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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

Sou�asná doba klade stále vyšší požadavky na návrh a kvalitu realizovaných staveb. 

Legislativa �R pr�b�žn� reaguje na tuto skute�nost zp�ís�ováním svých požadavk� na 

výstavbu a tím omezuje negativní vliv �lov�ka na okolní krajinu.  

S tím p�ímo souvisí dnešní moderní trend v navrhování a realizaci staveb, zam��ený na 

úsporu energií, na vytvo�ení tepelné a vnit�ní pohody a na udržitelnost životního prost�edí. 

Odborná �ást mé bakalá�ské práce se zabývá úsporou pitné vody využitím deš�ových vod 

a vsakováním p�ebytk� v míst� rodinného domu. 

ANNOTATION OF THE BACHELOR WORK 

The present time places increasing requirements on the design and quality of completed 

construction. 

 The laws of �R continuously respond to this fact by tightening the requirements for the 

construction, thus reducing the negative human impact on the environmental. 

 Today modern trend directly related with the design and civil construction, and is aimed 

at saving energy, heat and on to create inner comfort and environmental sustainability. 

 Technical part of my bachelor work is concerned with saving water by using rainwater 

and his  infiltration of her surpluses near the family home.. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA�ENÍ: 

DR  dokumentace realiza�ní 

ÚP  územní plán 

HPV  hladina podzemní vody 

S-JSTK sou�adnicový systém 

AN   akumula�ní nádrž 

SV  studená voda 

TV   teplá voda 

NN  nízké nap�tí 

1.NP   první nadzemní podlaží 

2.NP   druhé nadzemní podlaží 

m. n. m. metr� nad mo�em 

B.p.v.   Balt po vyrovnání 

SO  stavební soubor 

Ostatní zna�ení je z�eteln� popsáno v textu a u �ešených výpo�t�. 
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1. ÚVOD 

Bakalá�skou práci na téma Rodinný d�m - vnit�ní vodovod a kanalizace jsem zpracoval 

v požadovaném rozsahu odborné �ásti projektu a projektu pro provád�ní stavby [2]. Rodinný 

d�m jsem navrhl pro pot�eby bakalá�ské práce. 

D�m jsem navrhl zd�ný, dvoupodlažní se sedlovou st�echou. D�m je ur�ený pro trvalé 

rodinné bydlení. Rodinný d�m jsem navrhl v souladu s požadavky vyhlášky [3]. 

Pro lepší hospoda�ení s deš�ovými vodami a v souladu s platnou legislativou [4] jsem 

navrhl podzemní sb�rnou nádrž a vsakovací za�ízení.  

Jímanou deš�ovou vodu z nádrže jsem navrhl využívat pro pot�eby užitkové vody. Pro 

její využití jsem navrhl samostatný rozvod s ochranou dopl�ované pitné vody v souladu s  

platnou legislativou [13]. 
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2. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

Název :    Rodinný d�m - Stavební �ešení 

    

Stupe� dokumentace:  DR  

Vypracoval:    Aleš FIDLER / FID009 

    

Ostrava, duben 2012 Po�et stránek:   4 
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2.1. Identifikace stavby 

Stavba:  Rodinný d�m - vnit�ní vodovod a kanalizace 

Místo stavby:  Orlová - Lutyn�,  

Parcela �íslo:   4003 

Katastr. území: Orlová  663824 

Objednavatel:  VŠB - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta stavební (FAST), 229 – Katedra prost�edí staveb a TZB 

Ludvíka Podéšt� 1875/17 

708 33 Ostrava – Poruba 

I�O:   61989100 

Statutární zástupce: Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

Zhotovitel:  dle výb�ru objednavatele 

Stupe� dok.:  DR 

Projektant:  Aleš Fidler 

   17.listopadu 435 

   73514 Orlová-Lutyn�

Rodinný d�m je navržen pro pot�eby bakalá�ské práce. D�m je situován na území 

ur�eném k trvalému bydlení, v blízkosti nákupního centra. Ob�anská vybavenost je na dosah 

p�ší ch�zí, ob�anská vybavenost je dostupná v centru m�sta Orlová. 

D�m je navržen zd�ný, dvoupodlažní se sedlovou st�echou a respektuje architektonické 

danosti okolí. Barevnost fasád je z�ejmá z pohled�, bude však up�esn�na p�i realizaci stavby 

po konzultaci se stavebníkem. 

D�m je ur�ený pro trvalé rodinné bydlení [15]. 
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2.2.  Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Vlastník parcely:   Aleš Fidler, 17.listopadu , Orlová-Lutyn�, 735 14 

Druh pozemku:   Zahrada 

Vým�ra:     1 200 m3

Omezení vlastnického práva: bez omezení 

Parcela �íslo 4000/2 se nachází v Karvinské plošin�, která sou�ástí Ostravské pánve. 

Podloží je tvo�eno krom� karbonu, t�etihorními sedimenty mo�ského miocénu, ve vývoji 

jílovc�, slínovc�, písk� a št�rk�.  

Parcela byla doposud využívána jako zahrada 

2.3.  Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Na stavební parcele bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku. St�ední 

radonový index pozemku je 30,0 kBq/m3. Pozemek je za�azen do kategorie s nízkým 

radonovým indexem a protiradonová opat�ení nejsou nutná. 

Rodinný d�m je jednoduchou stavbu, geologický ani hydrogeologický pr�zkum nebyl 

proveden. Geologické pom�ry budou zhodnoceny p�i provád�ní zemních pracích pro založení 

stavby. 

Pozemek je rovinného charakteru. Ze severozápadní strany probíhá kolem zájmového 

území obslužná komunikace na ulici 17. listopadu. V blízkém dosahu budoucí stavby jsou k 

dispozici ve�ejné rozvody inženýrských sítí, na které bude stavba napojena. Jde zejména o 

kabelový rozvod NN, jednotnou kanalizaci, ve�ejný vodovod a rozvod plynu. 

2.4.  Informace o spln�ní požadavk� dot	ených orgán�

P�i realizaci kanaliza�ní a vodovodní p�ípojky dodržet všeobecné podmínky pro 

provád�ní zemních prací v blízkosti kabel� PVTS, které jsou nedílnou sou�ástí stavebního 

povolení. 

2.5.  Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Rodinný d�m je navržen v souladu s platnou legislativou [1], [3]. 
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2.6.  Údaje o spln�ní podmínek regula	ního plánu, územního rozhodnutí, 

pop�ípad� územn� plánovací informace 

Parcela je v ÚP m�sta Orlová zahrnut do ploch s plánovanou obytnou zástavbou, jako 

plocha pro bydlení individuální - v rodinných domech . 

2.7.  V�cné a 	asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a 

jiná opat�ení v dot	eném území 

Pozemek je volný, travnatý, bez vzrostlé zelen� a jakýchkoliv stavebních objekt�. Na 

staveništi nejsou umíst�ny žádné objekty. 

Území nad kanalizací v ší�ce 0,75 m od osy potrubí na ob� strany nesmí být zastav�né, 

ani osázené stromy. 

Na pozemku nad vodovodní p�ípojkou je ochranné pásmo o ší�ce 4 m (2 m na každou 

stranu osy potrubí) které nesmí být zastav�no. 

Ochranná pásma inženýrských sít jsou zakotvena ve stavebním povolení a vyjád�ení 

jednotlivých správc� a budou respektována. P�eložky inženýrských sítí není nutno provád�t. 

O zahájení stavebních prací je nutno informovat Magistrát m�sta Orlové - Odbor 

územního plánování a stavebního �ádu [1]. P�i realizaci je nutno respektovat požadavky 

kontrol vyplývající ze stavebního povolení.  

2.8.  P�edpokládaná lh�ta výstavby v	etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládaná doba výstavby 8 m�síc�. 

2.9.  Orienta	ní hodnota stavby 

Orienta�ní odhad stavby je  2 850 000,- K�
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Stavební �ešení 

Název :    Rodinný d�m - Stavební �ešení 

    

Stupe� dokumentace:  DR  

Vypracoval:    Aleš FIDLER / FID009 

    

Ostrava, duben 2012 Po�et stránek:   9 
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3.1.  Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

3.1.1.    Zhodnocení polohy a stavu staveništ�

Staveništ� je rovinného charakteru. Ze severozápadní strany probíhá kolem zájmového 

území obslužná ulice 17.listopadu.  

V blízkém dosahu budoucí stavby, viz výkres 01, jsou k dispozici ve�ejné rozvody 

inženýrských sítí, na které bude stavba napojena. Jde zejména o podzemní kabelový rozvod 

NN, jednotnou stokovou kanalizaci, ve�ejný vodovod a rozvod plynu. 

3.1.2.    Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Rodinný d�m je navržen pro pot�eby bakalá�ské práce. D�m je situován na území ur�eném 

k trvalému bydlení, v blízkosti nákupního centra. Ob�anská vybavenost je na dosah p�ší 

ch�zí, ob�anská vybavenost je dostupná v centru m�sta Orlová a v m�stské �tvrti Orlová-

Lutyn�. 

D�m je zd�ný, dvoupodlažní se sedlovou st�echou a respektuje architektonické danosti 

okolí. Barevnost fasád je z�ejmá z pohled�, bude však up�esn�na p�i realizaci stavby, po 

konzultaci se stavebníkem. 

D�m je ur�ený pro trvalé rodinné bydlení. 

3.1.3.    Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

�ešení vn�jších ploch 

Stavbu založit na základových betonových pásech z betonu prostého C 12/15. Pásy založit 

na úrovni základové spáry –1,180 m . HPV -4,000 m. 

Svislé jednovrstvé obvodové nosné zdivo z cihel POROTHERM 44 P+D zdít na maltu 

POROTHERM TM. Koncové cihly v ost�ní a parapetu provést z cihel POROTHERM 44 

K EKO+ a POROTHERM 44 ½ K EKO+ s vlepenou izolací XPS 200 x 40 mm. 

Vnit�ní jednovrstvé nosné zdivo z cihel POROTHERM 250 P+D zdít na maltu MVC 10. 

Vodorovné konstrukce, tvo�ené keramickými vložkami MIAKO, uložit na systémové 

nosníky POROTHERM POT. 

Schodišt� provést železobetonové s monolitickou deskou a s prefabrikáty jednotlivých 

schodiš�ových stup��. 
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Vodorovnou hydroizolaci proti vod� a zemní vlhkosti, uložit na podkladním betonu (viz 

výkres 06). Vytvo�it ji ze dvou vrstev lepenky (Sklobit, IPA apod.) a t�í vrstev asfaltového 

nát�ru. 

Tepelnou izolaci stropu a st�echy nad 2.NP �ešit v konstruk�ních vrstvách stropu a st�echy 

tepelnou izolací ROCKWOOL AIRROCK (viz výkres 06). 

Vn�jší omítky provést hladké. Vnit�ní omítky štukové, v barv� bílé nebo dle p�ání 

stavebníka, nát�ry dle technologií výrobc� výplní otvor�. 

V koupeln� a WC provést keramické obklady st�n na výšku 1 500 mm dle výb�ru 

stavebníka. Obklad kuchy�ské linky provést keramickým obkladem na od 800 mm do výšky 

1 500 mm. Dlažby provést keramické dle výb�ru stavebníka. 

Tam kde nejsou použity dlažby, položit laminátové plovoucí podlahy. 

Oplechování komín�, st�ešního viký�e, okenních parapet�, žlaby a deš�ových svod�

provést z pozinkovaného plechu opat�eného ochranným nát�rem.  

Za�izovací p�edm�ty pro instalaci si vybere stavebník p�i realizaci. Projekt �eší pouze 

možnosti jejich umíst�ní a napojení na TZB. 

Vnit�ní kanalizaci je navržena v souladu s �SN EN 12056-2, systém I - Systém s jediným 

odpadním potrubím a s �áste�n� pln�nými p�ipojovacími potrubími (50%). 

3.1.4.    Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek je rovinného charakteru. Ze severozápadní a severovýchodní strany probíhá 

kolem zájmového území obslužná komunikace 17. listopadu, na kterou bude rodinný d�m 

napojen.  

V blízkosti stavební parcely jsou k dispozici ve�ejné rozvody inženýrských sítí, na které 

bude stavba napojena. Jde zejména o kabelový rozvod NN, jednotnou splaškovou kanalizaci, 

ve�ejný vodovod a rozvod plynu. 

Napojení na elektrickou sí� 3+N+PE ~50Hz, 400V, TN – C provést ze sloupu stávajícího 

vedení NN AlFe 4×16 umíst�ného na pozemku parcelní �íslo 4000/62. Napojení na stávající 

elektrickou sí� bude provedeno kabelem CYKY 4B×10. Kabelové vedení pro napojení na 

elektrickou sí� bude vedeno v zemi. 

3.1.5.    �ešení technické a dopravní infrastruktury  

Pozemek je napojen obslužnou komunikací na ulici 17. listopadu. 

Stavební pozemek se nachází na hranici poklesové kotliny ozna�eném B1 v Územním 

plánu Orlové, tedy jako území v p�edpokládaném vlivu možného využití zásob uhlí v 18. k�e 
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DP Doubrava. Zajišt�ní rodinného domu proti ú�ink�m poddolování [14] není p�edm�tem 

zadání projektu. 

Stanovení radonového indexu na stavebním pozemku ve smyslu vyhlášky [5]. není 

p�edm�tem zadání. 

3.1.6.    Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba nebude produkovat škodliviny zne�is�ující životní prost�edí. Plynový kotel zajistí 

vytáp�ní a p�ípravu TV. Splaškové vody svést do jednotné kanalizace která je ve správ�

SmVaK a.s.. Deš�ové srážky jímat v podzemní sb�rné nádrži 6,5 m3 pro jejich následné 

využití. P�eliv ze sb�rné nádrže svést do zasakovací jímky 40 m3 umíst�né na stavební 

parcele. Pevný odpad bude likvidován v rámci odpadového hospodá�ství m�sta. 

3.1.7.    Bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 

komunikací 

Bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací není 

p�edm�tem projektu.  

3.1.8.    Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení 

Na stavební parcele bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku [5].  

Protože jde o jednoduchou stavbu, geologický ani hydrogeologický pr�zkum nebyl 

proveden. Geologické pom�ry zhodnotit p�i provád�ní zemních pracích pro založení stavby. 

Z hlediska posouzení vsakování srážkových vod je rodinný d�m nenáro�nou stavbou s 

redukovaným p�dorysným pr�m�tem odvod�ované plochy Ared < 200 m2. 

3.1.9.    Údaje o podkladech pro vytý	ení stavby 

Údaje pro vytý�ení jsou uvedeny na situaci – výkres �. 01. 

Výškový systém B.p.v.; 0,000 m 
 275,250 m n.m.  

Geodetický referen�ní polohový a výškový bod [27]: 

Nivela�ní po�ad:   Ge6 Dolní Lutyn�-Haví�ov 

Nivela�ní bod:  Ge6-10 

Místopisný popis:  Horní Lutyn�, d�m �.435 

Nadmo�ská výška B.p.v.;  275,543 m 

Sou�adnice S-JSTK  y=  458 806 m 

    x=1 098 557 m 
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3.1.10.    �len�ní stavby  

S ohledem na to že se jedná o jednoduchou stavbu, objekt není �len�n na samostatné 

stavební SO. 

3.1.11.      Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 

negativními ú	inky provád�ní stavby a po jejím dokon	ení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavba rodinného domu po dokon�ení nebude mít vliv na okolní pozemky. Pro eliminaci 

vlivu p�i výstavb�, práce neprovád�t v no�ních hodinách ani o sobotách a svátcích. 

Komunikaci �istit vždy po výjezdu motorových vozidel ze staveništ�. 

Stavební odpad bude t�íd�n a pravideln� odvážen na vymezenou skládku.  

Vsakovací za�ízení z�ídit až po dokon�ení hrubých terénních úprav nebo uvést do provozu 

až po dokon�ení stavebních prací, které mohou zp�sobit kontaminaci vsakovací plochy. 

3.1.12. Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe	nosti pracovník�

Veškeré stavební práce provést v souladu s [7]. Všechny stavební a montážní práce provést 

oprávn�nými firmami a ukon�it revizemi a tlakovými zkouškami dle p�íslušné legislativy a 

norem. 

3.2.  Mechanická odolnost a stabilita  

Rodinný d�m je jednoduchou stavbu, založenou v jednoduchých základových 

podmínkách. Hlavní nosná konstrukce rodinného domu je navržena dle tabulkových hodnot 

výrobc� matriál�. Proto konstrukce nebyly zvláš� posuzovány na mezní stav únosnosti ani 

použitelnosti. 

3.3.  Požární bezpe	nost  

Obvodové a nosné zdivo systému POROTHERM [30], T�ída reakce na ohe�: A1 – 

neho�lavé, Požární odolnost: REI 180 DP1[31], [32] 

Odpadní trubky a tvarovky, t�ída reakce na ohe�: B2. 

Potrubí izolovat vláknitou izolací (nap�. ROCKWOOL FLEXROCK), t�ída reakce na 

ohe�: A 
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3.4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Navržené stavební výrobky jsou vhodné pro konstrukce budov a plní základní legislativní 

požadavky [37]. 

3.5.  Bezpe	nost  p�i užívání  

Pozemek �ádn� oplotit. Pro užívání rodinného domu nejsou stanoveny žádné mimo�ádné 

bezpe�nostní požadavky nad rámec platné legislativy. 

3.6.  Ochrana proti hluku 

Nosné st�ny i p�í�ky provést s omítkou, která zlepšuje vzduchovou nepr�zvu�nost st�n. 

Posouzení  nepr�zvu�nosti navržené obvodové zdi [33]: 

Objemová hmotnost 

Vn�jší st�na z 
cihel 

Objemová 
hmotnost cihel 

[kg/m3] 

Tlouš�ka st�ny 
v�etn� omítek 

[mm] 

Plošná hmotnost 
st�ny v�. omítek 

[kg/m2] 

Vážena labor. 
nepr�zvu�nost 

RW

[dB] 
POROTHERM 
44 P+D 

750 - 790 485 371 49 

Posouzení nepr�zvu�nosti navržené d�lící zdi mezi sociálním za�ízením a ložnicí: 

St�na z cihel 
Objemová 

hmotnost cihel 
[kg/m3] 

Tlouš�ka st�ny 
v�etn� omítek 

[mm] 

Plošná hmotnost 
st�ny v�. omítek 

[kg/m2] 

Vážena labor. 
nepr�zvu�nost 

RW

[dB] 
POROTHERM 
19 AKU 

980 220 245 52 

Vypo�tená hodnota zvukové nepr�zvu�nosti   R’W = RW + k = 52 – 2 = 50 dB 

Požadovaná hodnota zvukové nepr�zvu�nosti R’W,p dle �SN [33] je 42 dB. 

R’W,p < R’W ... POŽADAVEK JE SPLN�N 

Kanaliza�ní potrubí chránit proti hluku kotvením s pryžovými objímkami do plastových 

hmoždinek. 

3.7.  Úspora energie a ochrana tepla 

Základy zven�í p�iizolovat 100 mm XPS. 

Obvodové zdivo provést ze zdiva POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 44 K EKO+ . 

Tepelnou izolaci v 2. NP provést izolací ROCKWOOL AIRROCK. 



23 / 44 

Rozvody vody izolovat proti orosení a ochlazení pomocí ROCKWOOL FLEXROCK. 

3.8.Spln�ní požadavk� na energetickou náro	nost budov  

      Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 °C 

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

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:   21,0 °C 

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

Posouzení bylo provedeno pomocí programu Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software a 

posouzení dle �SN 730540 viz P�íloha �. II. Navržené konstrukce spl�ují normové požadavky 

[38]. 

a) Stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

Bilance spot�eby vody 
• Pr�m�rná denní pot�eba vody Qp    653,42 l/den 
• Maximální denní pot�eba vody Qm    816,78 l/den 
• Maximální hodinová pot�eba vody Qh   68,06 l/hod 
• Maximální ro�ní pot�eba vody Qr    238,50 m3/rok 

Bilance spot�eby elektrické energie 

• Celkový instalovaný soudobý p�íkon    20,19  kW 

Bilance spot�eby plynu: 
• Maximální odb�r zemního plynu      3,2  Nm3/hod 
• Ro�ní spot�eba plynu      2480  Nm3/rok 
• Redukovaná spot�eba pro celý d�m     3,15  Nm3/hod 

3.9.  �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Navržený rodinný d�m nevyhovuje požadavk�m pro bezbariérové užívání [39] protože se 

netýká zadání bakalá�ské práce.  
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3.10.   Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí  

Na stavební parcele bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku. St�ední 

radonový index pozemku je 30,0 kBq/m3. Pozemek je za�azen do kategorie s nízkým 

radonovým indexem a protiradonová opat�ení nejsou navržena. 

Hranice podzemní vody je -4,000 m a je pod úrovní založení stavby. 

Stavba bude dot�ena ochrannými pásmy vyplývajícímu z platné legislativy �R, ÚP a ze 

stavebního povolení. 

Stavbou nebudou dot�eny žádné památné stromy, les ani vodní zdroje.  

Ochranná a bezpe�nostní pásma  vodovodních �ád� a kanalizace dle zákona [40]. 

Ochranná a bezpe�nostní pásma energetických za�ízení jsou stanovena zákonem [41]  

respektive zákonem [42] o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o 

zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon) ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Ochranné pásmo ve smyslu zákona [43] o elektronických komunikacích, bude dodrženo.  

3.11.   Ochrana obyvatelstva 

P�ed zahájením staveništ� �ádn� vytý�it a ozna�it. Vstup na stvbu ozna�it bezpe�nostními 

tabulemi se zákazem vstupu nepovoleným osobám. 
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4. Technická zpráva  ZTI  

Vnit�ní kanalizace 

Název : Rodinný d�m - Kanaliza	ní p�ípojka 

a vnit�ní kanalizace

Stupe� dokumentace:  DR  

Vypracoval:    Aleš FIDLER / FID009 

Ostrava, duben 2012 Po�et stránek:   9 
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4.1.  Popis objektu 

P�edm�tem projektu je realiza�ní dokumentace kanaliza�ní p�ípojky a vnit�ní kanalizace 

rodinného domu na v Orlové na ulici 17. listopadu, v rozsahu požadavk� legislativních 

požadavk� [2] a dle zadání bakalá�ských prací. 

Navržený rodinný d�m slouží pro ubytování a je tvo�en dv�ma NP. 

Energie dostupné v rodinném dom�: voda, plyn a elekt�ina. 

Podkladem pro vypracování je zadání a situace – výkres 01 s vyzna�enými inženýrskými 

sít�mi.  

P�i provád�ní stavby dodržet podmínky obecního / m�stského ú�adu, stavebního ú�adu a 

zásady bezpe�nosti práce. 

Vnit�ní kanalizace slouží k odvedení veškerých odpadních vod z budovy a k odvedení 

nevyužitých deš�ových srážek objektu do stokové sít� jednotné kanalizace DN 300 na ulici 

17. listopadu.  

Napojení provést podle zvyklosti provozovatele kanalizace v míst� stavby p�ípojky. Výšku 

zaúst�ní kanalizace up�esní provozovatel kanalizace. 

Území nad kanalizací v ší�ce 0,75 m od osy potrubí na ob� strany nesmí být zastav�né, ani 

osázené stromy. 

Pro lepší hospoda�ení s deš�ovými vodami je navržena sb�rná nádrž 6,5 m3. Tyto vody 

budou využity pro: 

• splachování toalet 
• praní prádla 
• jako užitková v technickém zázemí 
• zalévání zahrady 
• hospodá�ská zví�ata  
• mytí auta 

4.2.  Parametry a návrhové údaje 

Podzemní podlaží:    0 

Nadzemní podlaží:    2 

Bytové jednotky:    1 

Výpo�tové odtoky:    systém I 

Odtokový sou�initel:   0,5 (nepravidelné používání) 
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Odpadní potrubí:    2 (odbo�ky s velkým úhlem odbo�ení) 

Svodné potrubí:    1 (sklon 4-7 %; stupe� pln�ní 0,5) 

Intenzita dešt�:   0,030 l/s/ha 

Sou�initel bezpe�nosti.žlab�: 1 

4.3.  Zemní práce 

Pro p�ípojky a ostatní potrubí uložené v zemi hloubit rýhy o ší�ce dna cca 700 mm. P�i 

provád�ní dodržovat zásady bezpe�nosti práce.  

Výkopy o hloubce v�tší než 1,5 pažit p�íložným pažením. Výkopy ohradit a ozna�it. 

P�ípadnou podzemní vodu z výkop� od�erpávat. Výkopek po dobu výstavby ukládat podél 

rýh, p�ebyte�nou zeminu odvézt na skládku.   

P�ed provád�ním zemních prací vytý�it investorem všechny podzemní inženýrské sít�.  

P�i k�ížení a soub�hu s jinými sít�mi dodržet vzdálenosti podle platné legislativy [17], 

[24], [25], [28] a dle podmínek provozovatel� t�chto sítí. P�i zjišt�ní nesouladu polohy sítí s 

mapovými podklady získanými od jejich provozovatel�, konzultovat �ešení s p�íslušnými 

provozovateli. Výkopové práce v míst� k�ížení a soub�hu s jinými sít�mi provád�t ru�n� a 

velmi opatrn� bez použití pneumatického, bateriového nebo motorového ná�adí, aby nedošlo 

k poškození k�ížených sítí. P�i zemních pracích obnažené k�ížené sít� zabezpe�it proti 

poškození.  

P�ed zásypem výkop� p�izvat ke kontrole jejich stavu provozovatele obnažených 

inženýrských. O této kontrole provést zápis do stavebního deníku.  

Lože a obsyp k�ížených sítí uvést do p�vodního stavu.  

P�i stavb� dodržet p�íslušné �SN a zajistit bezpe�nost práce. 

Hutn�ní obsyp� a zásyp� provést ru�n�, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly 

tak, aby bylo dosaženo stupn� zhutn�ní cca 88 % Proctorovy hustoty – nap�. 2 x provést 

manuální hutn�ní jednotlivých vrstev zeminy o výšce 10 cm („dusání“ zeminy nohama z obou 

stran instalovaného potrubí). 

Základovou plochu stavební jámy pro akumula�ní nádrž, pro zajišt�ní dostate�ného 

pracovního prostoru, na každé stran� rozm�ru nádrže zv�tšit o cca 500 mm, odstup od 

pevných stavebních d�l dodržet min. 1200 mm. 
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Podloží provést vodorovné a rovné a zaru�ující dostate�nou únosnost. Jako podloží 

pokládat zhutn�ný št�rk �i št�rkopísek (max. frakce 8/16, vrstvy cca. 150-200 mm). 

Hloubku jámy vym��it tak, aby nebylo p�ekro�eno maximální zakrytí nádrže (p�i b�žném 

zp�sobu uložení s jednou kopulí 1000 mm od horní hrany t�lesa nádrže. 

Vsakovací za�ízení z�ídit až po dokon�ení hrubých terénních úprav nebo uvést do provozu 

až po dokon�ení stavebních prací, které mohou zp�sobit kontaminaci vsakovací plochy. 

Vsakovací jímku po vykopání a následné instalaci vsakovacího potrubí a kontrolních 

šachet, vyplnit hrubým št�rkem 8 až 16 mm a ochránit geotextilií. 

4.4.Kanaliza	ní p�ípojka 

Domovní kanaliza�ní p�ípojka odvád�jící odpadní vody z vnit�ní kanalizace do stoky 

ve�ejné kanalizace je navržena a provedena v souladu s normou [16] a dle obecných pokyn�

provozovatele kanalizace. 

Pr�tok odpadních vod p�ípojkou v�etn� deš�ových srážek �iní 1,51 l/s. 

P�echod ležatého svodného potrubí vnit�ní kanalizace rodinného domu do kanaliza�ní 

p�ípojky umístit 1m p�ed objekt rodinného domu. 

Kanaliza�ní p�ípojku z PVC KG, DN 160- vést kolmo sm�rem na kameninovou stoku, na 

níž ji napojit redukcí KGSUM 160. 

Napojení na stoku provést dle zvyklostí provozovatele stoky. Do vyvrtaného otvoru ve 

st�n� stoky vložit a zabetonovat p�ipojovací kus 500 mm svírající s podélnou osou stoky úhel 

60°,  a do stoky potrubí zaústit ve spádu 7%. 

Kanaliza�ní p�ípojku provést s minimálním spádem 7% a krytím zeminou v celé délce 

vždy v�tším jak 1 m. 

Kanaliza�ní p�ípojku uložit do výkopu, do upraveného lože. Po odzkoušení potrubí zajistit 

bo�ním obsypem. Obsyp a zásyp provést jemnozrnnou zeminou t�ídy F3 MS. 

4.5.Vnit�ní kanalizace 

4.5.1. Svodné potrubí 

Hlavní, v�trané, svodné potrubí provést z 110-PVC KG. Svodná potrubí vést v zemi a 

napojit redukcí 110/160 na kanaliza�ní p�ípojku. 
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Kolena nebo oblouky na svodném potrubí použít max. 45°. P�i v�tším úhlu zalomení 

svodného potrubí ohyby vyskládat z kolen max. 45°. 

P�echod odpadního potrubí do svodného provést dv�ma koleny s úhlem maximáln� 45°. 

Zv�tšení sv�tlosti provést t�sn� nad nimi. U hlavního svodného potrubí provést napojení 

dv�ma koleny 45° s mezikusem cca. 250 mm bez p�edchozího zv�tšení sv�tlosti. 

Soub�h a k�ížení provést v souladu s normou [17]. 

Místa pro �išt�ní provést uvnit� budovy pomocí �istících tvarovek. Místem pro �išt�ní 

svodného potrubí jsou �istící tvarovky na odpadním a svodném potrubí, které jsou umíst�ny 

v nejnižším podlaží cca 1m nad p�echodem tohoto potrubí do svodného potrubí a v �istící 

šacht� umíst�né v komo�e 1. NP. 

Svodná potrubí uložit ve výkopu, do upraveného lože. Po odzkoušení svodné potrubí 

zajistit bo�ním obsypem. Obsyp a zásyp provést jemnozrnnou zeminou t�ídy F3 MS. 

4.5.2. Splaškové p�ipojovací, odpadní a v�trací potrubí 

Hlavní v�trané potrubí, svod 1, z 110-PP HT provést s napojením záchodových mís, van, 

umyvadel a pra�ek. V�trací �ásti potrubí zakon�it v�trací hlavicí HL 810, minimáln� 500mm 

nad prostupem st�echou. 

Na odpadní potrubí, svod 2, z 50-PP HT napojit d�ez s my�kou. Potrubí odv�trat p�es 

zátku. 

P�ipojovací potrubí budou vedena v p�izdívkách p�edst�nových instalací a pod omítkou. 

Pro napojení pra�ek a �erpadla ESSETIAL osadit zápachové uzáv�rky HL 406. 

4.6.Deš
ová kanalizace 

4.6.1. Deš
ové odpadní potrubí 

Deš�ovým odpadním potrubím spojit st�ešní žlab se svodným deš�ovým potrubím, které 

svede deš�ové srážky do nádrže 6,5 m3 na jímání deš�ových vod. 

Bezpe�nostní p�epad nádrže na jímání deš�ových vod napojit p�es zápachovou uzáv�ru 

(sifon) do zasakovací jímky 40 m3. 

4.6.2. Podokapní st�ešní žlab 

Návrh podokapního st�ešního žlabu DN 160 viz P�íloha �. VI. 
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4.6.3. Návrh svislého deš
ového odpadu 

Návrh svislého deš�ového odpadu DN 75 viz P�íloha �. VI. 

V úrovni UT umístit lapa�e st�ešních splavenin HL110. Lapa�e slouží i pro �išt�ní 

svodného potrubí. 

4.6.4. Návrh deš
ového svodného potrubí 

Potrubí 110-PVC KG napojit na sb�rnou nádrž na jímání deš�ových vod. V nádrži provést 

klidný nátok svedením potrubí ke dnu nádrže a zakon�ením dv�ma koleny 45°. 

4.7.Nádrž na jímání deš
ových vod 

Pro celoro�ní využívání deš�ové vody ze st�echy rodinného domu, pro splacování toalet, 

zalévání zahrady a jako užitkovou vodu pro technické ú�ely, je navržena podzemní 

monolitická polyetylenová nádrž navržené na základ� pravd�podobnostní posouzení nádrže 

na jímání a využití deš�ových vod navržena na 6 500 l.  

4.7.1. Stanovení celkové spot�eby vody:  

. Dle Vyhlášky 120/2011 Sb   (m3/rok) (m3/m�síc) (l/den)  

Ro�ní spot�eba vody - 6 lidí   210  17,50  575,34  

O�ista okolí rodinného domu   1  0,08  2,74  

Hospodá�ská zví�ata    6  0,50  16,44  

Dr�bež (50 ks)    5,5  0,46  15,07  

Zahrada cca 100 m2    16  1,33  43,84

Ro�ní spot�eba vody celkem   238,5  19,875  653,42 

4.7.2. Stanovení spot�eby užitkové vody:  

     % (m3/rok) (m3/m�síc) (l/den)

Osobní hygiena_koupání  32 76,32  6,36  209,10 

Osobní hygiena_mytí rukou  8 19,08  1,59  52,27 

Va�ení a pití    2 4,77  0,40  13,07 

Umývání nádobí   8 19,08  1,59  52,27

Úklid     4 9,54  0,80  26,14 

Zalévání zahrady   4 9,54  0,80  26,14 

Praní prádla    12 28,62  2,39  78,41 

WC     30 71,55  5,96  196,03
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CELKEM    100 238,5  19,88  653,42 

Z toho využitelné deš�ovou vodou 0,50 119,25  9,94  326,71 

4.7.3. Nádrž na jímání deš
ových vod 

Návrh nádrže na jímání deš�ových vod 6,5 m3 viz P�íloha �. VII. VIII.  

Pravd�podobnostní posouzení jímací nádrže deš�ové vody 6,5 m3 viz P�íloha �. VIII. 

Objem deš�ové nádrže navržený     6,50  [m3] 

Hmotnost prázdné nádrže      260  [kg] 

pr�m�r nádrže        2 015  [mm] 

Délka         2 680  [mm] 

Nádrž 6,5 m3 se šachtovou kopulí odolnou p�ejezdu osobních vozidel vybavit litinovým 

zakrytím t�ídy B 125 a betonovým prstencem C16/25.  

Instalaci nádrže provést v souladu s montážními p�edpisy výrobce. 

Z nádrže, pro vsakování p�ebytkové deš�ové vody, instalovat bezpe�nostní p�eliv potrubím 

110-PVC KG zaúst�ným do zasakovacího podzemního prostoru vypln�ného št�rkem. 

Bezpe�nostní p�epad zabezpe�it proti nebezpe�í vzdutí zp�tnou klapou. Do bezpe�nostního 

p�epadu vložit jako zápachovou pojistku sifon. 

Odv�trání nádrže provést svodným deš�ovým potrubím. 

4.8.Vsakovací za�ízení 

Podzemní prostor, jáma vypln�ná št�rkem pro vsakování deš�ové vody 40 m3 o rozm�rech 

2 x 2 x 10 m s t�emi vsakovacími potrubími PE-HD a 2 revizními šachtami SIROBAU 

DN300 s plastovými víky  a s d�tskými pojistkami. Sklon vsakovacího potrubí umíst�ného na 

dn� jsem navrhl v 0,5 % ve sm�ru pr�toku vody. 

Obsyp vsakovacího potrubí provést št�rkopískem zrnitosti 8 mm až 32 mm. Bo�ní st�ny, 

horní úrove� obsypu chránit geotextilií v souladu s normou [18]. 

Dimenze vsakovací jímky [11] 40 m3 dle P�ílohy �.IX. 

Odstupová vzdálenost [11] vsakovací jímky od nádrže dle P�ílohy �.IX je min 5 m. 

Ve vsakovací jímce instalovat drenážní vrstvené trubky z PE-HD, SIROPLAST-K, typ C1 

kategorie SD, deklarované t�ídy zatížení SN4-SN8, skute�ná kruhová tuhost je až 9,6 kN/m2.  
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Dv� šachty SIROBAU DN300 instalovat jako sou�ást drenážního systému. Šachty mají 

kontrolní a �istící funkci. 

4.9.Kotvení 

Polohu potrubí stabilizovat ukotvením potrubí ke stavební konstrukci ocelovými 

objímkami   s pryžovou výstelkou (snižujícími p�enos hluku na konstrukci). Objímky musí 

vždy odpovídat vn�jšímu pr�m�ru potrubí.  

Pevné objímky (PO) umístit vždy pod hrdlem trubky. Tvarovky a skupiny tvarovek uchytit 

pevnými objímkami vždy. 

Volnými objímkami opat�enými kluznou gumovou manžetou doplnit pevné objímky   

systému ukotvení potrubí. 

Doporu�ené rozte�e objímek: 

DN    vodorovné [m]   svislé [m]

 40      0,50     1,2 

50      0,50     1,5 

75      0,80     2,0 

110      1,10     2,0 

Prostup stropem provést vodot�sn� a zvukot�sn�. Pro vybudování prostupu stropem pro 

pr�m�r DN 110 použít pr�chodku KGF - S/B (PU). U menších pr�m�r� zajistit vodot�snost a 

zvukot�snost minerální vatou, PP p�novou izolací nebo asfaltovou izolací.   

Prostupy a rýhy ve st�nách musí zajiš�ovat montáž potrubí bez pnutí, umožnit pohyb 

potrubí p�i sedání objektu a zabezpe�it ochranu potrubí proti mechanickému poškození. Do 

prostup� se nesmí umístit spoje potrubí. Potrubí je možné bezprost�edn� omítnout pouze po 

jeho obalení lepenkou, plst�nými pásy, minerální vatou �i nosi�em omítky nap�. pletivem.  

4.10. Dimenzování potrubí 

Dimenzování potrubí dle P�ílohy �.III

4.11. Materiály 

P�ipojovací, odpadní, v�trací a �áste�n� i svodné potrubí uvnit� budovy (oblast použití B) 

jsou navrženy z polypropylenu vyráb�ného podle normy [28]. 
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Svodné potrubí a kanaliza�ní p�ípojka jsou navrženy z nem�k�eného polyvinylchloridu, 

kruhové tuhosti SN 4, vyráb�ného v souladu s normou[6]. 

4.12. Zkoušení vnit�ní kanalizace 

Po dokon�ení hrubé montáže provést technickou prohlídku a zkoušku vodot�snosti 

svodného potrubí dle �SN [19]. Odpadní, p�ipojovací a v�trací potrubí zkoušet na 

plynot�snost. 

Zkušební p�etlak svodného potrubí 20 kPa. 

Zkušební p�etlak odpadního, p�ipojovacího a v�tracího potrubí 0,4 kPa. 
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5.1. Úvod 

Tato projektová dokumentace �eší vnit�ní vodovod v rodinném dom� o 2 NP a 1 bytové 

jednotce. Rodinný d�m je napojen samostatnou vodovodní p�ípojkou na ve�ejnou jednotnou 

soustavu, ocelovým vodovodním �ádem DN 350, vedeným v p�ilehlé parcele 4000/62. 

Podkladem pro vypracování projektu vnit�ního vodovodu je zpracované stavebn�

technické �ešení a požadavky zadání projektu. Základním p�edpisem pro projekt a realizaci 

stavby jsou �SN [23] a [17] v�. souvisejících norem a p�edpis�. 

Vnit�ní rozvod zvláš� provést zvláš� pro pitnou vodu a zvláš� pro užitkovou vodu.  

Rozvod požární vody není navržen. 

5.2. Bilance pot�eby vody studené, teplé a povrchové, popis m��ení 

odb�ru vody a její požadované úpravy 

Stanovení celkové spot�eby vody 238,5 m3/rok dle Vyhlášky [44]. 

. Z toho stanovení spot�eby užitkové vody cca 50% viz P�íloha VII. 

Pr�m�rná denní pot�eba vody Qp

  Qp=  [osob] x 39,75 [m3/rok]/365 = 238,50/365*1000   = 653,42 l/den

Maximální denní pot�eba vody Qm

  Qm= 653,42 [l/den]  x 1,25 [koef.nerovnom�rnosti]   = 816,78 l/den

Maximální hodinová pot�eba vody Qh

 Qh= 1/24 x 765,2[l/den] x 1,25[koef] x 2[koef.hod.nerov.]  =68,06 l/hod 

Maximální ro�ní pot�eba vody Qr

  Qr= 765,2[l/den] x 365[dn�]      =238,50 m3/rok

Pot�eba teplé vody o teplot� 55°C: 

Teoretická pot�eba vody na oh�e   V2t= 6 [osob] x 0,082 [m3/per] = 0,492 m3/per

Teoretická pot�eba tepla na oh�ev TV Q2t = 6 [osob] x 4,3 [kWh] = 25,8 kWh

Objekt napojit na ve�ejnou rozvodnou vodovodní sí�. Úprava vody a kontrola její jakosti 

není pot�ebná. Vodovodní p�ípojka bude osazena vodom�rnou soupravou s pr�tokom�rem 

QN 2,5 pro ode�et skute�né spot�eby vody. 
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5.3. Popis tlakových pom�r� vodovodu, popis 	erpacích a posilovacích 

za�ízení 

P�etlak vodovodní sít� v míst� napojení vodovodní p�ípojky je 0,60 MPa.  

Pro distribuci užitkové vody instalovat v komo�e 1. NP �erpadlo Essential. Jednotka 

detekuje nedostatek vody ve sb�rné nádrži. V p�ípad� nedostatku deš�ové vody �ídící jednotka 

�erpadla zajistí pomocí t�ícestného ventilu na sání �erpadla dopln�ní rozvodu užitkové vody 

pitnou vodou. P�etlak v rozvodu užitkové vody je 0,60 MPa. 

5.4. Popis technického �ešení vodovodu 

5.4.1. Vodovodní p�ípojka 

Vodovodní p�ípojku, 32x42,9 z matriálu HDPE 100 SDR 11, napojit na ve�ejnou 

jednotnou vodovodní soustavu a ukon�it p�ed hlavním uzáv�rem vnit�ního vodovodu 

umíst�ným za vodom�rem. P�ed napojení na ve�ejnou jednotnou vodovodní soustavu 

instalovat uzavíratelná uzavírací šoup� se zemní soupravou. Spád p�ípojky provést min 0,3%.  

Vodovodní p�ípojku HDPE 100 SDR 11 uložit v nezámrzné hloubce, ve výkopu napojit na 

ocelové potrubí ve�ejné rozvodné vodovodní sít� DN350zboku, navrtávací soupravou sestavy 

nap�íklad Hawle PNP08. P�i prostupu do objektu p�ípojku vést v chráni�ce PE-HD - DN 50. 

K potrubí do výkopu vložit signaliza�ní drát CY 4. Vývody drátu provést u zemní 

soupravy a vodom�ru viz výkres 25. 

Na pozemku nad vodovodní p�ípojkou je ochranné pásmo o ší�ce 4 m (2 m na každou 

stranu osy potrubí) které nesmí být zastav�no. 

Pro sva�ování použít postup natupo, polyfúzn� (nátrubkové sva�ování) nebo za pomoci 

elektrotvarovek. P�i sva�ování dodržet základní ustanovení, platná pro sva�ování. Práce musí 

provád�t pracovníci, kte�í vlastní svá�ecí pr�kaz pro sva�ování plast�.  

Na kompletn� smontovaném vodovodním potrubí bude za ú�asti investora, dodavatele a 

budoucího provozovatele provedena v souladu s �SN tlaková zkouška. 

5.4.2. Vnit�ní vodovod 

Potrubní rozvody teplé vody a cirkula�ní potrubí budou izolovány a budou �áste�n�

vedeny pod úrovní podlahy v prostoru vytvo�eném stavebn� konstruk�ním �ešením obvodové 

st�ny. 
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P�ipojovací potrubí vést nad sebou, p�i�emž potrubí studené vody umístit pod cirkula�ním 

a potrubím teplé vody. Vodovodní potrubí umístit do instala�ních drážek st�n o minimální 

tlouš�ce 125 mm nebo nap�íklad v koupeln� do sádrokartonové p�í�ky. 

Stoupací potrubí vedené ve zdech voln� bez plného zazd�ní. 

Ležaté rozvody s minimálním sklonem 0,3% sm�rem k vypoušt�cím míst�m. 

Hlavní uzáv�r vnit�ního vodovodu který je sou�ástí vodom�rné sestavy viz výkres 24 

umístit za vodom�rem uvnit� budovy, v komo�e 1. NP. 

Potrubí vnit�ního vodovodu je navrženo z materiálu PE-X, PN20 

Provozní podmínky: 

P�etlak     0,6MPa 

Zkušební p�etlak   0,9 MPa 

5.5. P�ÍPRAVA TEPLÉ VODY 

Oh�ev TV bude zajišt�n plynovým kondenza�ním kotlem ZS 12_2DH KE s nep�ímo 

oh�ívaným zásobníkem TV 80 l, osazeným v kuchyni 1. NP.  

Na cirkula�ní potrubí u oh�íva�e vody osadit �erpadlo GRUNDFOS COMFORT 

AUTOADAPT UP 15 -14, které bude v rozvodech, ve zvoleném �asovém režimu zajiš�ovat 

cirkulaci TV. 

Nep�ímo oh�ívaný zásobník chránit pojistným ventilem Jmenovitá sv�tlost pojistného 

ventilu DN 15. Oh�íva� vody na stran� studené vody opat�it uzáv�rem, zkušebním kohoutem, 

zp�tnou armaturou, pojistným ventilem a tlakom�rem.  

5.5.1. Výpo	et pot�eby teplé vody a návrh zásobníku  

Výpo�et pot�eby teplé vody a návrh zásobníku ST 80-5 o objemu 80 l viz P�íloha IV. 

Legionely – TV bude p�ipravována s výstupní teplotou 55°C. Maximální pokles 
teploty teplé vody �3° maximální odtok vychladlé vody 30 s zajistit izolací potrubí.  

5.6. Za�izovací p�edm�ty 

Baterie budou použity pákové, u umyvadel a d�ezu stojánkové, napojené na potrubí p�es 

rohové ventily, umíst�né pod za�izovacími p�edm�ty. Pro p�ipojení nádržkových splachova��

klozet� jsou navrženy rovn�ž rohové ventily. Pro p�ipojení pra�ky bude osazen podomítkový 

pra�kový sifon s výtokovým ventilem DN 15 HUTTERER + LECHNER HL 406. 
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P�esné typy jednotlivých baterií budou ur�eny podle požadavk� investora. 

5.7. Dimenzování potrubních rozvod�

Návrh dimenzí dle [26], [45] viz P�íloha V. 

5.8. Ochrana proti zne	išt�ní 

Navržené výtokové armatury za�izovacích p�edm�t� musí mít výtokový otvor min. 25 mm 

nad horním okrajem za�izovacího p�edm�tu. 

U výtokových ventil� s vypoušt�ním na hadici (pra�ky, my�ka) je instalována 

zavzduš�ovací armatura se zp�tnou armaturou.  

Jako nedílnou sou�ástí �erpadla užitkové vody instalovat p�erušovací nádrž (sou�ást 

�erpací jednotky). 

5.9. Izolace 

Potrubí izolovat izolací s tepelnou vodivostí l ≤ 0,045 W/mK (nap�. ROCKWOOL 

FLEXROCK), stupe� ho�lavosti A. Potrubí studené vody izolovat proti jeho orosování. 

Potrubí teplé a cirkula�ní vody izolovat proti ochlazení. 

Navržená izolace: 

16,2x2,6 až 25x3,7 - ROCKWOOL FLEXROCK tl. 20 mm 

32x4,7 - ROCKWOOL FLEXROCK tl. 30 mm 

Zásobník TUV  izolace 100 mm 

5.10. Zkoušení 

Po ukon�ení montáže provést prohlídku a tlakovou zkoušku potrubí vodou. P�ed vlastní 

zkouškou stabilizovat vodovod zkušebním tlakem po dobu 1 hodiny. Následn� odzkoušet 

zkušebním tlakem 0,9 MPa po dobu 1 hodiny. Pokles nesmí p�esáhnout 20 kPa. 

Kone�nou tlakovou zkoušku provést až po instalaci všech za�izovacích p�edm�t� tlakem 

0,9 MPa po dobu 1 hodiny. Pokles nesmí p�esáhnout 20 kPa. 

O provedených zkouškách vyhotovit protokol. 

Rozvod pitné i užitkové vody odzkoušet samostatn�. 
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6.   Záv�r 

Bakalá�ská práce mnou zpracovaná na téma vnit�ní vodovod a kanalizace m� umožnila 

využít poznatky získané v pr�b�hu dosavadního studia. 

Mnou navržené �ešení umožní nahradit až 50% spot�eby pitné vody vodu deš�ovou a 

up�ednost�uje vsakování srážkových vod v souladu s platnou legislativou [4] zasakováním 

p�ebytk� deš�ových srážek v míst� výskytu.  

Navržené �ešení je šetrné k životnímu prost�edí. 

Sou�asné postupné zvyšování vstupních cen energií a zdroj� urychluje návratnost 

vložených investic. 
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Návrh dvouramenného schodišt� rodinného domu v souladu s �SN 73 4130. Schodišt� je 
navrženo bez podestových trám�. Šikmé desky D2 jsou vetknuty do podestových desek D1. 

• Konstruk�ní výška podlaží    kv =  2 880 mm 
• Navržená výška schodiš�ového stupn�  v =     160 mm 
• Po�et stup�� v podlaží (sudý)    np =          18 stup��
• Ší�ka ramene      bp =      900 mm 

Po�et stup�� v podlaží - zvolený   np =       18 stup��
Ší�ka mezipodesty (bmin.+100)   bp,min =  1 000 mm 
Ší�ka zrcadla      bzr =     200 mm 

Výška stupn�      v =     160 mm 

Ší�ka stupn�      š =     300 mm 

Po�et stup�� v rameni     nr =       9  

Délka ramene      L =  2 400 mm 

Výška ramene      H =  1 440 mm 

Sklon ramene      α =  28,1° 

Min. podchodná výška    h1 =  2 350 mm 

Min. podchodná výška h2=750 +1500cosα h2 =  2 074 mm 

Statický návrh tlouš�ky D2    d2min =       80 mm 
   

zvolená tlouš�ka D2   d2min =      100 mm 

Statický návrh tlouš�ky D1    d1min =        96 mm 

Tlouš�ka povrch. úprav stup��   u =        35 mm 

Tlouš�ka sch. ramen     t =      276 mm 

Tlouš�ka podesty       p = 233 mm 

Ší�ka schodiš�ového prostoru      Š = 2000 mm 

Délka schodiš�ového prostoru     D = 3400 mm 
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ÚVOD: 

Posouzení bylo provedeno pomocí programu Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda 
Softwarepodle norem �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540s korekcí 
výsledk� ve smyslu požadavk� �SN 730540 – 2. 

1. Podlaha 1.NP 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m

2
K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m
3
]       Mi[-]  Ma[kg/m

2
] 

  1  D�evo m�kké (t   0.0120    0.1800  2510.0    400.0       157.0   0.0000 
  2  Mirelon bez la   0.0010    0.0380  1470.0     30.0      2247.0   0.0000 
  3  OSB desky   0.0220    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Extrudovaný po   0.1000    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
  5  A 500 H   0.0050    0.2100  1470.0   1070.0      8550.0   0.0000 
  6  Beton hutný 1   0.1500    1.2300  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m
2
K/W 

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m
2
K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.35 m2K/W 
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 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.281 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou dle poznámek k �l. 
B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

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

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.931 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.4   0.931    47.7 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    19.5   0.931    50.0 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    19.8   0.931    51.6 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.1   0.931    54.5 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.5   0.931    59.7 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.7   0.931    63.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.931    65.7 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.7   0.931    65.0 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.5   0.931    60.0 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.2   0.931    55.1 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    19.8   0.931    51.7 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.5   0.931    50.3 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       404.50 Ws/m
2
K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.65 °C 

 STOP, Teplo 2009 
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2. Strop 2.NP 
  

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Sádrokarton   0.0100    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 Airro   0.2000    0.0410   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  4  Jutafol D 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0      3504.0   0.0000 
  5  OSB desky   0.0120    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
  

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.02 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.194 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0011 m/s 
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 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         64.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.5 h

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.9   0.953    46.2 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.0   0.953    48.6 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.953    50.4 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.953    53.6 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.953    59.1 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.953    63.3 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.953    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.953    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.7   0.953    59.5 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.953    54.3 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.953    50.6 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.0   0.953    48.8 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.0   19.0  -14.1  -14.1  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1364    197    185    157    138 
 p,sat [Pa]:   2238   2196   2195    179    179    169 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.2103    0.2103   8.185E-0010 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       1.330 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující skladbou konstrukce. Pro 

konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 
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3. St�echa 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Sádrokarton   0.0100    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Rockwool Airro   0.0400    0.0410   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  3  Jutafol N 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0    148275.0   0.0000 
  4  Rockwool Airro   0.1600    0.0410   840.0    100.0         2.0   0.0000 
  5  Jutafol D 140   0.0003    0.3900  1700.0    560.0      3504.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    21.0   43.2  1073.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   47.9  1190.6     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   51.6  1282.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   62.5  1553.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   64.8  1610.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   64.0  1590.8    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   58.2  1446.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   52.4  1302.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.9  1140.9    -0.4   80.5   475.5 
  

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.92 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.197 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou p�irážkou dle poznámek k �l. 
B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         62.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.1 h
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 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.27 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    19.9   0.952    46.3 
    2    12.2   0.591     8.8   0.436    20.0   0.952    48.6 
    3    12.9   0.543     9.5   0.353    20.2   0.952    50.5 
    4    14.1   0.457    10.7   0.192    20.4   0.952    53.6 
    5    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.952    59.1 
    6    17.0   0.140    13.6  ------    20.8   0.952    63.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.8   0.952    65.4 
    8    17.4   0.032    13.9  ------    20.8   0.952    64.7 
    9    15.9   0.314    12.5  ------    20.6   0.952    59.5 
   10    14.3   0.441    10.9   0.157    20.4   0.952    54.3 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.952    50.6 
   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.0   0.952    48.9 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.0   12.2   12.2  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1367   1364   1362    177    166    138 
 p,sat [Pa]:   2234   2191   1423   1422    169    169 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.394E-0009 kg/m2s 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry p�evažující skladbou konstrukce. Pro 
konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 
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4. Obvodová st�na 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

  1  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 44 P   0.4400    0.1490   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  Porotherm TO   0.0300    0.1300   840.0    400.0         8.0   0.0000 
  4  Porotherm Univ   0.0050    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    25.0   35.0  1108.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    25.0   36.9  1168.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.3   79.4   614.3 
    4        30    25.0   41.6  1317.0     8.2   77.2   839.1 
    5        31    25.0   46.4  1469.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    25.0   50.2  1589.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    25.0   52.0  1646.3    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    25.0   51.3  1624.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    25.0   46.8  1481.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    25.0   42.2  1336.0     9.0   76.8   881.2 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.1  1174.6    -0.4   80.5   475.5 
  

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.20 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.297 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1266.7 
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 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.9 h

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.928 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.8   0.517     8.5   0.395    23.0   0.928    39.4 
    2    12.6   0.516     9.3   0.385    23.2   0.928    41.2 
    3    13.3   0.461     9.9   0.306    23.4   0.928    42.4 
    4    14.5   0.373    11.1   0.170    23.8   0.928    44.7 
    5    16.2   0.245    12.7  ------    24.2   0.928    48.8 
    6    17.4   0.117    13.9  ------    24.4   0.928    52.1 
    7    18.0   0.022    14.5  ------    24.5   0.928    53.6 
    8    17.7   0.058    14.3  ------    24.4   0.928    53.0 
    9    16.3   0.237    12.8  ------    24.2   0.928    49.1 
   10    14.7   0.355    11.3   0.142    23.9   0.928    45.2 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    23.5   0.928    42.6 
   12    12.7   0.516     9.3   0.384    23.2   0.928    41.4 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   22.1   22.0  -11.8  -14.5  -14.5 
 p [Pa]:   2374   2286    335    183    138 
 p,sat [Pa]:   2665   2641    220    173    172 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.1613    0.4232   1.355E-0007 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.358 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       1.907 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   5.0 C. 

 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 
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P�íloha �. III 
Výpo�et vnit�ní kanalizace

Název :    Rodinný d�m - vnit�ní vodovod a kanalizace 

    

Stupe� dokumentace:  Bakalá�ská práce  

Vypracoval:    Aleš FIDLER / FID009 
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1. Dimenzování kanaliza�ního potrubí 

1.1.Dimenzování kanaliza�ní p�ípojky 
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1.2.Dimenzování svodného potrubí 
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1.3.Dimenzování odpadního potrubí 

Dimenzování splaškových odpadních potrubí dle �SN EN 12056, systém I. Dimenze potrubí 

je provedena pouze podle hydraulické kapacity splaškového odpadního potrubí, bez ohledu na 

maximální po�ty. Sou�initel odtoku pro rodinné domy je 0,5. 
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Stanovení objemu zásobníkového oh�íva�e vody (OV)

Pro p�ípravu TV jsem navrhl zásobníkový oh�íva� vody, který bude napojen na plynový kotel 
s možností plynulé regulace pro p�ípravu TV v rozmezí 4 až 12 kW. 

Výpo�et požadovaného objemu zásobníkového oh�íva�e vody ���	
������	�������: 

Teoretická pot�eba tepla na oh�ev TV Q2t= 4,3,kWh/ osobu 

Q2t = 6 osob x 4,3 kWh = 25,8 kWh

Teplo ztracené p�i oh�evu a distribuci TV. Sou�initel ztráty  z = 0,5 

Q2z = Q2t x z = 25,8 x 0,5 = 12,9 kWh

Teplo dodávané oh�íva�em vody b�hem periody 

Qp1 = Qp2 = Q2t + Q2z = 25,8 kWh + 12,9 kWh = 38,7 kWh

Z toho se odebere: 

5 – 17 hodina  35% Q2t = 0,35 x 25,8 = 9,03 kWh 

17 – 20 hodina 50% Q2t = 0, 5 x 25,8 = 12,90 kWh 

20 – 24 hodina 15% Q2t = 0,15 x 25,8 = 3,87 kWh 

Výpo�et objemu zásobníku TV   

Qmax = Q1 – Q2 = 41,96 – 18,71 = 23,25 kWh 

Vz = Qmax / (c x (t2-t1))  = 22,34 / (1,163 x (55 – 10)) = 44, 43 m3 = 44,5 l 

Navržený zásobníkový oh�íva� vody  80 l vyhovuje.  
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Obrázek 120 - K�ivka dodávky a odb�ru tepla p�i oh�evu vody se zásobníkem p�i dodávce 
tepla do zásobníku v dob� od 5 do 18 hodin 
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Dimenzování potrubních rozvod�

Norma:     �SN 75 5455 

Axonometrické schéma:   Výkres 23 

Materiál:     Polyetylen PE-X, PN20 

Dispozi�ní p�etlak   pdis   600 kPa 

Požadovaný p�etlak   pdis  200 kPa 

Výška     h  4,14 m 

Rychlost v potrubí  v  0,5 až 3 m/s 

Rychlost v cirk.potrubí v  0,3 až 1,5 m/s 

Výpo�tová teplota studené vody  10°C 

Výpo�tová teplota teplé vody  50°C 

Hydraulické posouzení studené vody:

pdis ≥ pred + h x r x g + pz

600 ≥ 200 + (4,14 x 999,7 x 10 + 158173)/1000 

600 ≥ 399,56 

navržené potrubí vyhovuje 

Hydraulické posouzení teplé vody:

pdis ≥ pred + h x r x g + pz

600 ≥ 200 + (4,14 x 988,0 x 10 + 186741)/1000 

600 ≥ 428,17 

navržené potrubí vyhovuje 
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Návrh dimenzí potrubí dle �SN 75 5455: 
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1) Návrh podokapního st�ešního žlabu 

a) Odtok deš�ových vod       
Délka st�ešního okapu   LR   12,57  [m] 

P�dorysný pr�m�t st�echy   BR   6,24  [m] 

Ú�inná plocha st�echy   A  78,49  [m2] 

Intenzita dešt�     i  0,03  [l/s.m2] 

Sou�initel odtoku    C  1,00  [-] 

 Odtok deš�ových vod    Q  2,35  [l/s] 

b) Posouzení st�ešního žlabu:      
φ žlabu      d  160,00  [mm] 

 Celkový p�í�ný profil st�ešního žlabu AE  10053,10 [mm2] 

 Sou�initel bezpe�nosti     0,90  [-] 

 P�ípustný deš�ový odtok   QN  2,80  [l/s] 

 Návrhový odtok deš�ových vod  QL  2,52  [l/s] 

 Sklon okapového žlabu     6,00  [mm/m] 

 Sou�initel odtoku žlabu   FL  1,17  [-] 

 Odtokové množství žlabu   QL  2,95  [l/s] 

       

c) Podmínka spolehlivosti  
2,95 > 2,35          navržený žlab DN160 vyhovuje 

2) Návrh svislého deš�ového odpadu 

a) Posouzení svislého deš�ového odpadu dle �SN EN 12056-3:
     
Stupe� pln�ní       0,33  

Vnit�ní pr�m�r svodu      75,00  [mm] 

Odtok deš�ových vod dle tabulky 8  QRWP  5,00  [l/s] 

       

b) Podmínka spolehlivosti   
5,00 > 2,35 navržený odpad DN 75 vyhovuje
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Uvod 

Pro celoro�ní využívání deš�ové vody ze st�echy rodinného domu, pro splacování toalet, 

zalévání zahrady a jako užitkovou vodu pro technické ú�ely, je navržena podzemní 

monolitická polyetylenová nádrž navržené na základ� pravd�podobnostní posouzení nádrže 

na jímání a využití deš�ových vod navržena na 6 500 l.  

Stanovení celkové spot�eby vody:  
. Dle Vyhlášky 120/2011 Sb   (m3/rok) (m3/m�síc) (l/den)  

Ro�ní spot�eba vody - 6 lidí   210  17,50  575,34  

O�ista okolí rodinného domu   1  0,08  2,74  

Hospodá�ská zví�ata    6  0,50  16,44  

Dr�bež (50 ks)    5,5  0,46  15,07  

Zahrada cca 100 m2    16  1,33  43,84

Celková spot�eba vody celkem  238,5  19,875  653,42 

Stanovení spot�eby užitkové vody:  
     % (m3/rok) (m3/m�síc) (l/den)

Osobní hygiena_koupání  32 76,32  6,36  209,10 

Osobní hygiena_mytí rukou  8 19,08  1,59  52,27 

Va�ení a pití    2 4,77  0,40  13,07 

Umývání nádobí   8 19,08  1,59  52,27

Úklid     4 9,54  0,80  26,14 

Zalévání zahrady   4 9,54  0,80  26,14 

Praní prádla    12 28,62  2,39  78,41 

WC     30 71,55  5,96  196,03

Celková spot�eba vody   100 238,5  19,88  653,42 

Z toho využitelné deš�ovou vodou 0,50 119,25  9,94  326,71

  

Dimenze nádrže podle po�tu osob:       

Po�et osob     n   6,00  [osob] 

Pr�m�rná spot�eba vody   Sd   0,05  [m3/os.den] 
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Dimenze zásobníku 14 dní   V14   4,57  [m3] 

Dimenze zásobníku 21 dní   V21   6,86  [m3]  

Dimenze podle jímací plochy       

Ú�inná plocha st�echy   A   78,49  [m2] 

Po�et ploch st�echy      2,00  [-] 

Množství srážek    j   760,00  [mm/rok] 

Využitelná plocha st�echy   P   156,97  [m2] 

Koeficient odtoku    f   0,80  [-] 

Koeficient optimální velikosti  a   20,00  [-] 

Objem deš�ové nádrže vypo�ítaný  V   4,77  [m3] 

Navržená nádrž 6,5 m3 dle výrobního programu výrobce vyhovuje. 
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1. P�edm�t posouzení 

P�edm�tem práce je posouzení spolehlivosti a bezpe�nosti nádrže navržené pro jímání a 
následné využití deš�ových vod ze st�ech rodinného domu.  

Nádrž na jímání deš�ových srážek jsem navrhl s p�edpokladem výskytu cca 14 denního sucha 
to je na akumulaci 14 denní spot�eby užitkové vody.  

Nádrž jsem posoudil na spolehlivost k zásobování užitkovou vodou a bezpe�nost p�i 
extrémních srážkách. 

Jímaná deš�ová voda bude použita v rodinném dom� pro: 

• splachování toalet (Qwc) 
• praní prádla 
• jako užitková v technickém zázemí 
• zalévání zahrady (Qz) 
• hospodá�ská zví�ata  
• mytí auta (Qa)    

Posouzení jsem provedl pomocí programu Anthill [11] s použitím 50 000 simulací a 
histogramy jsem zpracoval pomocí programu HistAn [12]. 

2. Vstupní data 

po�et osob  min.0, max.6 

délka st�ešního okapu LR 12,57 [m] 

p�dorysný pr�m�t st�echy BR 6,24 [m] 

Po�et ploch st�echy n 2,00 [-] 

množství srážek [9] j 760 [mm/rok] 

Po�et osob v rozmezí 0 až 6 osob navržených 

M�sí�ní úhrny srážek [mm/m�síc] pro Ostravu [7] z let 1961 až 2011 

�
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3. Výpo�ty 

3.1 Výpo�et spot�eby užitkové vody 

Stanovení pr�m�rné spot�eby vody pro rodinný d�m s 6 obyvateli dle Vyhlášky  [3]: 

(m3/rok) (m3/m�síc) (l/den)

Ro�ní spot�eba vody - 6 lidí 35*6=210 17,50 575,34

O�ista okolí rodinného domu 1 0,08 2,74
Hospodá�ská zví�ata (pes) 6 0,50 16,44
Dr�bež (50 ks) 5,5 0,46 15,07

Zahrada cca 100 m2 16 1,33 43,84

Ro�ní spot�eba vody celkem 238,5 19,875 653,42

Stanovení podílu užitkové vody na celkové spot�eb� [7]: 

podíl (m3/rok) (m3/m�síc) (l/den)
Osobní hygiena_koupání 32% 76,32 6,36 209,10

Osobní hygiena_mytí rukou 8% 19,08 1,59 52,27

Va�ení a pití 2% 4,77 0,40 13,07

Umývání nádobí 8% 19,08 1,59 52,27
Úklid 4% 9,54 0,80 26,14
Zalévání zahrady 4% 9,54 0,80 26,14

Praní prádla 12% 28,62 2,39 78,41

WC 30% 71,55 5,96 196,03

CELKEM 100% 238,5 19,88 653,42
Z toho využitelné deš�ovou vodou 0,50 119,25 9,94 326,71

Poznámka: tu�n� vyzna�ena spot�eba užitkové vody. 

3.2 Návrh nádrže na jímání deš�ových srážek 

Dimenze podle po�tu osob:
po�et osob n = 6,00 [osob] 

pr�m�rná spot�eba vody / osobu Sd = 0,054 [m3/osobu]

Dimenze zásobníku 14 dní V14 = 4,57 [m3] 

Dimenze zásobníku 21 dní V21 = 6,86 [m3] 

Dimenze podle jímací plochy

délka st�ešního okapu LR = 12,57 [m] 

p�dorysný pr�m�t st�echy BR = 6,24 [m] 

ú�inná plocha st�echy A = 78,49 [m2] 
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po�et ploch st�echy n = 2,00 [-] 
množství srážek 809 j = 760,00 [mm/rok] 

využitelná plocha st�echy P = 156,97 [m2] 
koeficient odtoku * f = 0,80 [-] 
koeficient optimální velikosti a = 20,00 [-] 

objem deš�ové nádrže vypo�ítaný V = 4,77 [m3] 
poznámka:  * f= 0,6 až 0,7 pro ploché st�echy; f= 0,75 až 0,8 pro šikmé st�echy 

Nádrž jsem navrhl s p�edpokladem výskytu cca 14 denního sucha to je na akumulaci 
minimáln� 14 denní spot�eby užitkové vody a dle výrobní �ady navrženého výrobce nádrže 
[9]. Nádrž na jímání a využití deš�ových srážek jsem navrhl o objemu Vn = 6 500 l. 

Navržená nádrž QF0=Vn-V je o cca 1,73 m3 v�tší. Navržená nádrž vyhovuje. 

4. Posouzení

4.1 Posouzení spolehlivosti 

Posouzením se má prokázat dostate�ný objem navržené nádrže pro zajišt�ní zásobování 
rodinného domu deš�ovou vodou [3] a potvrzení zda je nutno navrhnout  i náhradní zdroj 
zásobování pro p�ípad nedostatku akumulované deš�ové vody. 

Akumulace   Qrd=(Qm/1000*P)/2 

Spot�eba   Qe14=(Qwc/1000*Os*30+Qz+Qa+0.46+0.5)/2 

Podmínka spolehlivosti� Qrd :�Qe14  

Jako prom�nnou pro výpo�et akumulace vody Qrd jsem použil statistické údaje o skute�n�
nam��ených srážkách Qm �eského hydrometeorologického ústavu [7], m�sí�ní srážky za roky 
1961 až 2011. 

Obrázek �.1 – Histogram 14 denních srážek 
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Jako prom�nou pro výpo�et spot�eby užitkové vody, pro splachování toalety Qwc, jsem použil 
po�et osob Os, které vodu v rodinném dom� v danou chvíli mohou spot�ebovávat. 

Os=(pos(X-5)*5+neg(X-5)*X+zero(X-1)*5) 

X=zero(os1-1)+zero(os2-1)+zero(os3-1)+zero(os4-1)+zero(os5-1)+zero(os6-1) 

Dále jsem použil jako prom�nnou spot�ebu užitkové vody v závislosti na ro�ní dob�
znázorn�nou na histogramu �. 3. 

Spot�ebu užitkové vody Qe14 za 14 dní jsem vypo�ítal ze vztahu: 

Qe14=(Qwc/1000*Os*30+Qz+Qa+0.46+0.5)/2 

Obrázek �.2 – Histogram 14 denní spot�eby užitkové vody 

Posouzení podmínky spolehlivosti        Qrd > Qe14.  

0,00 < 6,23

Z níže uvedeného histogramu spolehlivosti vyplývá, že mohou nastat stavy, kdy zásoby 
deš�ové vody v nádrži 6,5 m3 budou nedostate�né (hodnoty pod �arou). 

;���	�������<�;�*�������!����������� �����($�����*�$* !��� �

;�*�������!����������� �����($��

���*�$* !��� �
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Navržená nádrž nevyhovuje zadání a bude nutno realizovat dodate�ná opat�ení pro dopln�ní 
vody v p�ípad� nedostatku deš�ových srážek. 

4.2 Posouzení bezpe�nosti 

Posouzením se má prokázat dostate�ný objem navržené nádrže pro zajišt�ní dostate�né 
akumulace deš�ové vody i v p�ípad� extrémních srážek. Posouzení má prokázat, zda je nutné 
navrhnout p�eliv nádrže do retence nebo kanalizace požadovaný normou 8)9.  

Akumulace:    Qrd=(Qm/1000*P)/2 

Limitní obsah zvolené nádrže: Vn=6,5 

Podmínka bezpe�nosti:             Vn > Qrd  

6,5> 29,39 

Z níže uvedeného histogramu spolehlivosti vyplývá, že mohou nastat stavy, kdy navržená 
zásobní nádrž deš�ové vody 6,5 m3 bude dostate�ná, protože posuzované srážky  z let 1961 až 
2011 nabývaly vyšších hodnot (záporné hodnoty). 

5. Výpo�et AntHill 
�

�

Obrázek �.4 – Obrazovka programu AntHill 
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6. Histogramy 
Vstupní data pro Histogram úhrnných srážek[mm/m�síc]:  

Databáze: Min : 0,00 [mm/m�síc]; Max  : 372,00 [mm/m�síc]; Po�et hodnot : 600,00  

Zvolené meze histogramu : Min  : 0,00[mm/m�síc]; Max :400[mm/m�síc]; Ší�ka t�ídy :5; 
Po�et interval� :80  

�

Obrázek 5 – Histogram úhrnných srážek [mm/m�síc]  

Vstupní data pro Histogram zalévání zahrady 8m3/m�síc]:  

Databáze: Min : 0,00 [m3/m�síc]; Max : 3,13 [m3/m�síc]; Po�et hodnot: 24,00  

Zvolené meze histogramu :Min : 0,00 [mm/m�síc]; Max : 6,00 [mm/m�síc]; Ší�ka t�ídy: 0,5; 
Po�et interval� : 24  

�

;���	���.�=�- ���/������������!��������	�*"!����	�$�����8�
�
>����(9�

�

 ( 3.22.2012 , 10:06:59 )

Histogram :     RawData_(AF_m�sí�ní úhrny srážek)   * A  (A=1.00)
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 ( 3.22.2012 , 11:30:02 )

Histogram :     ParRoz_Normální   * A  (A=1.00)
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7. Záv�r 

Z posouzení spolehlivosti vyplývá že existuje  0,00227 % pravd�podobnost, že množství 
jímaných deš�ových srážek nebude dostate�né pro zajišt�ní požadavk� na spot�ebu deš�ové 
vody rodinného domu s šesti obyvateli.  Proto pro zajišt�ní dostate�ného množství vody je 
nutno zajistit náhradní zásobování vodou i z jiného zdroje.  

Obrázek �.7 – Histogram spolehlivosti 

Z posouzení bezpe�nosti vyplývá, že je  26,63% pravd�podobnost, že v pr�b�hu životnosti 
navržená nádrž nepojme extrémní srážky, které se na území Moravskoslezkého kraje v 
pr�b�hu rok� 1961 až 2011 vyskytly. Proto je objekt nutno v souladu s požadavkem [5] 
chránit bezpe�nostním p�elivem do vsakovacího za�ízení nebo kanalizace. 

Obrázek �.8 – Histogram posouzení bezpe�nosti 
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1. Úvod 

Podzemní prostor vypln�ný št�rkem pro vsakování deš�ové vody 2 x 2 x 10 m s t�emi 

vsakovacími potrubími PE-HD a 2 revizními šachtami SIROBAU DN300 s plastovými víky  

a s d�tskými pojistkami. Sklon vsakovacího potrubí umíst�ného na dn� jsem navrhl v 0,5 % 

ve sm�ru pr�toku vody. 

Obsyp vsakovacího potrubí provést št�rkopískem zrnitosti 8 mm až 32 mm. Bo�ní st�ny, 

horní úrove� obsypu chránit geotextilií v souladu s �SN CEN/TR 12566-2).  

2. Odstupová vzdálenost od nádrže dle �SN 75 9010: 

 Koeficient vsaku    kv  0,00010 [m/s] 

 Rozdíl výšek     h  1,000  [m] 

�ást horniny     X1  3,000  [m] 

 Rozší�ení dna výkopu    X2  2,000  [m] 

 Odstupová vzdálenost   X  5,00  [m] 
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3. Dimenze vsakovacího za�ízení �SN 75 901: 

 P�dorysný pr�m�t odvod�ované plochy Ai  78,487  [m2] 

 Sou�initel odtoku    ψi  1  [-] 

 Po�et odvod�ovaných ploch   n  2  [ks] 

 Redukovaný p�dorysný pr�m�t  Ared  156,97  [m2] 

  Délka podzemního prostoru   L  10  [m] 

 Ší�ka podzemního prostoru   b  2  [m] 

 Výška propustných st�n   hvz  2  [m] 

 Vsakovací plocha    Avsak  30  [m2] 

 Sou�initel bezpe�nosti vsaku   f  2  [-] 

 Vsakovaný odtok    Qvsak  0,003  [m3/s] 

 Návrhový úhrn srážek   hd  12,3 až 95,2 [mm] 

 Doba trvání srážky ur�ité periodicity   tc  5 až 4320  [min] 

 Periodicita       0,1  [-] 

Reten�ní objem    VvZ  8,46  [m3] 

  Pórovitost vsakovacího za�ízení  m  0,3   [-] 

 Celkový objem vsakovacího za�ízení W = VvZ / m = 28,21   [m3] 

4. Posouzení návrhu  

W< Avsak, návrh vyhovuje. 

5.   Doba prázdn�ní vsakovacího za�ízení    

 Doba prázdn�ní vsakovacího za�ízení Tpr = VvZ/ Qvsak / 60 =  47,02 [hod] 

6. Posouzení doby prázdn�ní  

Tpr < 72 hodin, návrh vyhovuje. 
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Zapojení zásobníku ST 50/80-5 pod kotel

Upozornûní: S propojovacím pfiíslu‰enstvím ã. 677
je moÏná instalace sanitárního pfiipojení pouze pod
omítku.

Rozmûry s kotlem CERAMINI

ST 50-5 ST 80-5

C 770 1170

A min 1150 1550

H min 2210 (2220) 2610 (2620)

Rozmûry v závorkách se vztahují k provedení KE

Obrázek 5 Obrázek 6

Obrázek 8

Legenda k obr. 7 a 8: 
G Plyn DN 15 (u kotle Ceramini)
V Nábûhov˘ okruh topení
R Zpûtn˘ okruh topení
KW Studená voda
WW Teplá voda 
A Odtok do kanalizaãní pfiípojky                         
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
15 Pfiipojení plynu (DN 15)
22 MontáÏní ‰ablona 

(pfiíslu‰enství 8 719 918 020)
43 Nábûhov˘ okruh topení
44 Zpûtn˘ okruh topení
45 Pfiipojení teplé vody - ze zásobníku
46 Pfiipojení studené vody - do zásobníku
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku 
85 Zpûtná klapka pro zpûtn˘ okruh zásobníku

Obrázek 7

ZSN 7/11-6 AE ZSN 5/11-6 KE
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Technické údaje

Typ zásobníku ST 50-5 ST 80-5 ST 75

Pfienos tepla topná spirála topná spirála topná spirála

Poãet vinutí 6,5 6,5 13

UÏiteãn˘ objem l 50 80 75

Objem otopné vody l 1,6 1,6 3,2

Teplosmûnná plocha m2 0,33 0,33 0,73

Max. v˘kon teplosmûnné plochy pfii

• tV=90 °C a tSP = 45 °C kW 14 14 25
tV=85°C a tSP = 60 °C kW 8,1 8,1 23

max. trval˘ v˘kon pfii

• tV = 90°C a tSP = 45 °C l/h 140 140 614

tV=85°C a tSP = 60 °C l/h 138 138 396

UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h 1300 1300 1000

V˘konov˘ ukazatel *) 

pfii max. v˘konu teplosmûnné plochy NL 0,3 0,7 1,0

s otopn˘m kotlem a pfiíslu‰enstvím Junkers

• 18 kW NL - - 0,7

• 24 kW NL - - 0,9

Min. doba ohfievu z tK = 10 °C

na tSP = 60 °C s tV = 85 °C pfii

• v˘konu  11 kW min. 29 39 -

• v˘konu  18 kW min. - - 21

• v˘konu  24 kW min. - - 17

UÏiteãné mnoÏství vody

(bez dobíjení) **

tSP = 60 °C a

• tZ = 45 °C l 61 97 90

• tZ = 40 °C l 71 113 105

Pohotovostní spotfieba 

energie (24h)** kWh/d 1,3 1,7 1,2

Max. provozní tlak vody bar 10 10 10

Max. provozní tlak topení bar 4 4 4

Hmotnost prázdného zásobníku (bez obalu) kg 31 50 56

Barva bílá bílá bílá

*) V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 oso-
bami, normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi
odbûrn˘mi místy, plnû zásobovan˘ch teplou vo-
dou. Ukazatel NL byl zji‰tûn pfii tSp=60 °C,
tZ=45 °C a tK=10 °C a max. v˘konu teplosmûnné
plochy. Pfii sníÏení nabíjecího v˘konu a men‰ím
mnoÏství obûhové vody se NL pfiíslu‰nû zmen‰í.

**) Ztráty v rozvodu vnû zásobníku nejsou zohled-
nûny.

tV = teplota nábûhového okruhu zásobníku   
tSp = teplota pfiipravované vody v zásobníku 
tZ = v˘toková teplota teplé vody
tK = pfiítoková teplota studené vody

V tabulce uvedené trvalé v˘kony se vztahují na te-
plotu otopné vody na vstupu 90 °C, v˘tokovou teplo-
tu teplé uÏitkové vody 45 °C a pfiítokovou teplotu stu-
dené vody 10 °C pfii maximálním nabíjecím v˘konu
(v˘kon tepelného zdroje musí b˘t minimálnû tak vel-
k˘, jako v˘kon teplosmûnné plochy zásobníku).



FAST VŠB-TU Ostrava  

TZB 

P�íloha �. XI bakalá�ské práce 

������

P�íloha �. XI 
Ecorain Essential

Název :    Rodinný d�m - vnit�ní vodovod a kanalizace 

    

Stupe� dokumentace:  Bakalá�ská práce  

Vypracoval:    Aleš FIDLER / FID009 

    

Ostrava, duben 2012 Po�et stránek:   3 



FAST VŠB-TU Ostrava  

TZB 

P�íloha �. XI bakalá�ské práce 

������

  



FAST VŠB-TU Ostrava  

TZB 

P�íloha �. XI bakalá�ské práce 

������



4

Typ kotle Jednotky ZS 12-2DH KE ZW 18-2DH KE ZS/ZW 24-2DH KE ZS 12-2DH AE ZS/ZW 24-2DH AE

Výkon*  

Pro vytápění  

Tepelný výkon (pulsní regulace) kW 4,0 - 12,0 6,0 - 18,0 8,0 - 23,6 4,0 - 12,0 10,0 - 24,0

Tepelný příkon kW 4,8 - 13,8 7,1 - 20,5 9,5 - 26,5 4,8 - 13,3 11,9 - 26,5

Pro přípravu TV   

Tepelný výkon (plynulá regulace) kW 4,0 - 12,0 6,0 - 20,0 7,0 - 23,6 4,0 - 12,0 7,0 - 24,0

Tepelný příkon kW 4,8 - 13,8 7,1 - 22,8 8,4 - 26,5 4,8 - 13,3 8,4 - 26,5

   

Připojovací hodnoty plynu

zemní plyn „H” (HUB = 9,4 kWh/m3) m3/h 1,4 2,4 2,8 1,4 2,8

propan (HUB = 12,8 kWh/kg) kg/h 1,0 1,8 2,1 1,0 2,1

 

Přípustný připojovací přetlak plynu**

index „23”  mbar 20 20 20 20 20

index „31” mbar 28 - 37 28 - 37 28 - 37 28 - 37 28 - 37

Topný okruh

Jmenovitý průtok vody při t∆ = 20 K   l/h 520 800 800 520 800

Zbytková dopravní výška
(při jmenovitém průtoku)  bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Rozsah teploty vody v náběhovém okruhu °C 45 - 88 45 - 88 45 - 88 45 - 88 45 - 88

Max. provozní přetlak bar 3 3 3 3 3

 

Expanzní nádoba 

přetlak bar 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

celkový objem  l 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Příprava TV (provedení ZW)   

Teplota teplé vody (nastavitelná) °C - 40 - 60 40 - 60 - 40 - 60

Maximální přetlak vody (při ∆t 30 °C) bar - 10 10 - 10

Maximální průtok vody 
(při ∆t 30 °C dle EN 625) l/min - 9,8 11,8 - 11,8

Minimální provozní přetlak  bar - 0,35 0,35 - 0,35

Hodnoty spalin

Požadovaný tah  mbar 0,015 0,015 0,015 - -

Hmotnostní tok spalin (při jmen. výkonu) kg/h 48 57 85 32 53

Třída NOx (dle EN 483)  III III III III IV

Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C  120 140 140 130 140

∅ odtahu spalin mm 110 110 130 60/100 (80/80) 60/100 (80/80)

   

Připojení k elektrické síti   

El. napětí V-AC 230 230 230 230 230

Frekvence Hz 50 50 50 50 50

Max. příkon W 90 90 90 110 130

Druh krytí IP X 4 D X 4 D X 4 D X 4 D X 4 D

Hmotnost, bez obalu kg 25,5 27,5 30,0 31,5 33,0

Certifikováno dle  ČSN EN 297 297 297 483 483

Technické údaje – CERACLASS  JUNKERS

* hodnoty platí pro zemní plyn, pro čistý propan je nutno tyto snížit o cca. 15 %
** označení pro daný druh plynu: 23 – zemní a ropné plyny skupina H, 31 – kapalné plyny (propan, propan – butan,…)
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Projekční pokyny Připojovací rozměry pro kotle CERACLASS

CERACLASS ZS/ZW 24-2DH KE, ZS 12-2DH KE, ZW 18-2DH KE

Obrázek 1

Legenda obr. 1 a 2:

36 plášť kotle
88 ovládací panel
90 závěsná lišta

540 vývody s vnějším závitem ukotvené v rámu kotle
 3/4" připojení topení a plynu
 1/2" připojení studené a teplé vody (v případě kotle ZS připojení
 otopné vody pro ohřev zásobníku TV)
 (43, 45, 47 a 114 viz legenda k Montážní listě)

Obrázek 2

CERACLASS ZS/ZW 24-2DH AE, ZS 12-2DH AE

* platí pro ZS 12-2DH KE a ZW 18-2DH KE
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Návod pro montáž a údržbu zemní nádrže pro 
deš�ovou a splaškovou vodu  

GARANTIA®  Columbus 3700, 4500 a 6500 litr�
(odolná ch�zi osob a p�ejezdu osobních vozidel) 

Obsah:

1. Všeobecné pokyny    2
1.1 Bezpe�nost     2
1.2 Povinnost ozna�ení    2
2. Podmínky montáže    2
3. Technická data    3
4. P�eprava a skladování   4
4.1 P�eprava      4
4.2 Skladování     4
5. Vestavba a montáž    4
5.1 Podloží      4
5.2 Stavební jáma     5
5.2.1 Spodní voda a tvrdé podloží   5
5.2.2 Poloha ve svahu a násep   5
5.2.3 Instalace v blízkosti pojížd�ných ploch  5
5.3 Usazení a zásyp     6
5.4 Pokládka p�ípojek DN100   6
6. Montáž šachtové kopule   7 
7. Zapojení více nádrží    7 
8.  Uložení nádrže Columbus ve v�tších 
hloubkách      8
9. Kontrola a údržba    9

Pokyny popsané v tomto 
návodu se musí 
bezpodmíne�n� dodržovat. 
P�i jejich nedodržení zaniká 
jakýkoliv nárok na záruku.  
Pro veškeré dopl�ující 
výrobky zakoupené ve firm�
GLYNWED s.r.o., dostanete 
návody k montáži samostatn�
p�ibalené do p�epravního 
obalu.  

Chyb�jící návody si u nás, 
prosím, vyžádejte. K dispozici 
jsou i na webových stránkách
www.glynwed.cz. 

P�ed samotnou instalací je 
nezbytné zkontrolovat 
výrobky, zda nedošlo k jejich 
poškození. 

Montáž musí být provedena 
odborn�. 

Sada Columbus
Sada obsahuje nádrž, 
teleskopickou šachtovou 
kopuli a poklop 

Sada nádrž 3700 l
Pochozí - obj.�.: x200032 
Pojízdná (t�. B) - obj.�. 200043 

Sada nádrž 4500 l
Pochozí - obj.�.: x200033 
Pojízdná (t�. B) - obj.�. 200044 

Sada nádrž 6500 l
Pochozí - obj.�.: x200034 
Pojízdná (t�. B) - obj.�. 200045 
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Rozm�ry a váha: 
Columbus 3700 a 4500 l:

Columbus 6500 l: 

Objem
[kg] B HCelk HZ TZ HÜ TÜ HL HK Váha

3700 l 1650 1950 1690 260 1610 340 1740 1580 150
4500 l 1840 2140 1880 260 1800 340 1930 1770 190
6500 l 2015 2290 2050 240 1970 320 2080 1920 260
Všechny údaje v mm / +/- 3% tolerance

P�epad 

P�ítok 
Prázdná 
trubka

3. Technická data
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4.1 P�eprava
P�eprava nádrží smí být provád�na pouze pomocí vhodných p�epravních prost�edk�. B�hem
p�epravy je nutno nádrže zajistit proti sklouznutí a pádu. Pokud jsou nádrže k p�eprav�
zajišt�ny napínacími pásy, je nutno zajistit, aby nádrž z�stala nepoškozena. Vázání nebo
zvedání nádrží ocelovými lany nebo �et�zy je nep�ípustné, vy�nívající díly nádrže nebo
nástaveb nesmí být používány k umíst�ní nosných �emen�.
Je bezpodmíne�n� nutné zabránit namáhání rázy. Nádrže nesm�jí být v žádném p�ípad�
rolovány nebo vle�eny po podklad�.

4.2 Skladování
P�ípadné nutné meziskladování nádrží musí být uskute�n�no na vhodném, rovném podklad�
bez špi�atých p�edm�t�, které by mohly nádrž poškodit. B�hem skladování musí být
zabrán�no poškození následkem p�sobení pov�trnostních vliv� nebo t�etích osob.

1)  Nádrž 
2)  Zhutn�ný podklad (min. 
     15 cm) 
3)  P�vodní zemina 
4)  Zásyp (viz bod 5.3) 
(nejvhodn�jší je oblázkový 
 št�rk �i št�rkopísek max. 
frakce 8/16 dle DIN 4226-
1) 
5)  Šachtová kupole 
s teleskopickým 
nástavcem 
6)  Krycí vrstva 

5.1   Podloží

P�ed instalací musí být bezpodmíne�n� vyjasn�ny následující body:
- Stavební technická vhodnost p�dy dle DIN 18196
- Maximální hladina spodní vody, pop�. nasákavost podkladu
- Vyskytující se druhy zatížení, nap�. dopravní zatížení 

K ur�ení p�dn� fyzikálních podmínek se doporu�uje vyžádat geologický pr�zkum / znalecký
posudek z lokality stavby. 

podle DIN 4124

4. P�eprava a skladování

5. Vestavba a montáž


