD DO 
Q0

(l/s) 
(DN) 

v   
(m/s) 

l       
(m) 

R 
(kPa/m)

l-R 
(kPa)

��
�pf 

(kPa)
l-R+ �pf 

(kPa) 

P0 P0' 0,60 25 1,03 8,6 0,559 4,81 3,50 3,61 8,41
P2 P8 0,60 25 1,03 14,80 0,559 8,27 1,50 1,55 9,82
P8 P9 0,60 25 1,03 5,50 0,559 3,07 3,60 3,71 6,78
P9 P10 0,30 20 0,82 5,50 0,483 2,66 1,00 0,82 3,48
P2 P11 0,60 25 1,03 10,30 0,559 5,76 3,80 3,91 9,67
P11 P12 0,60 25 1,03 6,00 0,559 3,35 1,50 1,55 4,90
P12 P13 0,30 20 0,82 5,50 0,483 2,66 0,00 0,00 2,66
            
tlaková ztráta v nejdelší v	tvi 28,49 kPa       
VÝPO�ET POT�EBY POŽÁRNÍ VODY DLE �SN 73 0273 - POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 
STAVEB 
            

   
   
   
   

v objektu je navrženo celkem 7 kus� požárních hydrant� D25 s tvarov	
stálou hadicí délky 30m. Na nejnep�ízniv	ji položeném kohoutu 
hadicového systému musí být zajišt	n p�etlak minimáln	 0,2MPa a 
sou�asn	 pr�tok z uzavíratelné proudnice Qmin=0,3l/s. Potrubí m�že být 
z ho�lavých hmot, je-li trvale zavodn	no a p�edpokládá-li se zásah 
hasi�ské jednotky do 15minut.    
p�edpoklad - na jedné stoupa�ce mohou být v provozu maximáln	 dva hydranty  
            
            
pdis = dispozi�ní p�etlak na za�átku posuzovaného potrubí (kPa);  500 kPa 
pminFl = minimální požadovaný hydrodynamický p�etlak p�ed výtokovou armaturou na konci posuzovaného potrubí 

(kPa), podle tabulky 1 200 kPa 
�pe = tlaková ztráta (snížení tlaku) zp�sobená výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovn	mi za�átku a konce 

posuzovaného úseku potrubí, v kPa 45 kPa 
�pWM = tlakové ztráty vodom	r� (kPa)      40 kPa 
�pAp = tlakové ztráty napojených za�ízení, nap�. pr�tok. oh�íva�� vody (kPa) 0 kPa 

�pRF = tlakové ztráty vlivem t�ení a místních odpor� v potrubí (kPa)  28,5 kPa 
          313,49
pdis  pminFl + �pe + �pWM + �pAp + �pRF       
500  200 + 45 + 40 + 10 + 35         
500 � 330 VYHOVUJE         

Výpo�et výpo�tových pr�toku je proveden dle �SN 75 5455 Výpo�et vnit�ních vodovod�

Hydraulickým posouzením jednotlivých úsek� rozvod� se spo�ítá pr�to�ná rychlost v potrubí 

tak, aby voda proudila optimální rychlostí mezi 1-2m/s, což je optimální z hlediska komfortu 

užívání, relativn	 nízkých tlakových ztrát proud	ním a p�im	�ených dimenzí potrubí. Materiál 

požárních rozvod� vody je uvažováno ocelové závitové pozinkované potrubí. 
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Ochrana vnit�ního vodovodu proti zne�išt�ní 
pitné vody a za�ízení na ochranu proti 
zp�tnému pr�toku, �ešeno dle �SN EN 1717, 
tab.3 

Ozna�ení
Za�izovací 
p�edm�t 

Ochranná 
jednotka dle 
�SN EN 1717

VL Výlevka EB 
U Umyvadlo EB 

UM Umývátko EB 
DJ D�ez jednotný EB 
VA Vana EB 
MN My�ka na nádobí HA 
SM Sprchový kout EB 
WC WC kombi HA 
AP Automatická pra�ka HA 
VE Zahradní ventil HD 
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VÝPO�ET EXPANZNÍ NÁDOBY      
         
         
         
         
         
Vet … objem expanzní tlakové nádoby     [l] 
Vo ... vodní objem celé otopné soustavy (kotel, potrubí, otopná t	lesa, ostatní 
za�ízení [l] 
n … sou�initel zv	tšení objemu dle tabulky níže    [-] 
� … stupe� využití EN      [-] 
Vo … je 45,7l v hlavních rozvodech vody a 23,2l v bytových rozvodech vody  
         

         
         
         
         
         
ph,dov,A … nejvyšší dovolený absolutní tlak = otevírací tlak pojistného ventilu [kPa] 
pd,A … hydrostatický absolutní tlak      [kPa] 
         

         
         
g … tíhové zrychlení       [10m/s²]
� … hustota vody       
h … výška vodního sloupce nad EN     [m] 
pb … barometrický tlak      
         
Tabulka ur�ení n        

�t = tmax - 10 [K] 20 30 40 45 50 55 60
n [-] 0,00401 0,00749 0,01169 0,01413 0,01672 0,01949 0,02243
         
         
pd,A = 1000 . 10 . 5 . 10(-3) + 100      
pd,A = 150 [kPa]       
         
� = (500 - 150) / 500       
� = 0,7       
n =  0,01949 [-]       
         
Vet = 1,3 . Vo . � . 1/�       
Vet = 1,3 . (250 + 45,7 + 23,2) . 0,01949 . 1/0,7    
Vet = 11,54 [l]       
         
Navržena expanzní nádoba Reflex Refix DD 12/10    
o expanzním objemu 12l a maximálním provozním tlaku 10bar   
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Vzorové uložení vodovodního potrubí do komunikace a volného terénu 



Vzorové uložení svodného kanaliza�ního potrubí do komunikace a volného terénu 


