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Anotace 

DOSTÁLOVÁ, Silvie: Rodinný dům, Hukvaldy – návrh domovní čistírny odpadních. 

Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, 2020 

Tato bakalářská práce se nejprve zabývá návrhem projektové dokumentace pro rodinný 

dům v rozsahu pro provádění staveb. Poté je zaměřena na návrh vnitřní kanalizace a likvidaci 

splaškové odpadní vody z objektu. Jsou navrženy dvě varianty. Jedno z řešení je napojení 

kanalizace na domovní čistírnu odpadních vod, druhou variantou je svedení odpadní vody do 

bezodtokové jímky neboli žumpy. Součástí práce je textová část, výkresová část a přílohy. 

Nepodsklepený, dvojpodlažní rodinný dům je určen pro trvalý pobyt 4 osob. Projekt je 

navržen v souladu s příslušnými normami. 

Klíčová slova: kanalizace, domovní čistírna odpadních vod, žumpa 

Annotation 

DOSTÁLOVÁ, Silvie: Family House, Hukvaldy – design of a Domestic Wastewater Treatment 

Plant. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2020  

This bachelor's thesis first deals with the design of project documentation for a family 

house to the extent of construction. Then thesis is focused on the design of internal sewerage 

and disposal of sewage effluent from the building. Two variants are proposed. One of the 

solutions is the connection of the sewerage system to the domestic wastewater treatment plant, 

the second variant is to drain the wastewater into a drainage sump alias cesspool. The thesis is 

conducted of a text part, a drawing part and appendices. 

Non-basement, the two-storey family house is designed for permanent residence of 4 

people. The project is designed in accordance with the relevant standards 

Keywords: sewerage, domestic wastewater treatment plant, sump 
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Seznam použitého značení 

1. NP     první nadzemní podlaží  

2. NP     druhé nadzemní podlaží 

AN     akumulační nádrž  

AP     automatická pračka  

DČOV    domovní čistírna odpadních vod  

DJ     kuchyňský dřez jednoduchý 

DN    dimenze 

EIA     z anglického Environmental Impact Assessment  

EO     ekvivalentní obyvatel  

HUP     hlavní uzávěr plynu  

HT    typ potrubí 

KG    typ potrubí 

M     myčka nádobí  

NN     nízké napětí  

PH     přivzdušňovací hlavice  

PE   polyetylen 

PT     původní terén  

PV     podlahová vpusť  

PVC    polyvinylchlorid 

RD     rodinný dům  

RŠ     revizní šachta  

ŘJ    řídicí jednotka 

SA     pračkový sifon  

SD     dřezový sifon   

SDK    sádrokarton 
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SK     sprchový kout  

SK    kondenzační sifon 

SM     flexi připojení myčky ke dřezu  

SP     vodní zápachová uzávěra u vpusti  

SS     sprchový sifon  

SU     umyvadlový sifon  

SV    vanový sifon 

SV     světlá výška   

UM    umyvadlo  

UN    usazovací nádrž 

UT     upravený terén  

VA    vana  

VH     větrací hlavice  

VŠ     vodoměrná šachta  

VZ     vsakovací zařízení  

WC     závěsný klozet  

ZP     zařizovací předměty 

ŽU    žumpa 
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Seznam proměnných požitých ve vzorcích 

A půdorysný průmět střechy            [m2] 

Ared  redukovaný půdorysný průmět           [m2]  

Avsak vsakovací plocha               [m2]  

Avz plocha hladiny vsakovacího zařízení      [m2]  

Br  půdorysný průmět střechy od střešní žlábu po hřeben střechy  [m]  

b šířka stupně                [mm]  

C součinitel odtoku srážkových vod           [-]  

DU výpočtový odtok               [l/s]  

f  součinitel bezpečnosti vsaku           [-]  

fs  koeficient odtoku střechy             [-]  

ff  koeficient účinnosti filtru             [-]  

hp podchodná výška               [mm]  

hpr průchodná výška               [mm]  

h výška stupně                [mm]  

hd úhrn srážky                [mm]  

i intenzita deště               [l/(s.m2)]  

j množství srážek               [mm/rok]  

k součinitel odtoku               [-]  

kd součinitel denní nerovnoměrnosti           [-]  

kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti          [-]  

kv konstrukční výška              [mm]  

kv koeficient vsaku               [m/s]  

L délka podzemního prostoru            [m]  

Lr délka okapu              [m]  

n počet jednotek               [-]  
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n počet napojených obyvatel          [-]  

P využitelná plocha střechy             [m2]  

P počet provozních dnů budovy      [-]  

q specifická spotřeba vody             [l/den]  

q specifické průměrné denní množství OV vypouštěných do žumpy  [l/]  

Qc trvalý průtok odpadních vod           [l/den]  

Qm maximální denní potřeba vody           [l/den]  

Qh maximální hodinová potřeba vody          [l/den]  

Qp průměrná denní spotřeba vody           [l/den]  

Qr roční potřeba vody             [l/s]  

Qww průtok splaškových vod             [l/s]  

R tepelný odpor               [m2.K/W]  

RHe vlhkost venkovního vzduchu           [%]  

RHi vlhkost vnitřního vzduchu            [%]  

Rse tepelný odpor v exteriéru             [m2.K/W]  

Rsi tepelný odpor v interiéru             [m2.K/W]  

Sd spotřeba vody na jednoho obyvatele/den     [l]  
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu a řešením zdravotně technických 

instalací s návrhem domovní čistírny odpadních vod. Projekt je vypracován v rozsahu 

projektové dokumentace pro provádění staveb dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.[5] a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [16]. Dvoupodlažní novostavba bude umístěna v obci Hukvaldy, v 

klidné části Krnalovice. Jednoduchý půdorys domu s rozměry 10,0 x 10,5 m bude zastřešen 

sedlovou střechou. Novostavba rodinného domu je navržena pro komfortní využívání čtyř osob. 

Na hranici pozemku s přilehlou komunikací bude vybudována zpevněná plocha pro stání dvou 

automobilů. 

Hlavním tématem této práce je návrh řešení likvidace splaškových vod. Objekt nelze 

napojit na veřejnou kanalizaci z důvodu její absence v dané lokalitě. Pro odvod odpadních vod 

z objektu jsou navrženy dvě řešení. Jednou z možností je napojení rodinného domu na domovní 

čistírnu odpadních vod. Alternativním řešením je napojení na bezodtokovou jímku neboli 

žumpu. Pro zvolení správných velikosti zmíněných zařízení jsou provedeny výpočty. Při 

zvolení 1. varianty – napojení na DČOV, bude splašková voda zbavena kalu a následně svedena 

do akumulační nádrže spolu s vodou dešťovou. Z AN lze vodu odebírat např. ke zavlažování 

zeleně. Voda, která nebude odčerpána, bude zasakována do podzemních vod. 
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1. Řešení problematiky 

Hlavním úkolem této práce je návrh řešení likvidace odpadních vod. Novostavba RD se 

nachází v lokalitě, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci. Máme tři možnosti, jak 

vyřešit likvidaci znečištěné vody, a to pomocí žumpy, septiku nebo domovní čistírny odpadních 

vod. Při výběru vhodné varianty se musí zhodnotit mnoho aspektů. Rozhodující je, zda bude 

objekt trvale obydlen či využíván pro rekreaci. Dále jaké jsou možnosti pozemku, požadavky 

na náročnost obsluhy nebo finanční náklady. 

1.1 Žumpa 

Jedná se o vodotěsnou bezodtokovou nádrž z plastu či betonu, ve které se shromažďují 

splaškové odpadní vody z objektu. Ke stavbě jímky je potřeba stavební povolení, a také se musí 

zažádat o povolení k vypouštění odpadních vod.  

 

1.2      Domovní čistírna odpadních vod 

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. [1] se DČOV považuje vodním dílem, které 

povoluje vodoprávní úřad. Jedná se o plastovou vodotěsnou nádrž, ve které je instalována 

technická vestavba. DČOV zajišťuje samostatné bezúdržbové čištění odpadních vod. Pro 

následnou akumulaci přečištěné vody slouží akumulační nádrž. 

 

1.3      Septik 

Septik je plastová nádrž, která ve srovnání s žumpou splaškovou odpadní vodu jen 

neshromažďuje, ale současně zbavuje kalu, který je potřeba jednou ročně odčerpat. Jedná se o 

nejčastěji tříkomorovou průtokovou jímku. Splaškové odpadní vody postupně protékají třemi 

komorami, ve kterých se usazuje kal. Do třetí komory natéká již předčištěná voda, která se zbaví 

pevných částic. Septik je potřeba doplnit o zemní filtr, kde se voda dočistí.  

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.[1] se jedná o vodní dílo. Realizace septiku musí být 

povolena stavebním úřadem, a pokud se bude odpadní voda vypouštět, povolení musí udělit i 

vodoprávní úřad.  
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2. Vybrané řešení 

Pro likvidaci splaškových odpadních vod z RD je zvolena domovní čistírna s variantním 

řešením bezodtokové jímky neboli žumpy.  

 

2.1 Domovní čistírna odpadních vod – varianta A 

2.1.1 Faktory pro výběr DČOV 

 Důležitým ukazatelem výběru správné velikosti čistírny odpadních vod je počet členů 

trvale napojených. Návštěvy se do celkového počtu nezapočítávají, protože čistírny mají určitou 

rezervu pro nárazové zvýšení produkce odpadu a jsou schopny zvládnout krátkodobé 

stoprocentní přetížení. Pokud by na DČOV bylo trvale napojeno více osob, než pro kolik je 

navrhnuta, hrozilo by přetečení. 

 Dále je potřeba si uvědomit, kam se bude vypouštět vyčištěná voda z DČOV. Je několik 

způsobu, jak s vyčištěnou vodou naložit. Jednou z možnosti je zasakování do půdy neboli do 

podzemních vod. K tomu je potřeba, podle zákona č. 254/2001 Sb. [1], povolení od 

vodoprávního úřadu. Pokud budou splaškové vody vedené z DČOV zasakovány, je potřeba 

provedení hydrogeologického posudku. Jestliže je v okolí objektu potok či řeka, můžeme 

vypouštět vyčištěnou vodu do vod povrchových s podmínkou splnění hygienických limitů. 

Další z možností, jak naložit s vyčištěnou vodou, je napojení na jednotnou kanalizaci, která 

není zakončena obecní čistírnou odpadních vod. 

 Výběr je také ovlivněn technologií čištění a potřebnou údržbou ke správné funkci 

čistírny. Nejvhodnějším řešením je vybrat zařízení s minimální údržbou. 

 

2.1.2 Zvolená firma 

 V dnešní době se v tomto oboru pohybuje mnoho firem, které nabízejí nejrůznější typy 

DČOV. Pro rodinný dům je navržena moderní domovní čistírna odpadních vod od firmy 

Hellstein. [27] typ STMH5 + U2.  

Funguje na principu třístupňového čištění. Nejprve je splašková voda svedena do 

předřazené usazovací nádrže U2, kde dojde k prvotnímu předčištění. Následně natéká do 

čistírny kulového tvaru, kde probíhá druhý stupeň čištění biologickým způsobem. Hlavní čistící 

látkou je aktivovaný kal, který potřebuje pro svou správnou funkci dvě složky – látky obsažené 
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v odpadní vodě a kyslík. Dmychadlo zajištuje přísun kyslíku. Poslední stupeň čištění je pomocí 

aerobních mikroorganismů, které jsou připevněny na rotačním bio-disku. 

DČOV má mnoho výhod. Jednou z nich je naprosto bezúdržbový provoz, a také 

provozní náklady jsou velice nízké. Čistírna najde využití i u objektů s nepravidelným 

provozem. Předčištěna voda se může odvádět do vsakovacího zařízení nebo povrchových vod.  

 

Obr. 1 – Řez DČOV a U2 
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2.2 Bezodtoková jímka – varianta B 

Instalace žumpy je vhodná zejména u rekreačních objektů, např. chaty, jelikož nejsou 

celoročně obývané a nebudou se muset často vyvážet. Pokud hydrogeologický posudek 

nepovolí použití DČOV či septiku, je žumpa vhodným řešením.  

 

2.2.1 – Faktory ovlivňující velikost žumpy 

Pro navržení velikosti žumpy jsou podstatné tři faktory. Prvním z nich je počet osob 

trvale napojených. Druhým faktorem je časový interval vyvážení a v neposlední řadě denní 

potřeba odpadní vody. Čím větší obsah jímky bude, tím méně se bude muset vyvážet. Mělo by 

se brát v potaz, že fekální vůz má svou kapacitu, a pokud by musel odčerpat obsah jímky na 

dvakrát, mohlo by se to značně prodražit. 

U žumpy se musí pravidelné kontrolovat výška hladiny, aby nedošlo k přeplnění. Také 

je potřeba si evidovat vyvážení obsahu jímky, a v případě kontroly evidenci doložit.  

 

2.2.2 – Zvolená firma 

 Pro novostavbu RD byla navržena bezodtoková jímka Nautilus od společnosti Sineko 

[19]. 
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3. Technická zpráva 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba rodinného domu (dále RD) 

b) místo stavby 

 Parcelní číslo:  1802/23 

Obec:    Hukvaldy [598691] [17] 

Katastrální území: Rychaltice [748307] [17] 

Účel stavby:  Rodinný dům 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Jméno:   Ivana Krpcová,  

Adresa:   28.října 1402/127, 702 00 Ostrava 

Telefon:  +420 602 655 469 

E-mail:  ivanakrpcova@hotmail.com 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno:   Silvie Dostálová 

Adresa:   Krnalovice 27, 739 46 Hukvaldy 

Telefon  +420 732 602 381 

E-mail:  silviedostal@icloud.com 

 

 

 

mailto:ivanakrpcova@hotmail.com
mailto:silviedostal@icloud.com
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Vstupní podklady pro zpracování jsou uvedeny v zadání této bakalářské práce. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Novostavba RD vč. parcely investora se nachází v zastavitelném území obce Hukvaldy, 

část Krnalovice, o celkové výměře 1226 m2. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Parcela se nachází v lokalitě, která nepodléhá ochraně území dle jiných právních 

předpisů, jakožto památková rezervace, zvláště chráněné území či záplavové území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Novostavba RD se bude nacházet na území, na kterém není možnost napojení na 

veřejnou kanalizaci. Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna domovní čistírnou 

odpadních vod (DČOV) s variantním řešením v podobě bezodtokové jímky neboli žumpy. 

Dešťové vody spolu s vyčištěnými odpadními vodami budou svedeny do akumulační nádrže 

(AN) a poté do vsakovacího zařízení.  

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán souhlas 

 Novostavba bude v souladu s platným Územním plánem obce Hukvaldy. [26] 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

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

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

   Parcela č. 1802/23 bude využívána v souladu s územním plánem obce Hukvaldy. [26] 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektové dokumentace je zhotovena v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb. [28]. 

Pozemek bude využit pro výstavbu rodinného domu, uložení domovních inženýrských sítí, 

zařízení pro likvidaci odpadních vod a vsakovacího zařízení.  
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace je navržena v souladu s vyjádřením jednotlivých dotčených 

orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Pro novostavbu RD nebyly navrženy žádné výjimky ani úlevové řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související a podmiňující investice se nevztahují pro navrženou novostavbu RD. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 Čísla dotčených parcel:  č. 1802/24 [17] 

     č. 1816 [17] 

č. 1806/1 [17] 

č. 1807/3 [17] 

č. 1802/1 [17] 

č. 1800 [17] 

č. 1815 [17] 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

b) účel užívání stavby 

Objekt bude využívána výhradně k bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Objekt bude trvalou stavbou. 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Novostavba RD nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zhotovena v souladu s Vyhláškou č.268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavbu. [2] 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgán§ a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyjádřením jednotlivých 

dotčených orgánů, jejichž všechny požadavky budou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Novostavba RD nemá výjimku ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity staveb 

zastavěná plocha:    105,00 m2  

obestavěný prostor:   689,652 m3 

užitná plocha:    145,65 m2 

počet funkčních jednotek:   1 bytová jednotka 5+1  

počet uživatelů:    4 osoby 

i) základní bilance stavby 

denní spotřeba vody:   396 l/den    

roční spotřeba vody:   144,5 m3/rok 

 množství srážkové vody:  71,73 m3/rok 

 třída energetické náročnosti budov:  ,,B“ 

j) základní předpoklady výstavby 

 termín zahájení stavby:   duben 2021 

 termín dokončení stavby:   říjen 2022 

 Stavba nebude etapizována. 

k) orientační náklady stavby 

Předběžný odhad nákladů na novostavbu 3,9 mil. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO 01 – Novostavba RD 

 SO 02 - Přípojky 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela 1802/23 [17] je svažitého charakteru nacházející se v lokalitě určené 

pro individuální výstavbu. Na pozemek bude proveden sjezd z přilehlé komunikace, který bude 

sloužit po dobu celé výstavby jako přísunová cesta pro dopravu stavebního materiálu. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden průzkum výskytu půdního radonu s výsledkem nízkého 

rizika. Geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a stavebně historický průzkum nebyly 

provedeny. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební parcela není dotčena žádným ochranným pásmem. 

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

Stavební parcela se nenachází na záplavovém území ani na poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Z dlouhodobého hlediska nebude mít novostavba negativní vliv na okolní parcely, ani 

na odtokové poměry v předmětném území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřeva 

Novostavba RD nemá požadavky na asanace ani demolice. Stávající dřeviny, které mají 

charakter náletových keřů, budou vykáceny. 

 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Novostavba RD má požadavky na zábor zemědělského půdního fondu. Objekt nemá 

požadavky na pozemek určený k plnění funkce lesa. 
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 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Na pozemku RD bude provedena zpevněná plocha pro stání dvou automobilů, na kterou 

bude umožněn sjezd z přilehlé komunikace.  

Objekt bude napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovodu a přípojkou elektro NN 

z veřejného distribučního vedení NN. Splaškové odpadní vody budou svedeny do DČOV či 

bezodtokové jímky na parcele investora. Pokud bude instalována DČOV, předčištěna voda 

bude svedena do akumulační nádrže spolu s vodami dešťovými. Poté budou zasakovány na 

pozemku. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Novostavbou RD nebude dotčena věcně ani časově okolní výstavba, popřípadě 

zástavba. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu RD, která je určena pro fyzickou osobu a její bytové potřeby.  

Jde o jednu bytovou jednotku v dvoupodlažním nepodsklepeném rodinném domě o velikosti 

5+1. Zpevněná plocha na okraji pozemku bude určena pro stání dvou automobilů. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

 Urbanistické řešení stavby splňuje záměr využití daného prostoru na parcele investora, 

která se nachází v zóně individuálního bydlení pro zástavbu rodinnými domy. V této zóně je 

nutné respektovat dvě podmínky, a to: 

- objekt musí obsahovat dvě nadzemní podlaží 

- objekt musí být zastřešen sedlovou střechou 
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 b) architektonické řešení 

 Architektonické řešení novostavby RD zohledňuje její umístění v daném prostředí a 

začlenění do okolní zástavby. Novostavba s obdélníkovým tvarem o rozměrech 10,0x10,5 m je 

řešena jako nepodsklepený dvoupodlažní dům. Střecha je sedlová se sklonem 35° a hlavní 

hřeben střechy je souběžný s veřejnou komunikací. Hlavní vstup do objektu je natočen na jižní 

stranu. V 1.NP se nachází denní zóna a v 2.NP noční zóna.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu RD nejsou navrženy žádné výrobní technologická zařízení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k účelu novostavby RD nevyplývají žádné požadavky z hlediska jejího 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – investor nepožaduje žádné 

úpravy, a proto není tento objekt v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [3] 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Novostavba RD je navržena dle platných předpisů tak, aby při užívání a provozu stavby 

nedošlo k úrazu pádem, popálením, zásahem elektrickým proudem apod.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Na pozemku investora bude proveden dvoupodlažní rodinný dům bez podsklepení, 

včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a oplocení.  

b) konstrukční a materiálové řešení  

 Základy jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu a betonovou 

podkladní deskou tl. 150 mm. Obvodový plášť bude vyzděn cihlami Porotherm 50 EKO+ Profi 

Dryfix tl. 500 mm.na zdící maltu. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno broušenými cihlami 
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Porotherm 24 Profi Dryfix tl. 240 mm na zdící pěnu. Dělící příčky v 1.NP a 2.NP budou 

provedeny ze systému Porotherm 11,5 Profi Dryfix tl. 115 mm a budou spojeny pomocí zdící 

pěny Porotherm Dryfix. 

Stropní konstrukce tl. 250 mm nad 1. NP bude tvořena z keramických nosníků POT a 

keramických vložek Miako ze systému Porotherm. Sedlová střecha pokryta keramickými 

střešními taškami Tondach, bude tvořena dřevěným krovem. Prostor mezi krokvemi bude 

vyplněn tepelnou izolaci Rockwool Multi tl. 150 mm, prostor pod krokvemi bude vyplněn 

tepelnou izolací Roockwool Multi tl. 100 mm a parozábranou Jutafol,N 140. Vstupní dveře 

budou značky OK DOORS a okna budou plastové od firmy EKOSUN. Střešní okna a výlez na 

střechu bude od firmy Velux. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Novostavba RD bude navržena tak, aby zatížení či jiné vlivy, kterým bude vystavena po 

dobu výstavby a následným užívání, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě 

jiné destruktivní poškození jakékoliv části nebo okolních staveb. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení  

 Na hranici pozemku bude umístěn HUP, odkud povede plynovodní potrubí do technické 

místnosti. Objekt nemůže být napojen na veřejnou kanalizaci, proto budou všechny splaškové 

odpadní vody odváděny do DČOV. Z domovní ČOV bude již vyčištěna voda svedena do AN. 

Dešťové vody budou taktéž svedeny do akumulační nádrže a z ní do vsakovacího zařízení. 

Novostavba RD bude zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vytápění rodinného 

domu bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem Panther Condens společnosti Protherm, 

díky němuž bude vytápěn celý objekt. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Pro novostavbu jsou navrženy zařízení od firmy HELLSTEIN, SINEKO a ASIO 

uvedené v přílohách č. 8, 9, 10 a 11. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Posudek požární bezpečnosti bude vypracován specializovaným odborníkem. Návrh 

požární bezpečnosti není řešen v této bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásahy hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Součástí této práce je výpočet tepelně technických vlastností jednotlivých obalových 

konstrukcí. Pro výpočet byl použit software Teplo 2017 viz příloha č.1. Veškeré hodnoty 

obalových konstrukcí vyhoví požadavkům, které jsou stanoveny v normě ČSN 73 0540–2 

Tepelná ochrana budov [6] 

b) energetická náročnost stavby 

 Pro výpočet energetické náročnosti stavby byl použit software Ztráty 2018, kde byla 

stanovena klasifikační třída B (úsporná) prostupu tepla obálkou budovy.  

 

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

prostředí  

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví uživatelů objektu ani uživatelů 

okolních staveb. Dále zajišťuje, aby hluk, prašnost a vibrace působící na lidi a zvířata byly na 

úrovni neohrožující zdraví. 

Všechny místnosti budou přirozené větrány pomocí oken. Denní osvětlení a oslunění 

bude dostačující vzhledem k velikosti oken a natočením ke světovým stranám. Každá místnost 

v objektu bude mít umělé osvětlení. Vše bude navrženo dle ČSN 73 05 80 -1 Denní osvětlení. 

[8] 

Vytápění RD bude zajištěno plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. Návrh 

vytápění není řešen v této bakalářské práci. 

Domovní komunální odpad z trvalého provozu RD bude skladován do sběrné nádoby 

na okraji pozemku RD a bude pravidelně vyvážen specializovanou firmou. 
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Zásobování RD vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojenou na veřejný 

vodovod.  

Splaškové odpadní vody z provozu RD budou odvedeny do DČOV umístěné na 

pozemku. Jako variantní řešení je navržena žumpa. Dešťové odpadní vody společně 

s vyčištěnou splaškovou vodou z DČOV budou svedeny do AN. Dešťové a splaškové odpadní 

vody budou zasakovány na pozemku investora. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na parcele bylo provedeno měření výskytu půdního radonu s výsledky nízkého rizika 

pronikání. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Na stavební pozemku nebyly zjištěny. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 V lokalitě RD se nepředpokládá technická seizmicita. 

d) ochrana před hlukem 

Novostavba RD bude dostatečně chráněna před hlukem z okolí. 

e) protipovodňová opatření 

 Pro novostavbu RD nejsou navrženy protipovodňová opatření, jelikož se nenachází 

v záplavovém území.  

f) ostatní účinky 

 Stavební parcela se nenachází na poddolovaném území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Nové přípojky, které budou připojeny na veřejné inženýrské sítě, povedou v zemi. 

Objekt není možné napojit na veřejnou kanalizaci, a proto bude mít vlastní zařízení pro odpadní 

vody. Napojení je znázorněno na výkresech č. C.3 – 01 a č. C.3 – 02. 

  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Na pozemek bude proveden nový sjezd z přilehlé komunikace. Při výjezdu z pozemku 

budou trvale zajištěny dostatečné rozhledové poměry pro bezpečné vyjetí – dopravní napojení 

na přilehlou komunikaci bude provedeno v přehledném úseku komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Na pozemek bude proveden nový sjezd z přilehlé zpevněné komunikace na jižní straně 

pozemku. 

c) doprava v klidu 

 Na jižní straně pozemku investora bude řešena manipulační zpevněná plocha 

pro parkování dvou osobních vozidel. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V blízkosti novostavby RD se nenachází pěší ani cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 V nejnutnějším rozsahu bude provedeno srovnání terénu v okolí novostavby RD.  

b) použité vegetační prvky 

Pozemek RD bude oset trávníkovým semenem. 

c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou navržena.   
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí 

 Novostavba RD nebude mít negativní vliv na životní prostředí, ani vliv na zvýšení hluku 

v dané lokalitě. Pouze při provádění samotných stavebních prací bude zvýšena hladina zvuku. 

Stavební práce budou časově omezené. 

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Novostavba RD nebude mít vliv na okolní přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby 

v krajině budou zachovány. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Novostavba RD se nenachází v lokalitě chráněného území Natura 2000. 

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

 Není řešeno.  

e) navrhována ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 Stavební parcela není dotčena ochrannými ani bezpečnostními pásmy. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Novostavba RD není určena k ochraně obyvatel. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Po celou dobu výstavby bude sloužit objekt ke skladování drobných materiálů, které se 

budou postupně zabudovávat. Během realizace novostavby bude obstaráno napojení elektřiny 

a vody na veřejnou síť. 

b) odvodnění staveniště  

Vzhledem ke spádovým poměrům v předmětné lokalitě není potřeba odvodnění 

staveniště. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Na staveniště bude proveden sjezd z přilehlé komunikace, který bude sloužit po dobu 

výstavby jako přísunová cesta pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek, který je ve vlastnictví investora. Stavba 

bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků. 

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

 Novostavba RD nevyžaduje ochranu okolí staveniště a nemá požadavky na související 

sanace, demolice ani na kácení stromů. Na jižní straně pozemku u místní komunikace budou 

vykáceny náletové keře.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

 Po dobu výstavby bude dočasně vymezena plocha celého pozemku pro potřebu 

staveniště. Novostavba RD nevyžaduje trvalé zábory pro staveniště. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 Při stavebních pracích bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. [15]. Stavební odpady budou roztříděny dle jednotlivých druhů a 

kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby. 

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

 Vytěžená zemina z výkopů základů bude opětovně použita k pozdějším terénním 

úpravám v místě stavby. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Po dobu výstavby nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí, zejména prachem a 

hlukem či k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Pro zaměstnance na 

staveništi bude zřízené mobilní WC. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Veškeré práce na stavbě budou prováděny dle platných vyhlášek, zákonů a nařízení 

vlády o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníku při práci. Zejména bude dodržena vyhláška č. 

591/2006 Sb.[4] 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Novostavba RD nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Vzhledem k charakteru stavby a způsobu realizace nevyplývají žádná zvláštní opatření 

chránící veřejné zájmy. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Novostavba RD nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek. 

n) postup výstavby rozhodující dílčí termíny 

Termín zahájení stavby duben 2021 

Dokončení stavby  říjen 2022 

 

Postup výstavby: 

1. Vytýčení objektu a zemní práce 

2. Provedení základové desky (kontrolní prohlídka stavby) 

3. Hrubá stavba 

4. Instalace rozvodů 

5. Dokončovací práce (kontrolní prohlídka stavby) 

6. Rušení staveniště 

7. Revize a zkoušky 

8. Kolaudace 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není řešeno v této bakalářské práci. 

C.2 Celkový situační výkres 

Není řešeno v této bakalářské práci. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Výkres koordinační situace je vypracován v měřítku 1:200. Údaje o pozemku jsou 

uvedeny ve výkresech č. C.3 – 01 – Koordinační situace – VARIANTA A a č. C.3 – 02 – 

KOORDINAČNÍ SITUACE – VARIANTA B 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebného nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Stavební parcela č. 1802/23 [17] se nachází v zóně individuálního bydlení pro zástavbu 

rodinnými domy. Architektonické řešení novostavby RD zohledňuje umístnění v daném 

prostředí a začlenění do okolní zástavby. Rodinný dům je řešen jako nepodsklepený 

dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce 5+1. Půdorys obdélníkového tvaru má 

rozměry 10,0 x 10,5 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 35°. 

Hlavní vstup do objektu je z jižní strany umožněn chodníkem napojeným na přilehlou 

komunikaci. Ze zádveří je přístup do technické místnosti a do hlavní komunikace objektu – 

chodby. Z chodby se vstupuje do koupelny s WC, do pracovny a do hlavní obytné místnosti 

s kuchyňským koutem. Z chodby je schodištěm umožněn přístup do 2.NP, kde jsou umístěny 

tři pokoje a koupelna.  

 Na jižní straně pozemku bude zajištěna zpevněná manipulační plocha pro stání dvou 

automobilů. 

 Na stavbu nejsou žádné požadavky z hlediska jejího užívání osobami s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace, a proto není v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. [3] 
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b) Výkresová část   

 Označení výkresu         měřítko 

Výkres č. C.3 – 01 – Koordinační situace – Varianta A    1:200 

Výkres č. C.3 – 02 – Koordinační situace – Varianta A    1:200 

Výkres č. D.1.1 – 01 – Základy       1:50 

Výkres č. D.1.1 – 02 – 1.NP        1:50 

Výkres č. D.1.1 – 03 – 2.NP        1:50 

Výkres č. D.1.1 – 04 – Stropy       1:50 

Výkres č. D.1.1 – 05 – Řez A-A‘       1:50 

Výkres č. D.1.1 – 06 – Pohled na střechu      1:50 

Výkres č. D.1.1 – 07 – Pohledy       1:100 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce 

Na parcele bude sejmuta ornice o výšce 200 mm a skladována na pozemku investora. 

Poté se provedou výkopy rýh pro základové pásy pomocí stavebního stroje. Základová spára 

bude v hloubce 1, 280 m od úrovně 1.NP, tedy ±0,000. 

Základové konstrukce 

Základy budou tvořeny základovými pásy z prostého betonu C20/25. Hloubka základů 

pod obvodovými stěnami bude 1,280 m pod úrovní podlahy v 1.NP. Základy u nosných 

vnitřních stěn budou v hloubce 0,890 m a u schodiště 0,450 m od úrovně podlahy v 1.NP. Pod 

všemi nosnými stěnami bude šířka základových pásů 600 mm a 500 mm pod schodišťovým 

ramenem. Podkladový beton bude nalit přes bloky základů, pro se musí vytvořit bednění. Poté 

bude zhotovena betonová deska tl. 150 mm  
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Svislé nosné konstrukce 

Obvodový plášť bude vyzděn cihlami Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix tl. 500 mm.na 

zdící maltu. Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno broušenými cihlami Porotherm 24 Profi Dryfix 

tl. 240 mm na zdící pěnu.  

 

Obr. 2 – Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix 

Překlady  

Naddveřní a nadokenní překlady v nosném zdivu RD jsou navrhnuty ze Porothermu 7.  

Ve vnitřních nosných stěnách budou použity tři kusy překladu Porotherm 7. Pro stěny 

obvodového pláště bude použito 5 kusů keramického překladu Porotherm 7 s tepelnou izolací. 

Pro příčky budou použity překlady Porotherm 11,5.   

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce tl. 250 mm nad 1. NP bude vytvořena z keramických nosníků POT 

a keramických vložek Miako ze systému Porotherm [25]. 

Stropní nosníky budou od sebe vzdáleny 500 mm a 625 mm. Pro stropní konstrukci byly 

použity nosníky o výšce 190 mm a délkách 2250 mm, 3250 mm, 3750 mm a 4250 mm. Nad 

schodišťovým výstupním stupněm budou použity tři nosníky položené vedle sebe. Keramické 

vložky budou dvou rozměrů, a to M1 250x525x190 mm a M2 250x400x190 mm. Po uložení 

stropních dílců bude umístěna výztužná kari síť a celá konstrukce zabetonována vrstvou betonu 

C20/25 tloušťky 50 mm.   
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Příčky 

Dělící příčky v 1.NP a 2.NP budou provedeny ze systému Porotherm 11,5 Profi Dryfix 

tl. 115 mm budou spojeny pomocí zdící pěny Porotherm Dryfix. 

Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou tvořenou dřevěným krovem. Prostor mezi 

dřevěnými krokvemi s rozměry 200 x 160 mm bude vyplněn tepelnou izolací Rockwool Multi 

tl. 150 mm, prostor pod krokvemi bude vyplněn tepelnou izolací Roockwool Multi tl. 100 mm 

a parozábranou Jutafol,N 140. Poté bude proveden podhled ze sádrokartonových desek s CD 

profily. Střecha bude pokryta keramickými střešními taškami typ Brněnka 14 – Engoba černá 

od firmy Tondach [21]. V úrovni druhé řady tašek budou umístěny protisněhové háky Ergo také 

od společnosti Tondach. 

Schodiště 

Železobetonové monolitické schodiště spojující úroveň 1.NP a 2.NP rodinného domu, 

je dvouramenné levotočivé. Šířka jednoho ramene je 1000 mm, podesta je široká 900 mm. 

Schodiště je doplněno o zrcadlo o šířce 150 mm. Schodiště je navrženo v souladu s normou 

ČSN 73 4130 [11]. Podrobný výpočet schodiště je uveden v příloze č.4 

Výplně otvorů 

Denní světlo bude do objektu pronikat okny od firmy EKOSUN. Plastové okna budou 

barvy antracitu o rozměrech 600 x 1200 mm a 1500 x 1500 mm se středovým sloupkem a 

Uw=1,2 W/m2K. Střešní okna značky VELUX GLU 0051 [23] s rozměry 780 x 980 mm bude 

barvy antracitu a Uw=1,4 W/m2K.   

Vstup do RD bude umožněn pomocí hlavních dveří firmy OK DOORS typ TREND 

LINE v barvě antracitu. Zárubně i samotné křídlo bude z ocelové konstrukce s levým 

otevíráním. Rozměry dveří jsou 1000 x 2070 mm a teplená vodivost Uw= 1,5 W/m2K. Terasové 

dvoukřídlé dveře budou od firmy Aluplast s rozměry 1800 x 2100 mm v barvě antracitu. 

Interiérové dveře budou značky Naturel v barvě antracitu.  
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Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle účelu místnosti. Podlahy v provozní místnosti a 

v hygienických místnostech budou keramické s keramickým soklem. V obytných místnostech 

bude podlaha pokryta linoleem. Podrobné skladby podlah jsou uvedeny na výkrese č. D.1.1 – 

05 – Řez. 

Povrchové úpravy stěn a stropů 

Podobně jako u podlah budou stěny v provozní místnosti a koupelnách obloženy 

keramickým obkladem. Keramický obklad bude sahat do výšky 2000 mm, na předstěnách pod 

okny bude vysoký 1000 mm. Keramickým obkladem bude také opatřena část nad kuchyňskou 

linkou ve výšce 850 mm nad podlahou. Stěny zbylých místnosti budou omítnuty vnitřní 

omítkou Baumit Ratio Glat L v barvě bílé. Venkovní fasáda bude omítnuta silikonovou omítkou 

Baumit v bílé barvě. 

Komín 

V technické místnosti 1.03 bude umístěn komínový systém Schiedel Absolut [24] typu 

ABS 12 s vnějšími rozměry 360x360 mm a průměrem průduchu 120 mm. Na komín bude 

napojen plynový kondenzační kotel. Komín vyústí 1200 mm nad střešní rovinu. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 Není řešeno v této bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není řešeno v této bakalářské práce. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace se zabývá návrhem likvidace odpadních vod z objektu a vsakovacího 

zařízení, jak pro vyčištěnou splaškovou odpadní vodu, tak pro dešťovou vodu svedenou ze 

střechy objektu. 

a) Technická zpráva 

Z důvodu absence veřejné kanalizace budou všechny splaškové odpadní vody, vzniklé 

využíváním objektu, svedeny do DČOV. Splaškové odpadní vody budou v DČOV vyčištěny 

třístupňovým systémem. Kvalita předčištěné vody bude srovnatelná s dešťovými vodami, a 

proto budou hromadně akumulovány v nádrži AN, z niž budou svedeny do vsakovacího 

zařízení osazeném na pozemku investora. Druhou alternativou bude napojení splaškových 

odpadních vod na bezodtokovou jímku – žumpu. 

 

A Splašková kanalizace 

  Odpadní a svodné potrubí bude sloužit k odvodu odpadních splaškových vod z objektu 

RD. Splašková kanalizace je navržena v systému od firmy Wavin [18] určeném pro gravitační 

kanalizace. Pro kanalizaci jsou navrženy dva systémy – typ HT systém je navržen pro potrubí 

připojovací, větrací a odpadní, kdežto KG systém pro potrubí svodné. Dimenzování splaškové 

kanalizace je uvedeno v příloze č. 5 

Zařizovací předměty  

 

Tab. 1 – Seznam zařizovacích předmětů 
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 Připojovací potrubí  

Připojovací potrubí je navrženo z HT- systému (obr.3) firmy Wavin. Většina potrubí je 

vedeno v předstěnách, které jsou zhotoveny ze sádrokartonových desek firmy Knauf [29] typu 

GREEN o tloušťce 150 mm. Potrubí u sprchového koutu a vany povede pod samotným ZP. 

Připojovací potrubí bude vedeno ve spádu 3%. Každý zařizovací předmět bude napojen na 

splaškové potrubí pomocí zápachové uzávěry. Součástí potrubí jsou navržené kolena, odbočky 

a redukce. Odpadní voda z myčky nádobí bude odvedena hadicí napojenou na zápachovou 

uzávěru dřezu. Obdobně to je u automatické pračky, kdy je její odpad odveden pomocí hadice 

napojenou na zápachovou uzávěru umyvadla. V technické místnosti je umístěn plynový 

kondenzační kotel (KK) Panther Condens firmy Protherm. KK bude opatřen vodní zápachovou 

uzávěrou pro odvod kondenzátu. Výpočet dimenzování připojovacího potrubí je uveden 

v příloze č.5. 

 

 

Obr. 3 – Systém HT – Wavin  [18] 

 

Odpadní potrubí a větrací potrubí 

V objektu je vedeno pět stoupacích potrubí systému HT od firmy Wavin. Na 

nejzatíženější stoupačku č.4 je v 1.NP napojeno z místnosti 1.02 umyvadlo s automatickou 

pračkou a z místnosti 1.03 WC, sprchový kout a umyvadlo. V 2.NP se napojuje vana a dvě 

umyvadla. Potrubí povede nad střechu, kde přejde do větracího potrubí, které bude zakončeno 

větrací hlavicí od firmy Alcaplast [22]. V 1.NP ve výšce 1 m je potrubí opatřeno čistící 

tvarovkou HTRE 100 (obr. 4). Na stoupací potrubí č.5 je napojeno WC v 2.NP a je ukončeno 

přivzdušňovací hlavicí PH 100.  
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Obr. 4 – Čistící tvarovka HTRE 100 – Wavin [18] 

 

Svodné potrubí  

Svodné (ležaté) potrubí bude vedeno v podzákladí v minimálním spádu 2 %. Prostup 

skrze základy bude kolmý s rozměry 200 x 200 mm. Porubí je navrženo v systému – KG od 

firmy Wavin (obr.5). 

 

Obr. 5 – Systém KG – Wavin  [18] 

B Dešťová kanalizace  

Novostavba RD bude zastřešena sedlovou střechou, která je rozčleněna na dvě 

odvodňovací plochy. Srážková voda bude odváděna pomocí čtyř dešťových svodů, které budou 

vedeny na každém rohu domu. Každý svod bude u terénu ukončen lapačem střešních splavenin 

AGV1 od firmy Alcaplast [22]. Svodné potrubí dešťové kanalizace bude opatřeno dvěma 

revizními šachtami Basic 315 od firmy Wavin. Vyčištěné odpadní splaškové vody z domovní 

ČOV se napojení na dešťové potrubí a společně budou svedeny do akumulační nádrže, kde 

budou filtrem dočištěny a poté vsakovány do půdy. 
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b) Výkresová část   

 Označení výkresu         měřítko 

Výkres č. D.1.4 – 01 – VNITŘNÍ KANALIZACE 1.NP    1:50 

Výkres č. D.1.4 – 02 – VNITŘNÍ KANALIZACE 2.NP    1:50 

Výkres č. D.1.4 – 03 – SVODNÉ POTRUBÍ - VARIANTA A   1:50 

Výkres č. D.1.4 – 04 – SVODNÉ POTRUBÍ - VARIANTA B   1:50 

Výkres č. D.1.4 – 05 – ROZVINUTÉ ŘEZY     1:50 

Výkres č. D.1.4 – 06 – ROZVINUTÝ ŘEZ SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ 1:50 

Výkres č. D.1.4 – 07 – ROZVINUTÝ ŘEZ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ  1:50 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace  

Domovní čistírna odpadních vod (DČOV) – Varianta A 

Ke čištění odpadních vod z objektu je navržena domovní čistírna odpadních vod 

STMH5 (obr. 6) od firmy Hellstein [27]. DČOV umožňuje čištění odpadních vod z kuchyně, 

myčky nádobí, automatické pračky a ze sociálního zařízení.  

 

Obr. 6 – DČOV STMH5 
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DČOV je určena pro 2 – 5 EO s průměrným průtokem 0,75 m3//den a příkonem 30W. 

STMH5 je plastová bio-nádrž kulového tvaru o rozměrech 1,70 x 1,60 x 2,20 m.  Celkový 

prostor koule je rozdělen dutou přepážkou na aktivační a dosazovací zónu. Ve větší části 1 m3 

je instalováno buňkové kolo neboli bio-rotor, který je poháněn bublinkami. Membránový 

kompresor (dmychadlo) zajištuje stlačený vzduch. 

Odpadní voda z objektu natéká do předřazené usazovací nádrže U2 (UN). Zde dojde ke 

zbavení plovoucích a mechanických látek, které jsou poté podstoupeny částečnému 

anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru již předčištěná voda gravitačně natéká do 

samotné čistírny kulového tvaru.  

V čistírně probíhá druhý stupeň čištění biologickým způsobem. Hlavní čistící látkou je 

aktivovaný kal, který potřebuje pro svou správnou funkci dvě složky – látky, obsažené 

v odpadní vodě a kyslík. Dmychadlo zajištuje přísun kyslíku. Třetím stupněm je čištění pomocí 

aerobních mikroorganismů, které jsou připevněny na rotačním bio-disku. 

Jelikož DČOV splňuje hygienické limity pro možnost zasakování do půdy, tzn. 

předčištěna odpadní voda je rovna dešťovým vodám, mohou se na sebe napojit.  

 

Usazovací jímka U2 (UN) 

Jímka (obr. 7) je vyrobena z polyetylenu (PE) o objemu 2 m³ s rozměry 1,5 x 1,6 x 1,6 

m (délka x šířka x výška). Vstup do jímky o výšce 0,5 m bude opatřen uzamykatelným 

plastovým poklopem. 

 

Obr. 7 – Usazovací nádrž U2 
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Řídicí jednotka (ŘJ) 

Dmychadlo je použito jako zdroj vzduchu. Mezi dmychadlem a domovní čistírnou 

STMH5 se položí v hloubce 0,6 m plastová chránička o průměru 60 mm pro dvě vzduchové 

hadice, uložené v pískovém lože. Vzduchové hadice budou spádovány směrem k čistírně 

z důvodů možného odtoku kondenzátu. Box s dmychadlem bude umístěn 1,5 m od DČOV. 

Akumulační nádrž (AN)  

Plastová nádrž AN AS REWA (obr.8) tvaru válce slouží pro zachycení a akumulaci vod 

dešťových a vyčištěných odpadních. Anje doplněna o čerpadlo, automatické doplňování 

z vodovodní přípojky při nedostatků srážek a mechanický filtr AS-PURAIN, který zajistí 

vynikající kvalitu. Nádrž bude osazena ve výkopu s podkladní betonovou deskou tl. 150 mm. 

 

Obr.8 – Akumulační nádrž AS REWA kombi 

 

Vsakovací zařízení (VZ)  

Z akumulační nádrže budou svedeny dešťové vody spolu s předčištěnými vodami 

z DČOV do vsakovacího zařízení a dále do podzemních vod. Mezi AN a VZ je navržen potrubní 

systém KG od firmy Wavin [24]. Podle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. [3] budou vody z AN 

odváděny do VZ a poté do podzemních vod.  
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Pro vsakování jsou navrženy tři vsakovací tunely AS-KRECHT od firmy ASIO [20]. 

Návrh a výpočet je uveden v příloze č.11 – Návrh vsakovacího zařízení. Do vsakovacích tunelů 

budou svedeny vyčištěné splaškové odpadní vody z DČOV i dešťové vody. Vsakovací tunely 

budou umístěny vedle sebe v připraveném výkopu se štěrkovým lože frakce 16/32 mm a tl.150 

mm. Tunely budou obepnuty geotextilií a obsypány budou štěrkopískem. Zbylé místa výkopu 

se zasypou původní zeminou. 

Výhodou VZ je 100%-ní účinnost, dobrá únosnost při zatížení, rychlá montáž 

vsakovacích tunelů a dlouhá životnost. 

 

 

Obr. 9 – Vsakovací tunel AS - KRECHT 

 

Bezodtoková jímka – žumpa (ŽU) – Varianta B 

Při zvolení druhé alternativy pro odtok splaškových vod z objektu je navržena jímka 

Nautilus od firmy Sineko [19] (Obr.8) o objemu 12 m3 a délce 4,5m x ø1,9 m. Jímka tvaru 

ležatého válce s vydutými čelním stěnami, je vyrobena svařováním polypropylenových desek. 

Vrchní část jímky je doplněna o komínek s výškou 0,6 m, který je navržen pro účely 

odčerpávání obsahu nádrže. Komínek bude opatřen uzamykatelným poklopem. V horní části 

ŽU se nachází hrdlo s gumovým těsněním, které je navrženo pro napojení gravitační kanalizace. 

Jímku je možné doplnit o signalizaci stavu hladiny. 
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Obr. 10 – Bezodtoková jímka Nautilus 

Žumpa se usadí do předem připraveného výkopu se hutněným štěrkovým podsypem 

tloušťky 0,2 m. Poté bude provedeno napojení gravitačního přítoku a zasypání příkopu. Návrh 

a výpočet jímky je uveden v příloze č.9 – Návrh žumpy. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není řešeno v této bakalářské práce. 
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E DOKLADOVÁ ČÁST 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 Není řešeno v této bakalářské práce. 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 Není řešeno v této bakalářské práce. 
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4. Ekonomické zhodnocení  

 Ekonomické zhodnocení obou variant je stanoveno dle předpokládaných pořizovacích 

nákladů jednotlivých zařízení.  

První z variant je napojení vnitřní kanalizace na domovní čistírnu odpadních vod. 

Jednou ročně musí být proveden vývoz kalů. Nevýhodou je, že se co 2 roky musí měnit 

kompresor s pořizovací cenou 2 700,-Kč. Pořizovací ceny na 1 rok, 5 let a 10 let jsou 

znázorněny v tab. 1. 

Jako druhou variantou řešení, varianta B, je použití bezodtokové jímky – žumpy. 

Velikost jímky je navržena dle počtu osob na ni připojených, denní spotřeby odpadní vody a 

časovému intervalu vyvážení. Fekálie se budou vyvážet jednou měsíčně. Velikost jímky je také 

přizpůsoben kapacitě fekálního vozu, aby se nemuselo vyvážet na dvakrát.  Jeden vývoz 

přichází na 3 500,-Kč/měsíc. Pořizovací ceny na 1 rok, 5 let a 10 let jsou znázorněny v tab. 1. 

 

 

Tab. 2 – Návratnost investice obou variant při koupi z e-shopu 
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V případě koupi ,,na klíč“ bude do ceny zahrnuto vypracování komplexní cenové 

nabídky a projektové dokumentace, výkopové práce, doprava zařízení a montáž, zaškolení 

obsluhy a její provozování. Pořizovací ceny na 1 rok, 5 let a 10 let jsou znázorněny v tab. 2. 

 

 

Tab. 3 – Návratnost investice obou variant při koupi ,,na klíč“ 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

rodinného domu. Projekt se dále zabývá řešením zdravotně-technických instalací a návrhem 

domovní čistírny odpadních vod.  

 Ve dvoupodlažním rodinném domě jsou navrženy rozvody vnitřní kanalizace, které 

jsou dále rozděleny na splaškové a dešťové vody. Z důvodu absence veřejné kanalizace jsou 

pro likvidaci splaškových odpadních vod navrženy dvě varianty – použití domovní čistírny 

odpadních vod (varianta A) nebo instalace žumpy (varianta B). Pro variantu A je navržena 

moderní DČOV od firmy Hellstein, typ STMH5, která pracuje na základě třístupňového 

čištění odpadních vod. Ve variantním řešení je navržena bezodtoková jímka Nautilus 

s kapacitou 12 m3 od společnosti Sineko. Dešťové vody jsou svedeny do akumulační nádrže, a 

poté zasáknuty do půdy. Z akumulační nádrže je možno vodu odčerpat pro zavlažování 

zeleně, což je značnou finanční úsporou.  

Bylo provedeno ekonomické zhodnocení obou variant pro likvidaci odpadních vod 

z rodinného domu při jeho každodenním užívání. Spousta investorů se při realizaci rodinného 

domu snaží co nejvíce snížit finanční náklady. Ačkoliv se pořízení žumpy zdá z počátku 

levnou záležitostí, do budoucna se to velmi prodraží, kvůli častému vyvážení obsahu jímky. 

Z hlediska financí je tedy vhodnější varianta A, tedy instalování domovní čistírny odpadních 

vod, ačkoliv má větší pořizovací náklady než bezodtoková jímka. Další výhodou je znovu 

použití vyčištěné odpadní vod. Nicméně záleží na samotném investorovi, jaké řešení je mu 

sympatičtější.  
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 

 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Silvie Dostálová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  2.05.2020 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Baumit hlazená  0,0050  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 50 E  0,5000  0,1000  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit MPA 35  0,0400  0,4700  790,0  1300,0  25,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix   --- 
  3  Baumit MPA 35   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    20.6   55.0  1333.8    -2.5   81.3   403.2 
    2        28        672    20.6   57.4  1392.0    -0.8   80.8   461.7 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    20.6   65.2  1581.2    13.0   74.3  1112.2 
    6        30        720    20.6   69.1  1675.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    20.6   70.9  1719.4    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    20.6   70.3  1704.9    17.1   70.8  1379.9 
    9        30        720    20.6   65.8  1595.8    13.5   73.9  1143.0 
   10        31        744    20.6   61.5  1491.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    20.6   57.9  1404.2    -0.5   80.7   472.8 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 



 

 

    

   
  
 

 

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.093 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.190 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.2E+0010 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       7064.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.3 h 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.95 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.743    11.2   0.595    19.5   0.954    58.8 
    2    15.3   0.753    11.9   0.593    19.6   0.954    61.0 
    3    15.7   0.720    12.3   0.522    19.8   0.954    61.9 
    4    16.3   0.654    12.8   0.378    20.0   0.954    63.2 
    5    17.3   0.569    13.8   0.111    20.2   0.954    66.6 
    6    18.2   0.465    14.7  ------    20.4   0.954    70.0 
    7    18.7   0.352    15.1  ------    20.5   0.954    71.5 
    8    18.5   0.405    15.0  ------    20.4   0.954    71.0 
    9    17.5   0.559    14.0   0.068    20.3   0.954    67.2 
   10    16.4   0.641    12.9   0.346    20.1   0.954    63.6 



 

 

   11    15.8   0.711    12.3   0.507    19.8   0.954    61.9 
   12    15.5   0.756    12.0   0.594    19.6   0.954    61.5 
           

 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   

 theta [C]:   19.7   19.7  -14.2  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1324    336    138 
 p,sat [Pa]:   2297   2289    178    169 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           

    1   0.3516    0.5050   4.260E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0955 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.8871 kg/(m2.rok) 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 

 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypař.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc   v kg/m2 za měsíc  
 

 Měsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 

  12   0.5050   0.5050    0.0842    0.0738    0.0104     0.0104 
   1   0.5050   0.5050    0.0836    0.0602    0.0234     0.0346 
   2   0.5050   0.5050    0.0763    0.0650    0.0113     0.0459 
   3   0.5050   0.5050    0.0676    0.0970   -0.0294     0.0165 
   4      ---        ---      0.0388    0.1385   -0.0997     0.0000 
   5      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   6      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   7      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  11      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 

 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0459 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0459 kg/m2 
   z toho se odpaří do exteriéru:     0.0459 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          

 

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



 

 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          

 

  1  Baumit hlazená  90  213  62  ---  --- 
  2  Porotherm 50 E  ---  ---  153  61  151 
  3  Baumit MPA 35  ---  ---  153  61  151 
 
         

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 

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

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,005       0,600  10,0 
   2  Porotherm 50 EKO+ Profi Dryfix  0,500       0,100  10,0 
   3  Baumit MPA 35  0,040       0,470  25,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,190 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,560 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit MPA 35). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0955 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8871 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 



 

 

    

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha nad terénem - keramická dlažba 
 Zpracovatel :  Silvie Dostálová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  2.05.2020 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Cemix 115 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,5  50,0   0.0000 
  5  Sindelit SBS  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  12507,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Cemix 115 - Lepidlo speciál   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover EPS 100Z   --- 
  5  Sindelit SBS   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.275 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.290 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.2E+0011 m/s 



 

 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.929 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 

 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        40.53 Ws/m2K 
 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.50 C 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 

 
 
 
 
 

 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem - keram. dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Cemix 115 - Lepidlo speciál  0,004       0,570  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS 100Z  0,120       0,037  50,0 
   5  Sindelit SBS  0,003       0,210  12507,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,290 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   0,50 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 

 
 
 



 

 

 
    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 
 

 Název úlohy :  Podlaha nad terénem - Vinyl 
 Zpracovatel :  Silvie Dostálová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  2.05.2020 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Podlahové lino  0,0035  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Cemix 115 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,5  50,0   0.0000 
  5  Sindelit SBS  0,0030  0,2100  1470,0  1200,0  12507,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Podlahové linoleum   --- 
  2  Cemix 115 - Lepidlo speciál   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover EPS 100Z   --- 
  5  Sindelit SBS   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        3.285 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.289 W/m2K 
 

 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 
 
 



 

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.3E+0011 m/s 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.08 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.929 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 

 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        36.79 Ws/m2K 
 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.45 C 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 

 
 
 
 

 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem - Vinylové desky 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,0035       0,170  1000,0 
   2  Cemix 115 - Lepidlo speciál  0,004       0,570  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS 100Z  0,120       0,037  50,0 
   5  Sindelit SBS  0,003       0,210  12507,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,289 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   0,45 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 



 

 

    
 

 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 
 

 Název úlohy :  Střecha 
 Zpracovatel :  Silvie Dostálová 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  2.05.2020 
 
 

  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 

 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           

  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 140  0,0003  0,3900  1700,0  560,0  148275,0   0.0000 
  3  Rockwool Multi  0,1000  0,0430  840,0  28,0  1,0   0.0000 
  4  Rockwool Multi  0,1500  0,0430  840,0  28,0  1,0   0.0000 
           

 

 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 

 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 140 Special   --- 
  3  Rockwool Multirock   --- 
  4  Rockwool Multirock   --- 
         

 
 

 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 

          
 

    1        31        744    20.6   55.0  1333.8    -4.5   81.3   340.4 
    2        28        672    20.6   57.4  1392.0    -2.8   80.8   390.7 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     1.2   79.4   528.7 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     6.1   77.3   727.5 
    5        31        744    20.6   65.2  1581.2    11.0   74.3   974.8 
    6        30        720    20.6   69.1  1675.8    14.2   71.7  1160.5 
    7        31        744    20.6   70.9  1719.4    15.6   70.3  1245.3 
    8        31        744    20.6   70.3  1704.9    15.1   70.8  1214.5 
    9        30        720    20.6   65.8  1595.8    11.5   73.9  1002.3 
   10        31        744    20.6   61.5  1491.5     6.9   76.8   763.8 
   11        30        720    20.6   59.0  1430.8     1.8   79.2   550.6 
   12        31        744    20.6   57.9  1404.2    -2.5   80.7   400.2 
 

          
 

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 



 

 

    

   
  
 

 

 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  

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

 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 

  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.871 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 
 

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

 

 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0011 m/s 
 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         62.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.0 h 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.16 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.959 
  

 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.763    11.2   0.627    19.6   0.959    58.6 
    2    15.3   0.774    11.9   0.628    19.7   0.959    60.9 
    3    15.7   0.749    12.3   0.571    19.8   0.959    61.8 
    4    16.3   0.702    12.8   0.463    20.0   0.959    63.3 
    5    17.3   0.659    13.8   0.296    20.2   0.959    66.8 
    6    18.2   0.632    14.7   0.084    20.3   0.959    70.2 
    7    18.7   0.611    15.1  ------    20.4   0.959    71.8 
    8    18.5   0.622    15.0  ------    20.4   0.959    71.3 
    9    17.5   0.656    14.0   0.273    20.2   0.959    67.3 
   10    16.4   0.694    12.9   0.441    20.0   0.959    63.6 
   11    15.8   0.742    12.3   0.559    19.8   0.959    61.8 
   12    15.5   0.777    12.0   0.629    19.7   0.959    61.4 
           

 

 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 

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

 theta [C]:   20.0   19.7   19.7    5.9  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1330    146    143    138 
 p,sat [Pa]:   2338   2290   2289    928    168 
 

 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.387E-0009 kg/(m2.s) 
 
 

 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 

   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 

  1  Sádrokarton  90  213  62  ---  --- 
  2  Jutafol N 140  90  213  62  ---  --- 
  3  Rockwool Multi  365  ---  ---  ---  --- 
  4  Rockwool Multi  ---  ---  334  31  --- 
 
          

 

 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 

 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 

 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 



 

 

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

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  148275,0 
   3  Rockwool Multirock  0,100       0,043  1,0 
   4  Rockwool Multirock  0,150       0,043  1,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,166 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2017, (c) 2016 Svoboda Software 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRŮMĚRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 

 podle EN 12831-1, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2018 
 
 

 Název budovy:  Bakalářská práce 
 Zpracovatel:  Silvie Dostálová 
 Zakázka:  VŠB - TUO 
 Datum:  2.5.2020 
 Varianta:  Obálkou 
 
 Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o:       -15.0 C 
 Teplotní korekce na časovou konstantu budovy DeltaTe,Tau:         0.0 C 
 Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te:       -15.0 C 
  

 Průměrná venkovní teplota během otopného období Te,m:         3.8 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty f,Th,ann:        1.45 
  

 Průměrná návrhová vnitřní teplota v budově Ti,prum:        20.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Ti,m:        20.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy budovy v kontaktu se zeminou A:       105.0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy budovy P:        41.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V:       611.0 m3 
  

 Intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa  n50:         4.5 1/h 
 Opravný činitel na počet stěn nechráněných proti větru f,fac:         8.0 
 Činitel orientace budovy f,dir:         2.0 
 Činitel objemového průtoku vzduchu f,qv:        0.05 
  

  

 
 

  PŘEHLED ZADANÝCH ÚDAJŮ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 

 Číslo podlaží:        1  Název podlaží:  1NP                                                                                                                                                    
 Číslo místnosti:        1  Název místnosti:   1                                                                                                                                                     
      

 

 Podlahová plocha A:    105.0 m2  Objem vzduchu V:    465.0 m3 
 Exponovaný obvod P:     41.0 m  Počet na podlaží:        1 
  

 Návrh. vnitřní teplota Ti:     20.0 C  Prům. teplota vnitřního vzduchu:  20.0 C 
   Výška pobytové zóny:   1.0 m 
   Gradient teploty vzduchu:  1.00 K/m 
   Rozdíl mezi teplotou vzduchu a oper. teplotou:  0.00 C 
  

 Typ vytápění:               nepřerušované 
  

 Typ větrání:                 přirozené  Min. intenzita větrání:      0.5 1/h 
  
 

 Název konstrukce  Plocha  U  Činitel fix  DeltaU  Ueq     H,T 
  

  A [m2]  W/(m2K)  [-]  W/(m2K)  W/(m2K)  [W/K] 
  

          
  

 Obvodová stěna             151.1  0.190   1.00   0.05   -------    36.27 
 Okna                        17.1  1.200   1.00   0.05   -------    21.41 
 Dveře vstupní                1.8  1.500   1.00   0.05   -------     2.74 
 Dveře na terasu              4.0  1.200   1.00   0.05   -------     4.99 
 Střecha                     45.9  0.166   1.00   0.05   -------     9.92 
 Střešní okna                 2.1  1.400   1.00   0.05   -------     2.99 
 Podlaha na terénu          105.0  0.300   0.46   -------    0.21   14.61 
 Strop                       67.7  0.140   0.90   0.05   -------    11.58 
          

 
 

 Vysvětlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je součinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Činitel fix je činitel 
  teplotní redukce vyjadřující vliv teplotního rozdílu působícího na konstrukci a výšky místnosti, 
  DeltaU je přirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je součinitel prostupu tepla s vlivem 
  zeminy ve W/(m2K), H,T je měrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m 
  a Psi je lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 Zvýšení tepelného výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,hu:        0 W 
 Výsledná celková intenzita větrání vztažená na teplotní rozdíl  35.0 C:     0.50 1/h 
 

 Ztráta prostupem Fi,T :      3658 W,    tj.    100.0 % ze součtu ztrát prostupem všech místností 
 Ztráta větráním Fi,V :      2767 W,    tj.    100.0 % ze součtu ztrát větráním všech místností 
 Ztráta celková Fi,HL :      6425 W,    tj.    100.0 % ze součtu celkových ztrát všech místností 



 

 

 

  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1   
 

 Ztráta prostupem Fi,T :       3658 W,   tj.    100.0 % ze ztráty prostupem budovy 
 Ztráta větráním Fi,V :       2767 W,   tj.    100.0 % ze ztráty větráním budovy 
 Ztráta celková Fi,HL :       6425 W,   tj.    100.0 % z celkové tepelné ztráty budovy 
 
 
 

  PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová venkovní teplota v dané lokalitě Te,o:  -15.0 C 
 Návrhová venkovní teplota pro hodnocenou budovu Te:  -15.0 C 
 
          

  

 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celková  % ze  Podíl 
  

 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  součtu  FiHL/(Ti-Te) 
  

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

    1   1             20.0     105.0    465.0       6425  100.0%    183.56 
           

  

 Součet:      105.0     465.0   100.0% 
 
 
 

  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Celk. tep. ztráta (tep. výkon) Fi,HL:     6.425 kW  100.0 % 
 
 Tepelná ztráta prostupem Fi,T:     3.658 kW   56.9 % 
 Tepelná ztráta větráním Fi,V:     2.767 kW   43.1 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       

  

 Obvodová stěna                 1.005 kW    15.6 %     151.1 m2        6.7 W/m2 
 Okna                           0.719 kW    11.2 %      17.1 m2       42.0 W/m2 
 Dveře vstupní                  0.093 kW     1.4 %       1.8 m2       52.5 W/m2 
 Dveře na terasu                0.168 kW     2.6 %       4.0 m2       42.0 W/m2 
 Střecha                        0.267 kW     4.2 %      45.9 m2        5.8 W/m2 
 Střešní okna                   0.101 kW     1.6 %       2.1 m2       49.0 W/m2 
 Podlaha na terénu              0.511 kW     8.0 %     105.0 m2        4.9 W/m2 
 Strop                          0.299 kW     4.6 %      67.7 m2        4.4 W/m2 
       

 Tepelné vazby      0.495 kW     7.7 %         ---          ---   
       

 
 
 

  PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  

 Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy H,T:    111.8 W/K 
 Plocha obálky budovy A:    394.7 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.39 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em     0.28 W/m2K 
 
 
 
 Ztráty 2018, (c) 2018 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Bakalářská práce 
 Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytápěných zón budovy V:  611 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  412 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

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

 Požadavek:  

  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,39 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 

  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,28 W/m2K 
  

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

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

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,74 
 
 
 Ztráty 2018, (c) 2018 Svoboda Software 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
 

Identifikační údaje 
 

Druh stavby 

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Katastrální území a 

katastrální číslo Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Rodinný dům 

 

Krnalovice 30, Hukvaldy 739 46 č. 1802/21 

Ivana Krpcová 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník Adresa 

Telefon/E-mail 

David Fibišek 

 

Krmelínská 164, Brušperk, 734 96 

 

+420 608 101 987 

 

Charakteristika budovy 
 

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a 
základy 
Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících objem 
budovy 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 

611,0 m3 

 

394,7 m2 

0,65 m2/m3 

Typ budovy nová obytná 

Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 20,0 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C 

 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 
 

Ochlazovaná konstrukce Plocha 

 

 
Aj [m2] 

Součinitel 
(činitel) prostupu 
tepla Ui 
(ΣΨk.lk + Σχj) 
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla UN 
(Urec) 
[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce 
 

bi [-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
 
HTi = Ai . Ui . bi 

[W/K] 

 151,1 0,19 0,30 ( 0,2 ) 1,00 28,7 

 17,1 1,20 1,5 ( 1,2 ) 1,00 20,6 

 1,8 1,50 1,7 ( 1,2 ) 1,00 2,7 

 4,0 1,20 1,7 ( 1,2 ) 1,00 4,8 

 45,9 0,17 0,24 ( 
0,16 

) 1,00 7,6 

 2,1 1,40 1,2 ( 1,5 ) 1,00 2,9 

 105,0 0,30 0,45 ( 0,3 ) 0,70 21,9 

 67,7 0,14 0,3 ( 0,2 ) 0,90 8,5 

   0,45 ( 0,3 )  14,1 

Celkem 394,7    111,8 

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



 

 

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
 

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 111,8 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,28 

Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základi hodnoty Uem,N,20 a pusobících teplot 

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4 v 
ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20 

W/(m2·K) 0,39 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,29 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,39 

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.  

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

 

 

 

 

 

 

 
Klasifikace: B - úsporná 

 

 

 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 

 

 

 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: IČ: 

Zpracoval: 
 

 

 

 

Podpis: ......................................................... 

 

 

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

 

Hranice klasifikačních tříd Veličin
a 

Jednotk
a 

Hodno
ta 

A - B 0,5·Uem,

N 
W/(m2.K

) 
0,19 

B - C 0,75·Uem

,N 
W/(m2.K

) 
0,29 

C - D Uem,N W/(m2.K
) 

0,39 

D - E 1,5·Uem,

N 
W/(m2.K

) 
0,58 

E - F 2,0·Uem,

N 
W/(m2.K

) 
0,78 

F - G 2,5·Uem,

N 
W/(m2.K

) 
0,97 

 



 

 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 Hodnocení obálky budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 105,0 m2 stávájící doporučení 

CI Velmi úsporná 

 

 

0,5 

 
 

0,75 

 
 

1,0 

 
 

1,5 

 
 

2,0 

 
 

2,5 

 

 

Mimořádně nehospodárná 

 

 

 

   0,72 

 

KLASIFIKACE 

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

0,28  

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

0,39  

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem 

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

Uem 0,19 0,29 0,39 0,58 0,78 0,97 

Platnost štítku do: Datum vystavení štítku: 2.05.2020 

Štítek vypracoval(a):  
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Návrh schodiště 

 Pro novostavbu RD je navrženo dvojramenné levotočivé schodiště se zrcadlem. Návrh 

schodiště je proveden dle ČSN 73 4130. [11] 

 

Konstrukční výška podlaží KV 

KV = 2950 mm 

Předběžný návrh výšky stupně h‘ = 170 mm 

𝑛 =
𝐾𝑉

ℎ′
=   

2950

170
= 17,25         (1) 

Navržený počet stupňů - 17 

Výška stupně 

ℎ =
𝐾𝑉

𝑛
=

2950

170
= 174 𝑚𝑚         (2) 

Šířka stupně b 

𝑏 = 630 − 2 ∙ ℎ = 630 − 2 ∙  174 = 280 𝑚𝑚      (3) 

Sklon ramene 

𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
ℎ

𝑏
=

174

280
= 0,617         (4) 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1(0,617) = 31,67°         (5) 

Podchodná výška hp 

ℎ𝑝 = 1500 +
750

𝑐𝑜𝑠 𝛼
= 1500 +

750

𝑐𝑜𝑠(31,67)
= 2381 𝑚𝑚       (6) 

Průchodná výška hpr 

ℎ𝑝𝑟 = 750 + (1500 ∙ cos 𝛼) = 750 + (1500 ∙ cos(31,26)) = 2022 𝑚𝑚  (7) 

 

Minimální povolená podchodná výška 2100 mm a průchodná výška 1950 mm schodišťového 

ramene je splněna. 

 



 

 

 

Obr. 11 – Půdorys schodiště 
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Dimenzování vnitřní kanalizace 

Výpočet dimenzování kanalizace je proveden dle norem ČSN 75 6760 [12] a ČSN EN 

12 056 [13] 

Výpočet průtoku odpadních vod 

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾 ∙ √Σ 𝐷𝑈           (8) 

 

kde: 

K  součinitel odtoku pro RD 0,5  [l0,5/s0,5] 

DU výpočtový odtok    [l/s] 

 

 Výpočet celkového průtoku odpadních vod 

𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝑤𝑤 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑝          (9) 

 

kde:  

Qww  průtok odpadních vod   [l/s]  

Qc  trvalý průtok odpadních vod   [l/s]  

Qp  čerpaný průtok odpadních vod  [l/s] 

Seznam zařizovacích předmětů 

 

Tab. 4 – Seznam zařizovací předmětů a hodnoty vypočteného odtoku DU 



 

 

Dimenzování připojovacího potrubí  

          Připojovací potrubí je navrženo v systému HT od firmy Wavin [18]. Každý zápachový 

předmět bude opatřen zápachovou uzávěrou dle typu předmětu.  

 

Tab. 5 – Dimenzování připojovacího potrubí 

 

Dimenzování odpadního potrubí 

 Pouze odpadní potrubí č.4 bude odvětrávané a ukončené větrací hlavicí 500 mm nad 

střešní rovinou. Odpadní potrubí č.5 bude ukončeno přivzdušňovací hlavicí. 

 

Tab. 6 – Dimenzování odpadního potrubí 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dimenzování svodného potrubí 

 Svodné potrubí je vedeno v zemi a je navrženo v systému KG od firmy Wavin [18].  

 

Tab. 7 – Dimenzování svodného potrubí 
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Dešťová kanalizace 

Novostavba RD bude zastřešena sedlovou střechou, která je rozčleněna na dvě 

odvodňovací plochy. Srážková voda bude odváděna pomocí čtyř dešťových svodů, kde každý 

svod bude ukončen u terénu lapačem střešních splavenin. 

 

Výpočet plochy střechy 

𝐴 = 𝐿𝑟 ∙ 𝐵𝑟              (10) 

kde: 

Lr délka okapu         [m] 

Br půdorysný průmět střechy od střešního žlabu po hřeben střechy  [m] 

 

𝐴6 = 5,7 ∙  5.8 = 33,06 𝑚2 

𝐴7 = 5,7 ∙  5.8 = 33,06 𝑚2 

𝐴8 = 5,7 ∙  5.8 = 33,06 𝑚2 

𝐴9 = 5,7 ∙  5.8 = 33,06 𝑚2 

 

Výpočet dešťových vod 

𝑄𝑅 = 𝑖 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶                      (11) 

kde: 

i intenzita deště – 0,03    [l/s·m²]  

A půdorysný průmět odvodňované plochy  [m²] 

C součinitel odtoku srážkových vod  [-] 

 

 

 



 

 

𝑄6 = 0,03 ∙ 33,06 ∙ 1 = 0,99 𝑙/𝑠 

𝑄7 = 0,03 ∙ 33,06 ∙ 1 = 0,99 𝑙/𝑠 

𝑄8 = 0,03 ∙ 33,06 ∙ 1 = 0,99 𝑙/𝑠 

𝑄9 = 0,03 ∙ 33,06 ∙ 1 = 0,99 𝑙/𝑠 

 

 

Tab. 8 – Dimenzování dešťového potrubí 

 

Výpočet dimenze dešťové kanalizace je proveden dle ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 

[12] a ČSN EN 12 056-2 - Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy část 2. [13] 
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Bilance splaškových vod 

Novostavba RD je navržena pro 4 osoby. Směrné číslo roční spotřeby vody na jednoho 

obyvatele je 35 m³/rok + se připočítá 1m3/obyvatel na spotřebu spojenou s očistou okolí RD dle 

vyhlášky č. 120/2011 Sb. [10] 

Počet obyvatel: Hukvaldy – 1 910 obyvatel 

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd: 1,35 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh: 2,00 

 

1. Specifická potřeba vody za 1 rok: 

𝑞 =
36

365
= 0,099

𝑚3

𝑑𝑒𝑛
= 99 𝑙/𝑑𝑒𝑛       (12) 

 

2. Průměrná denní potřeba vody Qp:       

 𝑄𝑝 = 𝑛 ∙ 𝑞 =  4 ∙ 99 = 396 𝑙/𝑑𝑒𝑛        (13) 

3. Maximální denní potřeba vody Qm: 

  𝑄𝑚 = 𝑄𝑝 ∙ 𝑘𝑑 = 396 ∙ 1,35 = 534,6 𝑙/𝑑𝑒𝑛      (14) 

4. Maximální hodinová potřeba vody Qh: 

𝑄ℎ =
1

24
∙ 𝑄𝑝 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘ℎ =

1

24
∙  396 ∙ 1,35 ∙ 2 = 44,55 𝑙/ℎ𝑜𝑑     (15) 

 

5. Roční potřeba vody Qr: 

𝑄𝑟 =  𝑄𝑝 ∙ 𝑝 = 396 ∙ 365 = 144,5 𝑚3/𝑟𝑜𝑘       (16) 

 

kde: 

p   počet provozních dnů budovy 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilance dešťových vod  

Množství srážkové vody Q: 

𝑄 =
𝑗 ∙ 𝑃 ∙ 𝑓𝑠 ∙ 𝑓𝑓

1000
=

800 ∙ 132,24 ∙ 0,75 ∙ 0,9

1000
= 71,41𝑚3/𝑟𝑜𝑘     (17) 

 

kde:  

j  množství srážek   [mm/rok]  

P  využitelná plocha střechy  [m2]  

fs  koeficient odtoku střechy  [-]  

ff  koeficient účinnosti filtru  [-]  
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Návrh DČOV 

 Odvod odpadní vody z objektu bude zajištěn pomocí DČOV STMH5 od firmy Hellstein 

[27] pro 2-5 EO. Typ STMH5 zvládne krátkodobé přetížení 8 EO. Za den je schopna vyčistit 

750 l, což je dostačující pro denní potřebu vody čtyř osob 534,6 l vypočítanou v příloze č.6.  

 DČOV je sestavena z plastové nádrže kulového tvaru, bio-disky, dmychadla a usazovací 

jímkou U2. Bio-disky se volí dle počtu osob trvale napojených, tudíž jsou zvoleny 4.  

Schéma řezu DČOV je znázorněno na obr. 10 a schéma řezu UN na obr.11 . Napojení 

DČOV na vnitřní kanalizaci objektu je znázorněno ve výkresech č. D.1.4 – 05 – SVODNÉ 

POTRUBÍ – VARIANTA B a č. D.1.4 – 06 – ROZVINUTÝ ŘEZ SPLAŠKOVOU 

KANALIZACÍ. 

 

 

Obr. 12 – Příčný řez DČOV STMH5 

 



 

 

 

Obr. 13 – Řez usazovací jímkou U2 
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Návrh žumpy 

 Alternativním řešením likvidace odpadních vod je pomocí bezodtokové jímky. Návrh 

žumpy je proveden dle ČSN 75 6081. [14] 

Výpočet velikosti žumpy 

𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑞 ∙ 𝑡           (18) 

𝑉 = 4 ∙ 100 ∙ 30 = 12 000 𝑙 = 12𝑚3 

 

kde: 

n počet napojených obyvatel        [-] 

q specifické průměrné denní množství odpadních vod vypouštěných do žumpy [l] 

t časový interval vyprazdňování žumpy      [dny] 

 

 Pro novostavbu RD je navržena bezodtoková jímka NAUTILUS 12m3 od firmy Sineko 

[19], která je určená ke shromažďování splaškových odpadních vod z domácnosti či lehkého 

průmyslu. Vyvážení bude zajištěno jednou měsíčně a bude vedena průkazná evidence o jejím 

vyvážení. 

Schéma řezu jímky NAUTILUS 12m3 je znázorněno na obr. 12 a rozměry zvolené jímky 

viz Tab. 9. Napojení žumpy na vnitřní kanalizaci objektu je znázorněno ve výkresech č. D.1.4 

– 05 – SVODNÉ POTRUBÍ – VARIANTA B a č. D.1.4 – 06 – ROZVINUTÝ ŘEZ 

SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ. 



 

 

 

Obr. 14 – Uložení jímky NAUTILUS 12m3 

 

 

Tab. 9 – Rozměry jímky NAUTILUS 12 m3 
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Množství využitelné srážkové vody 

Do akumulační nádrže bude natékat jak dešťová voda, tak předčištěna splašková voda 

z domovní čistírny odpadních vod. Množství využitelné vody je rovno množství srážkové vody 

Q = 71,41 m3 /rok viz příloha č.7 - Bilance splaškových a dešťových vod.  

 Objem nádrže dle spotřeby vody 

𝑉𝑉 =
𝑛∙𝑆𝑑∙𝑅∙𝑎

1000
           (19) 

𝑉𝑉 =
4∙99∙0,5∙20

1000
= 𝟑, 𝟗𝟔 𝒎𝟑   

kde: 

n počet obyvatel v domácnosti   [-] 

Sd spotřeba vody na obyvatel/den  [l] 

R koeficient využití srážkové vody - 0,5 [-] 

a koeficient optimální velikosti - 20  [-] 

 

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody 

𝑉𝑃 =
𝑄

365
∙ 𝑎           (20) 

𝑉𝑃 =
71,41

365
∙ 20 = 𝟑, 𝟗𝟏𝟑 𝒎𝟑  

kde: 

Q množství odvedené srážkové vody [m3/rok] 

a koeficient optimální velikosti  - 20 [-] 

 

 

 

 

 

 



 

 

Potřebný objem nádrže 

 Pro výsledný potřebný objem AN se vybere menší objem. 

𝑉𝑁 = 𝑀𝐼𝑁(𝑉𝑉; 𝑉𝑃)          (21) 

𝑉𝑁 = 𝑀𝐼𝑁(3,96 ; 3,913) = 𝟑, 𝟗𝟏𝟑 𝒎𝟑 

kde: 

VV objem nádrže dle spotřeby 

VP objem nádrže dle množství odvedené srážkové vody 

 

Minimální objem akumulační nádrže je 3,913 m3. Pro RD je navržena akumulační 

nádrž AS-REWA Kombi 4 EO o objemu 4,21 m3 viz. Obr.13. 

 

Obr. 15 – Řez akumulační nádrži AS-REWA 
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Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = ∑ 𝐴𝑖 ∙ Ψ𝑖
𝑛
𝑖=1                (21) 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = ∑ 132,24 ∙ 1𝑛
𝑖=1 = 𝟏𝟑𝟐, 𝟐𝟒 𝒎𝟐  

kde: 

Ai  půdorysný průmět odvodňované plochy  [m2] 

Ψi součinitel odtoku srážkových povrchových vod [-] 

N počet odvodňovacích ploch určitého charakteru [-] 

 

Vsakovací plocha 

𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = 𝐿 ∙ 𝑏′ = 𝐿 ∙ (
ℎ𝑣𝑧

2
+ 𝑏)        (22) 

𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = (0,1 − 0,3) ∙  𝐴𝑟𝑒𝑑         (23) 

𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 = 0,1 ∙  132,24 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟐𝟒 𝒎𝟑 

 

kde: 

l délka podzemního prostoru    [m] 

b šířka podzemního prostoru    [m] 

b‘ šířka vsakovacího plochy podzemního prostoru [m] 

hvz výška propustných stěn    [m] 

 

Retenční objem vsakovacího zařízení 

𝑉𝑣𝑧 =
ℎ𝑑

1000
∙ (𝐴𝑟𝑒𝑑 + 𝐴𝑣𝑧) − 

1

𝑓
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘 ∙ 𝑡𝑐 ∙ 60      (24) 

𝑉𝑣𝑧 =
39

1000
∙ (132,24 + 0) −  

1

2
∙ 0,00002 ∙ 13,224 ∙ 240 ∙ 60 = 𝟒, 𝟐𝟎𝟒 𝒎𝟑 = 4 204 𝑙 

 

 

 



 

 

kde: 

hd návrhový úhrn srážek      [mm] 

Ared redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

Avz plocha hladiny vsakovacího zařízení    [m2] 

Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení   [m2] 

tc doba trvání srážek dle určité periody    [min] 

kv koeficient vsaku      [m.s-1] 

f součinitel bezpečnosti vsaku     [-] 

 

Vsakovaný odtok 

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 =
1

𝑓
∙ 𝑘𝑣 ∙ 𝐴𝑣𝑠𝑎𝑘          (25) 

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘 =
1

2
∙ 0,00001 ∙ 13,224 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟔𝟏𝟐 𝒎𝟑/𝒔 

 

kde: 

f součinitel bezpečnosti vsaku – 2  [-] 

kv koeficient vsaku    [m/s] 

Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení  [m2] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení 

𝑇𝑝𝑟 =
𝑉𝑣𝑧

𝑄𝑣𝑠𝑎𝑘
           (26) 

𝑇𝑝𝑟 =
4,204

0,00006612
= 63 582, 577 𝑠 = 𝟏𝟕, 𝟔 𝒉𝒐𝒅 

Tpr = 17,6 hod < Tpr,n = 72 hod   

Doba prázdnění VZ vyhovuje dle ČSN 75 9010 [9]. 

 

kde: 

Vvz největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení  [m3] 

Qvsak vsakovací odtok       [m3/s] 

 

Návrh vsakovacího zařízení 

Je navržen zasakovací systém AS-KRECHT (obr. 14) od Asio [20] o třech vsakovacích 

tunelech. Rozmístění vsakovacích tunelů je znázorněné na výkresech č. D.1.4 – 04 SVODNÉ 

POTRUBÍ – VARIANTA A a D.1.4 – 04 SVODNÉ POTRUBÍ – VARIANTA B. Do 

vsakovacího zařízení budou svedeny z akumulační nádrže vody dešťové i vody předčištěné 

z domovní čistírny odpadních vod. 



 

 

Obr. 16 – Rozměry vsakovacího tunelu AS-KRECHT 
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