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Seznam použitého zna ení 

A – plocha [m2] 

Af – vytáp ná plocha 

Aku P+D – akusticky lépe odolná cihla (od Porothermu) spojovaná na pero a drážku 

B – klasifika ní t ída objektu 

b – výška [m] 

CI – klasifika ní ukazatel 

CO2 – oxid uhli itý 

CH4 – metan 

C3H8 – propan 

C16/20 – krychlená pevnost 

c – m rná tepelná kapacita vody 

cos  – cosinus alfa – popis úhlu 

R – eská republika 

SN -  eská státní norma 

. – íslo 

DN – ozna ení dimenze potrubí 

dB – decibel 

Fi,HC – sou et tepelných ztrát [kW] 

Fi,T – sou initel tepelných ztrát prostupem [kW] 

Fi,V – sou initel tepelných ztrát v tráním [kW] 

fgl – initel ro ního kolísání venkovní teploty [°C] 

Hi – výh evnost [kWh/m3] 

Hs – spalné teplo [kWh/m3] 

H2O – voda 

h – výška [m] 

K – kelvin 

K  – koruny eské 

KLM – koralux linear max 

k.ú. – katastrální území 

kW – kilowatt 

kWh – kilowatthodina 



MJ – m rná jednotka 

m – metr 

mm – milimetr 

m2 – metry tvere ní 

m3- metry krychlové 

NN – nízkonap ové vedení 

NV – národní vyhláška 

ni – po et uživatel

nj – po et jídel 

nu – po et ploch 

O2 –kyslík (vzduch) 

P – exponovaný obvod podlahy [m] 

PE – polyetylen 

Qh – pot eba energie [kWh/a] 

Q1p – teplo dodané oh íva em do teplé vody [kWh] 

Q2p – pot eba tepla odebraného z oh íva e [kWh] 

Q2t – teoretické teplo odebrané z oh íva e [kWh] 

Q2z – teplo ztracené p i oh evu a distribuci teplé vody [kWh] 

RD – rodinný d m 

ral – typové ozna ení odstínu barvy 

Sb. – sbírka 

SO – stavební objekt 

T Profi – ozna ení tvarovek Porotherm vypln ných vatou 

TV – teplá voda 

Te – návrhová venkovní teplota [°C] 

Te,m – pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu [°C] 

tl. – tlouš ka 

tg  – tangens alfa – popis úhlu 

tzv. – takzvan

ti,m – pr m rná vnit ní teplota v objektu [°C] 

U – sou initel prostupu tepla [W/m2K] 

Uw – sou initel prostupu tepla celým oknem – sklem i rámem [W/m2K] 

U,em,N – maximální pr m rný sou initel prostupu tepla [W/m2K] 

V – objem [m3] 



Vj – objem vody k mytí nádobí [m3] 

Vo – objem vody k mytí osob [m3] 

Vu – objem vody pro úklid a mytí podlah [m3] 

Vz – objem zásobníku teplé vody [m3] 

V2p – celková pot eba teplé vody 

W – watt 

XC1 – t ída ohrožení betonu 

z. – zákon 

z – pom rná ztráta tepla p i oh evu a distribuci teplé vody [kWh] 

 – alfa – úhel 

1 – teplota studené vody [°C] 

2  - teplota teplé vody [°C] 

Qmax – nejv tší možný rozdíl tepla 

°C – stupe  celsia 



1. Úvod 

  

V této bakalá ské práci je ešen návrh projektu novostavby rodinného domu, 

dvoupodlažního, v etn  návrhu systému vytáp ní. Objekt má celkovou tepelnou ztrátu 9,362 

kW a je ur en pro obývání ty mi osobami. Omezení tepelných ztrát objektu je 

nejd ležit jším faktorem p i návrhu obálky budovy, tepelné izolace v podlaze i ve st eše, 

použití tepeln  izola ních skel v oknech, pro zajišt ní vyhovujících náklad  na vytáp ní. 

Bakalá ská práce se skládá ze dvou ástí. 

 V první ásti se práce zam uje na stavební stránku objektu. Jeho materiály a 

technologii. Tato ást obsahuje pr vodní, souhrnnou technickou a technickou zprávu, vše 

v souladu s platnou legislativou. 

 Objekt je ešen jako dvoupodlažní novostavba rodinného domu, p dorysného tvaru T, 

se sedlovou st echou. Budova se nachází ve Vítkov , v okrese Opava. 

 Ve druhé ásti byl ešen návrh vytáp ní rodinného domu. V práci byly použity dva 

systémy vytáp ní a t i r zné typy otopných t les. Podlahové vytáp ní je dopl kem v koupeln

ve druhém nadzemním podlaží, kde spolu s ním je použit radiátor koralux klm-m, jehož 

podobné typy jsou použity i v dalších místnostech sociálního za ízení. V ostatních 

místnostech jsou použity deskové radiátory Radik Plan Vk od firmy Korado. V kuchyni je 

v podlaze p ed prosklenými dve mi umíst n podlahový konvektor Licon. 



2. Pr vodní zpráva 

  

2.1 Identifikace stavby

Název stavby:  Dvoupodlažní rodinný d m ve Vítkov

Druh stavby:   Novostavba 

Místo stavby:  parcela íslo 254/2, ulice Budišovská 

   k. ú. Vítkov 782998 

   okres Opava 

   Moravskoslezský kraj 

Stupe  dokumentace: Projekt pro realizaci stavby 

Stavebník:  Pavel Sušena 

   V t kovice 85, 747 43 

Projektant:  Kate ina Kaštovská 

   Radkov 76, 747 84 

   katerina.kastovska.st@vsb.cz 

   721 295 655 

 Tento projekt eší výstavbu a osazení rodinného domu do terénu. P ístup a p íjezd 

bude z pozemní komunikace s íslem parcely 252. 

 Stavba je navržena jako nepodsklepená a dvoupodlažní budova – rodinný d m -  se sedlovou 

st echou. Je ešena jako jednobytová jednotka pro ty lennou rodinu.  

Budova je vyzd na z porothermových tvárnic tl. 36,5 T Profi bez zateplení. St echa je kryta 

šablonovou krytinou Eternit Dacora. Okna jsou d ev ná s izola ními trojskly. 



2.2 Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a 

majetkoprávních vztazích

Rodinný d m je umíst n podle územn  plánovacích dokument  v zón  ur ené pro 

bydlení a v zastavitelné ploše. Umíst ní objektu na parcele .254/2 nezm ní pom ry v území. 

Návrh nepožaduje jiné nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. 

 2.3 Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu

 Byla provedena prohlídka staveništ  a jeho zdokumentování, bylo vyžádáno vyjád ení 

správc  inženýrských sítí. Byla provedena kopie katastrální mapy s vyzna eným pozemkem. 

Radonové riziko bylo zjiš ováno p ed zahájením projektových prací. Dle nam ených hodnot 

bylo zjišt no, že pozemek se nachází v oblasti s nízkým indexem radonového rizika a tudíž 

stavba nevyžaduje speciální zabezpe ení proti radonovému riziku. Dále, v rámci pr zkum, 

byla zjiš ována hladina podzemní vody a metanové riziko. Oba tyto faktory byly vyvráceny. 

Na hranici stavebního pozemku bude provedeno oplocení z pletiva. 

Na technickou a dopravní infrastrukturu bude stavba napojena z ulice Budišovská. 

Vodovodní, kanaliza ní, plynovodní a elektrická p ípojka bude napojena na stávající 

vodovodní a kanaliza ní ád, elektrickou a plynovodní sí . 

Objekt bude pln  elektrifikován. 

Vytáp ní bude zajišt no úst edním topením s využitím kondenza ní techniky napojené na 

plyn dopln no podlahovým topením v koupeln . 

Splaškové i deš ové vody budou svedeny do jednotné ve ejné kanalizace. 

Veškeré pr zkumy budou realizovat odborné firmy. 

2.4 Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

 Jestliže byly v dob  zpracovávání projektové dokumentace známy p ipomínky 

dot ených orgán , byly tyto dodrženy. 



2.5 Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu

 Projekt pro realizaci je vypracován v souladu se z. . 183/2006 Sb. [1], o územním 

plánování a stavebním ádu a vyhláškou . 499/2006 Sb.[2], o dokumentaci staveb. 

Stavba spl uje podmínky ur ené pro daný druh stavby – rodinný d m. Vyhovující jsou také 

podmínky na umíst ní stavby, napojení na ve ejné sít  a komunikace. Také ochranná pásma 

jsou spln na. 

2.6 Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu a územního rozhodnutí

 Rodinný d m je navrhován v souladu s územním plánem m sta Vítkova. Parcela, na 

které d m stojí, se nachází v zón  ur ené pro bydlení, v zastavitelné ploše. 

Daným návrhem se nem ní pom ry v území. Návrh nevyžaduje nové nároky na dopravní a 

technickou infrastrukturu. 

2.7 V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení 

v dot eném území

 Po vydání stavebního povolení p íslušným stavebním ú adem bude stavba moci být 

zahájena. 



2.8 P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výstavby

 Tento projekt je ešen jako bakalá ská práce, takže nebude nikdy realizován. Délku 

výstavby lze p edpokládat v rozsahu 14-17 m síc  s ohledem na technologii a postup 

výstavby, finan ní možnosti stavebníka. 

Popis postupu výstavby: Vymezení hlavního výškového bodu a p dorysu objektu 

    Odstran ní k ovin, sejmutí svrchní vrstvy ornice 

    Výkopové práce 

Vybedn ní základ , osazení inženýrských sítí v etn  jejich 

prostup

    Vybetonování základové konstrukce 

    Hydroizolace spodní ásti stavby 

    Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

    St echa, hydroizolace a tepelná izolace 

    Osazení výplní otvor

    Klempí ské práce 

    Svislé vnit ní nenosné konstrukce 

    Rozvody inženýrských sítí 

    Omítky, podlahy 

    Dokon ovací práce, terénní úpravy 



2.9 Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby

 Zastav ná plocha rodinného domu    159 m2

 Užitková plocha rodinného domu    278 m2

 Obytná plocha rodinného domu    148 m2

 Obestav ný prostor rodinného domu    821 m3

 Kvantum bytových jednotek     1 

 Výška h ebene st echy rodinného domu od ±0,000  6,554 m 

  

Objem objektu: 821 m3 

Cena 1 m3 dle stavebních standard  pro domky izolované, zd né z cihel, tvárnic nebo blok : 

4905 K

Celková orienta ní cena: 821x4905= 4027005 K

   

Cena stavebního objektu byla p evzata z internetových stránek: 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2013.html



3. Souhrnná technická zpráva 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení

3.1.1.  Za ízení staveništ

  

 Staveništ  je vyhovující pro stavbu rodinného domu. Budova je umíst na v obytné 

zón  v zastavitelné ploše. Postavením rodinného domu se pom ry v území nem ní. Nové 

nároky na technickou a dopravní infrastrukturu nejsou vyžadovány. P ístup a p íjezd na 

pozemek z ulice Budišovská. 

3.1.2  Urbanistické a architektonické ešení stavby, pop ípad  pozemk  s ní souvisejících

 Rodinný d m je ešený jako izolovan  stojící objekt na pozemku. P ístup je ešen 

zpevn nou poch zí a pojízdnou plochou vedoucí na ulici Budišovská. Jde o dvoupodlažní 

nepodsklepenou budovu, kde druhým patrem je obydlené podkroví. St echa je sedlová. 

P dorysem domu je tvar nepravidelného T. 

 Objekt je rozd len na no ní a denní zónu. No ní zóna je situována ve druhém 

nadzemním podlaží, kde jsou dva d tské pokoje, ložnice rodi , pracovna, komora a koupelna 

s wc.  

 První místností po vstupu do domu je zádve í, kterým m žeme projít doprava do dílny 

nebo doleva do haly se schodišt m. Z haly je vstup do pokoje pro hosty, wc, technické 

místnosti, kuchyn  a obývacího pokoje. Ze schodišt  v hale se vstupuje do druhého 

nadzemního podlaží, kde jsou všechny místnosti p ístupny ze stejného prostoru. 

3.1.3  Technické ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a ešení vn jších 

ploch

 Projekt rodinného domu je ešený tradi ní technologií zd ním z cihelných tvarovek 

Porotherm 36,5 T Profi [4], keramicko betonovým strop Porotherm [4], vláknocementovou 

st ešní krytinou Eternitem Dacorou, d ev ným hambálkovým krovem a d ev nými okny 

s izola ním trojsklem. Parkování je ešeno na zpevn né pojízdné ploše p ed objektem. 



3.1.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

 P íjezd na pozemek je z p ilehlé komunikace s parcelním íslem 252 z ulice 

Budišovská. K domu bude p ivedena nová elektrická p ípojka, napojená na stávající ve ejnou 

sí  NN, deš ové i splaškové vody budou odvedeny novou kanaliza ní p ípojkou do stávající 

jednotné ve ejné kanalizace. Potrubí vodovodu bude napojeno na stávající vodovodní ad. 

Všechny p ípojky budou napojeny z komunikace s parcelním íslem 256, z ulice Wolkerova, 

jen elektrická p ípojka bude vedena z komunikace s parcelním íslem 252. 

3.1.5  ešení dopravní a technické infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažném území

 Bližší ešení p ípojek inženýrských sítí není p edm tem této bakalá ské práce. 

Odstavení osobního vozidla bude možno na pozemku rodinného domu na zpevn né pojízdné 

ploše.Terén je rovinatý. Na pozemku rodinného domu se nenachází žádná chrán ná ložisková 

území. 

3.1.6  Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany

 Objekt ani jeho provoz nebude mít škodlivý vliv na životní prost edí. Rodinný d m 

bude pln  elektrifikován. Vytáp ní bude zajišt no kondenza ním kotlem umíst ným 

v technické místnosti v p ízemí rodinného domu.  

 Deš ová i splašková kanalizace bude napojena na stávající ve ejný kanaliza ní ad. 

 S b žným domovním odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001, o 

odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Odpad bude usklad ován v odpovídajících nádobách 

a odvážený firmou dle smluvních vztah  na ve ejnou skládku.  

 Odpady ze stavby budou usklad ovány v ur ených sb rných nádobách a obalech a 

budou likvidovány dle typu materiálu na odpovídajících skládkách. 

3.1.7 ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn  p ístupných ploch a komunikací

Rodinný d m není navrhován pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

takže stavba nevyžaduje bezbariérové provedení.  



3.1.8 Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní jejich výsledk  do 

projektové dokumentace

 Radonové riziko bylo zjiš ováno p ed zahájením projektových prací. Dle nam ených 

hodnot bylo zjišt no, že pozemek se nachází v oblasti s nízkým indexem radonového rizika a 

tudíž stavba nevyžaduje speciální zabezpe ení proti radonovému riziku. Dále, v rámci 

pr zkum, byla zjiš ována hladina podzemní vody a metanové riziko. 

3.1.9 Údaje o podkladech o vytý ení stavby, geodetický polohový a referen ní systém

 Podle zpracované situace lze provézt polohové i výškové vytý ení stavby . 

Koordina ní situace je sou ástí p ílohy .17., výkres . 1. 

3.1.10 len ní stavby na jednotlivé inženýrské a stavební objekty a technologické provozní 

soubory

len ní je provedeno dle následujícího seznamu 

SO Popis MJ Množství celkem 

01 RD tvárnicový M3 821 

02 Zpevn ná plocha poch zí M2 17,6 

03 Zpevn ná plocha pojízdná M2 33 

04 P ípojka vody M 10,5 

05 P ípojka elekt iny M 10,67 

06 P ípojka plynu M 7 

07 P ípojka kanalizace M 12,95 

08 Oplocení M 96 

Tab. .3.1.10 len ní stavby na objekty 



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

 Rodinný d m je ešen jako izolovan  stojící objekt v obytné zón . Stavební innost 

nesmí zp sobovat úniky škodlivých látek do ovzduší ani do vod. 

 Prašnost musí být omezena na minimální množství d kladným išt ním 

mechaniza ních a dopravních prost edk  dodavatel  p i výjezdu na ve ejné komunikace. 

Staveništ  musí být po dokon ení výstavby uvedeno do dohodnutého stavu.  

 Dodavatel je povinen dodržovat své stroje a mechaniza ní prost edky v takovém 

stavu, aby nemohlo docházet k únik m olej  a pohonných hmot p i manipulaci ani p i 

skladování. Také je povinen ídit se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní 

pozd jších p edpis , a likvidovat odpady na skládkách k tomu ur ených.  

 Stavební su  bude likvidována uskladn ním na ve ejné skládce. 

3.1.12 Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník

 P i provád ní stavebních prací bude dodržován zákon . 309/2006 Sb., o bezpe nosti 

práce. Dále musí být dodržena vyhláška . 268/2009 Sb., o obecn  technických požadavcích 

na výstavbu. 

 Všichni pracovníci musí být prokazateln  proškoleni z bezpe nosti práce a dále musí 

dodržovat bezpe nostní p edpisy související s použitím stroj  a technického vybavení. 

3.2  Mechanická odolnost a stabilita – pr kaz statickým výpo tem

 P i ešení konstrukce rodinného domu byly použity podklady výrobk  systému 

Porotherm s požadovanými únosnostmi [4].  

 Statický výpo et není sou ástí této práce. 

3.3  Požární bezpe nost

 Požární bezpe nost stavby musí být ešena specialistou a jím vypracovanou zprávou. 

Tato zpráva není sou ástí této práce. 



3.4  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí

 Projekt musí respektovat zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví. 

 Osv tlení vnit ních prostor objektu bude zajišt no sdruženým osv tlením 

s vyhovujícími požadavky na intenzitu osv tlení. Proti nadm rnému slune nímu zá ení budou 

prostory chrán ny vhodným stínícím systémem. Um lé osv tlení bude navrženo dle p edpisu. 

 V trání bude p irozené, okny. 

Prašnost p i provád ní stavby bude omezena na minimum d sledných išt ním 

mechaniza ních prost edk  dodavatel  p i výjezdu na ve ejné komunikace. 

S b žným domovním odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 o 

odpadech. Tento odpad bude skladován v odpovídajících nádobách a odvážen firmou na 

základ  smluvních vztah  na ve ejnou skládku.  

 Odpady ze stavby budou skladovány v odpovídajících sb rných nádobách a obalech a 

budou likvidovány dle použitého materiálu na p íslušných skládkách. 

3.5 Bezpe nost p i užívání

 Provozovatel musí objekt zajistit tak, aby byla zajišt na ochrana osob na pracovišti a 

ochrana osob p i práci pomocí vnit ních p edpis . 

 Rodinný d m je navržen tak, aby se co nejvíce zabránilo vzniku úraz . 

3.6 Ochrana proti hluku

  

Rodinný d m nevyžaduje  opat ení proti hluku, protože se nachází v klidové obytné 

zón . A podobn  ani v objektu nebude vznikat nadm rný hluk, který by rušil okolní prost edí. 



3.7  Úspora energie a ochrana tepla

3.7.1 Spln ní požadavk  na energetickou náro nost budov a spln ní porovnávacích 

ukazatel  podle jednotné metody výpo tu energetické náro nosti budov

 Všechny konstrukce rodinného domu byly navrženy v souladu s SN 730540-2 

(Tepelná ochrana budov – Požadavky) [5]. Všechny konstrukce byly posuzovány a 

vyhodnocovány v programech Teplo 2011 [6] a Ztráty 2011 [7] (Software Svoboda). 

 Projekt rodinného domu spl uje požadavky na vytáp ní a úsporu energií. 

3.7.2 Stanovení celkové energetické spot eby stavby

 Stanovení energetické spot eby stavby bylo provád no v programu Ztráty 2011 

(Software Svoboda) [7]z pot eby tepla na vytáp ní a oh ev teplé vody. Stavba celkem 

spot ebuje tepla – Qh=13437 kWh/a. 

3.8 ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace

 Rodinný d m není navrhován pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

takže stavba nevyžaduje bezbariérové provedení. 

3.9 Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí

 Radonové riziko bylo zjiš ováno p ed zahájením projektových prací. Dle nam ených 

hodnot bylo zjišt no, že pozemek se nachází v oblasti s nízkým indexem radonového rizika a 

tudíž stavba nevyžaduje speciální zabezpe ení proti radonovému riziku. Dále, v rámci 

pr zkum, byla zjiš ována hladina podzemní vody a metanové riziko. 



3.10 Ochrana obyvatelstva

 Objekt slouží pro rodinné bydlení. Ochrana obyvatel je dostate ná.  

 Stavba nebude provád na v noci, a tudíž nebude narušovat no ní klid v okolním 

prost edí. 

3.11 Inženýrské stavby (objekty)

 P íjezd na pozemek je z p ilehlé komunikace s parcelním íslem 252 z ulice 

Budišovská. K domu bude p ivedena nová elektrická p ípojka, napojena na stávající ve ejnou 

sí  NN, deš ové i splaškové vody budou svedeny novou kanaliza ní p ípojkou do stávající 

jednotné ve ejné kanalizace. Vodovodní potrubí bude napojeno na stávající vodovodní ad. 

Všechny p ípojky budou napojeny z komunikace s parcelním íslem 252. 

 Pojízdná a poch zí zpevn ná plocha je provedena z betonové dlažby ur ené pro 

terénní úpravy. 

 Podrobné ešení inženýrských staveb není p edm tem této práce. 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb (pokud se ve stavb  vyskytují)

 V technické místnosti bude umíst n kondenza ní kotel, který bude oh ívat vodu do 

úst edního vytáp ní.  

 Jiná technologická za ízení se v objektu nevyskytují. 



4. Situace stavby 

 Koordina ní situace stavby v m ítku 1:200 je sou ástí projektové dokumentace, 

p íloha . 17, výkres .1. Na výkrese jsou znázorn na napojení na dopravní a inženýrské sít .  

5. Dokladová ást 

5.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu zpracování 

projektové dokumentace

 V pr b hu zpracování bakalá ské práce prob hlo n kolik konzultací jak stavební, tak 

technické ásti bakalá ské práce.  

 V p íloze .18 je p iložen konzulta ní deník. 

5.2 Pr kaz energetické náro nosti budovy podle 406/2006 Sb., o hospoda ení energií

 Obálka budovy byla za azena do t ídy B, byla vyhodnocena jako úsporná. 

 Pr kaz energetické náro nosti byl proveden a vyhodnocen v programu Ztráty 2011 

(Software Svoboda) [7] a posouzen podle SN 730540-2 (2011) [5]. Pr kaz je uveden 

v p íloze .4. 



6.  Zásady organizace výstavby 

6.1 Technická zpráva

6.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ

 Rodinný d m bude situován na nezastav né, volné parcele. Pro stavbu bude ur eno 

staveništ , které bude o išt no, oklest no a bude na n m sejmuta ornice. Dále použitelný 

materiál bude umíst n na jiném míst  parcely v dostupné a vhodné vzdálenosti tak, aby bylo 

možné jej použít k vyrovnání pozemku po skon ení výstavby. Stejným zp sobem bude 

použita i zemina vykopaná p i výkopech základ . Nadbyte ná zemina bude p evezena na 

skládky k tomu ur ené. 

 Staveništ  bude provizorn  oploceno drát ným plotem, ozna eno výstražnými 

tabulkami se zákazem vstupu a povolením o stavb . 

6.1.2 Významné sít  technické infrastruktury

 Žádné takové sít  se na pozemku nenacházejí. 

6.1.3 Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod.

 Pro výstavbu objektu budou na pozemek p ivedeny p ípojky vody a elekt iny ur ené 

pro za ízení staveništ . 

6.1.4 Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn  nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

 Navrhovaný objekt není upravován pro pot eby osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace. Po dobu výstavby budou dodrženy postupy dle vypracované projektové 

dokumentace. Za bezpe nost práce a osob zodpovídá stavbyvedoucí. 



6.1.5 Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm

 B hem výstavby je nutné zajistit staveništ  tak, aby bylo zabrán no p ístupu t etích 

osob na staveništ . Dále musí být staveništ  ozna eno výstražnými tabulkami a zna kami.             

Všechny výkopy musí být ozna eny, ádn  zajišt ny a ohrazeny. 

6.1.6 ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt

 Stávající objekty se na staveništi nenacházejí. Staveništ  bude za ízeno p enosným 

chemickým WC a Unimo bu kou, sloužící jako šatna. 

6.1.7 Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení

 Žádné takové za ízení se zde nevyskytuje. 

6.1.8 Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, 

plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., o 

zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci

 P i provád ní stavby je pot eba dodržovat všechny bezpe nostní p edpisy. Dodavatelé 

stavby musí zajistit pro všechny innosti bezpe né podmínky pro provád ní a musí 

kontrolovat jejich dodržování. Dále musí zajistit bezpe ný výkon práce a bezpe ný provoz 

všech mechanizm . 

 Veškerá za ízení budou uvád na do provozu až po provedení všech zkoušek, revizí a 

kontrol. Musí být dodrženy návody a bezpe nostní p edpisy sloužící k provozu t chto 

za ízení. 



6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb

 Odpady ze stavby budou skladovány v odpovídajících sb rných nádobách a obalech a 

budou likvidovány dle použitého materiálu na p íslušných skládkách. O manipulaci s odpady 

je nutno vézt dokumentaci. Vozidla, která budou opoušt t staveništ  musejí být o išt na a 

nesmí zne iš ovat komunikace.  

 Po dokon ení výstavby je nutno uvézt pozemek do dohodnutého stavu. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. 

6.1.10 Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín

 Termíny je pot eba uvézt ve smlouv  o dílo. Tato není sou ástí této práce. 



7.  Technické a konstruk ní ešení objektu 

7.1 Architektonické a stavebn  technické ešení

7.1.1 Technická zpráva

7.1.1.1 Ú el objektu  

 Objekt je ur en pro rodinné bydlení. Je umíst n na parcele .254/2 na ulici Budišovská 

ve Vítkov . Plocha stavebního pozemku je 555,7 m2, zastav ná plocha je 159,4 m2 a 

obestav ný prostor je 821 m3. P ípojka elekt iny, vedená v zemi, je vedena z ulice 

Budišovská. Z této ulice je také vstup a vjezd na pozemek. Ostatní sít  jsou napojeny z ulice 

Wolkerova. 

7.1.1.2 Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu, v etn ešení p ístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace

  Rodinný d m je ešen jako samostatn  stojící objekt na pozemku. P ístup je 

ešen zpevn nou poch zí a pojízdnou plochou vedoucí na ulici Budišovská. Jedná se o 

dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, kde druhým patrem je obydlené podkroví. St echa je 

sedlová. P dorys domu je ve tvaru nepravidelného T. 

 Objekt je rozd len na no ní a denní zónu. No ní zóna je situována ve druhém 

nadzemním podlaží, kde jsou dva d tské pokoje, ložnice rodi , pracovna, komora a koupelna 

s wc.  

 První místností po vstupu do domu je zádve í, kterým m žeme projít doprava do dílny 

nebo doleva do haly se schodišt m. Z haly je vstup do pokoje pro hosty, wc, technické 

místnosti, kuchyn  a obývacího pokoje. Ze schodišt  v hale se vstupuje do druhého 

nadzemního podlaží, kde jsou všechny místnosti p ístupny ze stejného prostoru. 

 Pozemek bude oklest n, stromy budou vysazeny nové, žádné stávající se zde 

nenacházejí. Pro úpravu povrchu pozemku budou použity násypy i výkopy, aby byl pozemek 

srovnán do požadované výšky. Objekt ani p ístup na pozemek není ešen s ohledem na 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 



7.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, osv tlení 

a oslun ní

 Zastav ná plocha je 159,4 m2, užitková plocha je 278 m2, obestav ný prostor je 821 

m3. Orientace vstupu a vjezdu do objektu je na sever. Obytné místnosti jsou nej ast ji 

situovány na jih. 

 Okna v obytných místnostech jsou navržena tak, aby vyhov l požadavek na minimální 

skladebný rozm r osv tlovacího otvoru, kdy je tento rozm r vždy nejmén  1000 mm. V každé 

obytné místnosti je také dodržen požadavek, kdy musí být plocha osv tlovacích otvor

minimáln  1/10 podlahové plochy místnosti. 

 Osv tlení v jednotlivých místnostech bude zajišt no sdruženým osv tlením, 

s výjimkou wc a sprchy v prvním nadzemním podlaží a komory ve druhém nadzemním 

podlaží, kde použito pouze osv tlení um lé. 

 Osv tlení v prostoru schodišt  bude zajiš ovat sv tlovod Velux TWR [8], vn jší 

rozm r je 470x470 mm, pr m r tubusu 350 mm. Délka tubusu je 850 mm. 

7.1.1.4 Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost

7.1.1.4-1 Zemní a výkopové práce

Navržený d m bude postaven na nezastav né parcele. Lavi kami bude vytý ena 

plocha staveništ , ze které se odstraní k oviny a sejme se ornice, minimáln  do hloubky 300 

mm. Sejmutá ornice bude sloužit k úprav  terénu po dokon ení stavebních prací.  

 Rýhy pro základové pásy se strojn  vyhloubí a vybraná zemina bude umíst na na 

vhodném míst  na pozemku tak, aby mohla být op tovn  použita. P ebyte ná zemina bude 

umíst na na skládku k tomu ur enou. 

 Výkopové rýhy se musí ozna it a zabezpe it tak, aby nedošlo k úrazu. 

 Staveništ  musí být provizorn  oploceno a také musí být ozna eno výstražnými 

tabulkami a povolením o stavb . 



7.1.1.4-2 Zakládání objektu

 Výkopové rýhy je nutno co nejd íve vybetonovat, ale p ed za átkem betonování je 

pot eba vyzna it prostupy inženýrských sítí a tyto místa p i betonování vynechat. Dále je p ed 

betonáží nutno umístit zemní jisti  ve spolupráci s dodavatelkou firmou. 

 Základové pásy jsou navrženy z betonu C16/20, XC1 a jsou založeny do hloubky -1,4 

m pro obvodové zdi a -1,1 pod vnit ní st ny, m eno od výšky ±0,000. Tyto výšky jsou 

poznatelné z projektové dokumentace. Základy pod obvodovými st nami jsou z vn jší strany 

obloženy extrudovaným polystyrénem do výšky 0,3 m nad terén, který má zajistit ochranu 

proti promrzání a má zajistit omezení tepelných most . Polystyren je lepen na hydroizolace a 

p ipevn n talí ovými kotvami. 

 Podkladní betonová vrstva je z betonu C16/20, XC1 vyztuženého kari sítí 5/150/150 

mm o celkové tlouš ce 150 mm. Pod p í ky a vnit ní st ny bude výztuž vložena ve dvou 

vrstvách. 

7.1.1.4-3 Izolace proti vod

 Jako izolace proti vod  je použit Foalbit, který je nataven na podkladní beton. Ten 

musí být pevný, istý, suchý a musí být bez ostrých výstupk . P ed natavením hydroizolace 

musí být nat en penetra ním nát rem. Hydroizolace bude vyvedena pod tepelnou izolací do 

výšky 300 mm nad p ilehlý terén. 

 Na st eše je jako pojistná hydroizolace použita folie Eurotop Neu a jako hlavní 

hydroizolace je použita krytina Eternit – dacora. 



7.1.1.4-4 Svislé konstrukce

 Veškeré svislé konstrukce v objektu jsou navrhovány ze systému Porotherm. 

 Na obvodové zdivo jsou použity tvárnice z ady Porotherm Profi T na maltu 

Porotherm TM (rozm ry 247x365x238). Sou initel prostupu tepla touto st nou je U=0,2 

W/m2K [4]. 

 Vnit ní nosné zdivo je dvojího typu. Pro odd lení hlu n jších prostor je použito 

tvárnic Porotherm 30 Aku P+D na maltu Porotherm T (rozm ry 247x300x238 mm). Vážená 

laboratorní nepr zvu nost t chto tvárnic je 56 dB. Dalším typem je použito b žné zdivo 

Porotherm 30 P+D (rozm ry 247x300x238 mm) [4]. 

 D lící p í ky jsou také dvojího typu. Jsou zde použity akustické cihly Porotherm 11,5 

Aku (rozm ry 497x115x238). Vážená laboratorní nepr zvu nost t chto tvárnic je 47 dB. 

Druhým typem jsou tvárnice Porotherm 11,5 P+D (rozm ry 497x115x238 mm) [4]. 

 P ed za átkem zd ní první ady cihel je nutno v míst  budoucího zdiva natavit 

hydroizola ní pásy, které musí p esahovat budoucí zdivo o 150 mm. Zdící maltu ukládáme 

v ložných spárách vždy ve stejné tlouš ce, aby byl zajišt n všude stejný skladebný rozm r 

250 mm.  

 D lící p í ky budou s nosnými st nami spojeny zasekáním kapes do zdiva.  

 Nad dve ní a okenní otvory v nosném zdivu jsou navrženy p eklady Porotherm 7 [4]. 

V p í kách jsou nad dve mi navrženy p eklady Porotherm 11,5. 

 P ed betonováním v nc  a monolitických prvk  musíme vynechat otvory pro prostupy 

potrubí p es stavební konstrukce. 

7.1.1.4-5 Komínové t leso

 Byl navržen jednopr duchový komín Schiedel Absolut. Vnit ní pr m r komínového 

pr duchu je 140 mm, vn jší rozm r je 380 mm. Komín je ur en pro odvod spalin 

z kondenza ního plynového kotle. Komínové t leso bude realizováno na p edem 

vybetonovaný základ.  

 Komínové t leso bude realizováno podle montážního návodu firmy Schiedel [9]. 



7.1.1.4-6 Vodorovné konstrukce

 Stropní konstrukce je tvo ena stropním systémem Porotherm [4]. Tlouš ka stropu je 

250 mm. Skládá se z nosník  Porotherm a vložek Miako, viz. výkresová dokumentace, 

p íloha . 17, výkres .5. 

 P ed pokládkou je nutno podep ít strop stojkami. Zásady montážního návodu jsou 

popsány v technické dokumentaci výrobce. Prostupy ve stropech je nutné vynechat dle 

výkres  vytáp ní  a dle výkres  zdravotechniky, které nejsou sou ástí této práce. 

7.1.1.4-7 St ešní konstrukce

 St ešní krytina je vláknocementová šablona Eternit Dacora erné barvy. St echa je 

tvo ena bedn ním a krokvemi. Na horní hranu krokví bude použita difúzní fólie Eurotop Neu. 

 Sou initel prostupu tepla je U= 0,18 W/m2K. 



7.1.1.4-8 Schodišt

 V dom  se nachází dvakrát zato ené schodišt  bez podest. Schodišt  má 16 stup . 

Schodišt  je betonováno jako monolitická konstrukce, kdy nosná ást a stupn  nejsou nijak 

odd leny. Nosnou funkci plní podélná výztuž. P ipojení schodišt  ke stropní konstrukci je 

pomocí výztužných ocelových prut . Beton je C16/20, XC1. 

Výpo et schodišt :

 Konstruk ní výška podlaží: 3m 

Výška stupn :  3000/18=166,667 

Výpo et ší ky stupn : 2h+b=630       (1) 

   h= 166,667 mm 

   b= 296,666 mm 

Výpo et sklonu schodiš ového ramene: tg =h/b     (2) 

           tg = 9,795x10-3 

           = 29,3° 

Ší ka ramene: 900 mm 

Ší ka zrcadla: 900 mm 

Ší ka schodiš ového prostoru:  2700 mm 

Návrh schodiš ového stupn : h= 166,667 mm 

     b= 297 mm 

Podchodná výška: h1=1500+750/cos       (3) 

         h1= 2360 mm 

Pr chodná výška: h2=1500xcos +750      (4) 

        h2= 2058 mm 



7.1.1.4-9 Podlahy

 Podlahy na terénu budou ešeny takto: 

Podlaha ve vlhkých provozech: 

 Keramická dlažba, tl. 3 mm 

 Lepidlo, tl. 0,1 mm 

 Prostý beton, tl. 45 mm 

 PE folie, tl. 0,1 mm 

 Polystyren, tl. 120 mm 

 Polystyren, tl. 120 mm 

 Asfaltový pás – bitagit 40 mineral, tl. 4 mm 

 Asfaltový nát r, tl. 2 mm 

 Podkladní železobeton, tl. 150 mm 

 Sou initel prostupu tepla touto podlahou je U=0,15 W/m2K 

Podlaha v obytných místnostech: 

 Podlahový korek, tl. 5 mm 

 D evot ísková deska, tl. 9 mm 

 D evot ísková deska, tl. 9 mm 

 Prostý beton, tl. 30 mm 

 PE folie, tl. 0,1 mm 

 Polystyren, tl. 120 mm  

 Polystyren, tl. 120 mm 

 Asfaltový pás – bitagit 40 mineral, tl. 4 mm 

 Asfaltový nát r, tl. 2 mm 

 Podkladní železobeton, tl. 150 mm 

 Sou initel prostupu tepla touto podlahou je U=0,15 W/m2K 



Podlaha v díln : 

 Epoxidová barva, tl. 0,2 mm 

 Prostý beton, tl. 50 mm 

 PE folie, tl. 0,1 mm 

 Polystyren, tl. 120 mm 

 Polystyren, tl. 120 mm 

 Asfaltový pás – bitagit 40 mineral, tl. 4 mm 

 Asfaltový nát r, tl. 2 mm 

 Podkladní železobeton, tl. 150 mm 

 Sou initel prostupu tepla touto podlahou je U=0,15 W/m2K 

Podlahy ve druhém pat e (vrstvy nad stropní konstrukcí): 

Podlaha v obytných místnostech: 

 Podlahový korek, tl. 5 mm 

 D evot íska, tl. 9 mm 

 D evot íska, tl. 9 mm 

 Prostý beton, tl. 37 mm 

 Kro ejová izolace, tl. 90 mm 

Podlaha v koupeln  (pro podlahové vytáp ní): 

 Keramická dlažba, tl. 5 mm 

 Cementový pot r, tl. 3 mm 

 Anhydrit, tl 50 mm 

 Styrodur, tl. 23 mm 

 Kro ejová izolace, tl 69 mm 

  



7.1.1.4-10 Výpln  otvor

 Výpln  otvor  jsou od firmy Slavona [10]. 

 Všechna okna jsou d ev né s izola ním trojsklem, ozna ení Solid Comfort SC78. 

Celkový sou initel prostupu tepla je Uw=0,85 W/m2K. Dve e z kuchyn  do exteriéru mají 

stejné parametry jako okna. Ozna ení Francouzská okna Slavona SC78. 

 Vstupní dve e jsou d ev né s izola ním trojsklem, typ dve í je davo, typ rámu je 

SC92. Sou initel prostupu tepla trojsklem je Uw=0,65 W/m2K.  

 St ešní okna jsou od firmy Fakro [29]. Celkový sou initel prostupu tepla tímto oknem 

je Uw=1,4 W/m2K. Ozna ení okna je FTP-V U3. Materiál okna je borovice, zasklení je 

trojsklem. 

 Výlez na st echu bude od firmy Velux, typ GXL [11], rozm r 450x600 mm. Výlez je 

umíst n nad obývacím pokojem, v blízkosti komínového t lesa. 



Porovnání dvojskla s trojsklem od firmy Slavona 

Obr. 7.1.1.4-10 Porovnání parametr  dvojskla a trojskla 



7.1.1.4-11  Tepelná izolace

 Zateplení obvodového plášt  není pot eba. Místo tepelné izolace plášt  je použita 

revolu ní cihla od Porothermu pln ná vatou. 

 Tepelná izolace spodní ásti stavby je od firmy Isover [12] z materiálu Styrodur 3035 

CS tlouš ky 150 mm. Stejná izolace je použita na zateplení základ  v tlouš ce 60 mm. 

 Tepelná izolace st echy je op t od firmy Isover, typu Orsik v tlouš ce 160 mm. Stejná 

izolace je použita na podhled ve druhém nadzemním podlaží v tlouš ce 100 mm. 

 Jako tepelná izolace v podlaze je použit polystyren pokládán ve dvou vrstvách, 

v tlouš ce 240 mm. 

7.1.1.4-12 Úprava povrch

 Venkovní úprava povrch  je rozd lena na dv ásti. Sokl do výšky 300 mm je 

z materiálu Terranova Terramin se silikátovou fasádní barvou v odstínu hn dé, ral .8012. 

Zbylé ásti fasády jsou z materiálu Terranova Terramin se silikátovou fasádní barvou 

v odstínu oranžové, ral .1033. 

 Vni ní úpravy povrch  jsou sádrovou omítkou. Jako obklad jsou použity keramické 

materiály do výšky dle typu místnosti. V koupeln  ve druhém nadzemním podlaží jsou výšky 

1400 mm a 1200 mm nad podlahou. V prvním nadzemním podlaží jsou výšky r zné. Ve sprše 

a v technické místnosti je výška 2000 mm, na wc je výška 1600 mm. V kuchyni je výška 

obkladu 1400 mm. 

 Výb r obklad  bude proveden dle požadavk  investora v pr b hu výstavby. 

 Povrchová úprava stropu v prvním nadzemním podlaží je sádrovou omítkou, ve 

druhém nadzemním podlaží je zajišt na sádrokartonovým podhledem opat eným omítkou. 

7.1.1.4-13 Klempí ské výrobky

 Pro odvodn ní st echy je použit okapový systém Lindab Rainline [13] s pr m rem 

žlabu 150 mm a svodem 100 mm. Materiálem je ocelový, žárov  pozinkovaný plech 

s ochrannou barevnou vrstvou. Parapety budou sou ástí dodávky oken.  



7.1.1.5 Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

  

Popis konstrukce Sou initel 

prostupu tepla 

Normový sou initel 

prostupu tepla 

Obvodová st na 0,21 W/m2K 0,3 W/m2K 

Okno 0,85 W/m2K 1,7 W/m2K 

Dve e 0,5 W/m2K 1,7 W/m2K 

St echa 0,18 W/m2K 0,24 W/m2K 

Podlaha 0,15 W/m2k 0,45 W/m2K 

Strop ve 2. NP 0,26 W/m2K 0,3 W/m2K 

St ešní okno 1,4 W/m2K 1,7 W/m2K 

Tab. .7.1.1.5 Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

7.1.1.6 Zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr zkumu

 Objekt je založen na základových pásech. 

 Základové pásy jsou navrženy z betonu C16/20, XC1 a jsou založeny do hloubky -1,4 

m pro obvodové zdi a -1,1 pod vnit ní st ny, m eno od výšky ±0,000. Tyto výšky jsou 

z etelné z projektové dokumentace. Obvodové základy jsou z vn jší strany obloženy 

extrudovaným polystyrénem do výšky 0,3 m nad terén, který má zajistit ochranu proti 

promrzání. Polystyren je lepen na hydroizolace a p ipevn n talí ovými kotvami. 

 Základová deska je z betonu C16/20 vyztuženého kari sítí 5/150/150 mm o celkové 

tlouš ce 150 mm. Pod p í ky a vnit ní st ny bude výztuž vložena ve dvou vrstvách. 

7.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních 

ú ink

  

 Stavba ani její prostor nebude mít negativní vliv na životní prost edí, na stavbu budou 

použity b žné technologie, které neohrožují životní prost edí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem .185/2001, O odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . 



7.1.1.8 Dopravní ešení

 P ístup i p íjezd k objektu bude z ulice Budišovská. Povrch bude zpevn ný, bude jej 

tvo it betonová dlažba. P ístup z ulice na pozemek bude brankou, p íjezd bude umožn n 

bránou. 

7.1.1.9 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová opat ení

 Radonové riziko bylo zjiš ováno p ed zahájením projektových prací. Dle nam ených 

hodnot bylo zjišt no, že pozemek se nachází v oblasti s nízkým indexem radonového rizika a 

tudíž stavba nevyžaduje speciální zabezpe ení proti radonovému riziku. Dále, v rámci 

pr zkum, byla zjiš ována hladina podzemní vody a metanové riziko. 

7.1.1.10 Dodržení obecných požadavk  na výstavbu

 Na staveništ  bude zamezen p ístup nepovolaných osobám. P i provád ní prací je 

t eba dodržovat ustanovení NV . 362/2005 O bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu a zákon . 309/2006 Sb., O zajišt ní 

dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 



8. Technická zpráva vytáp ní 

8.1 Úvod

8.1.1 Identifika ní údaje stavby

Název stavby:  Dvoupodlažní rodinný d m ve Vítkov

Druh stavby:   Novostavba 

Místo stavby:  parcela íslo 254/2, ulice Budišovská 

   k. ú. Vítkov 782998 

   okres Opava 

   Moravskoslezský kraj 

Stupe  dokumentace: Projekt pro realizaci stavby 

Stavebník:  Pavel Sušena 

   V t kovice 85, 747 43 

Projektant:  Kate ina Kaštovská 

   Radkov 76, 747 84 

   katerina.kastovska.st@vsb.cz 

   721 295 655 



8.1.2 Popis otopné soustavy

 Otopná soustava je p evážn  tvo ena deskovými radiátory typu Radik Plan VK [14], 

trubkovými radiátory Koralux KLM [14]. Ve druhém nadzemním podlaží je radiátor Koralux 

dopln n podlahovým topením s tepelným spádem 40/32, které je uloženo v systémové desce 

Vario od firmy Rehau [15]. Je zde použita plastová trubka Rautherm S. Podlahové topení je 

na b žný rozvod v dom  napojeno p es Unibox E Plus [16], ve kterém se reguluje prostorová 

teplota v místnosti a teplota ve zpáte ce. 

 V obývacím pokoji zajiš uje tepelnou pohodu podlahový konvektor umíst ný p ed 

francouzskými dve mi. Typem konvektoru je Licon Pk [17]. 

 Otopná soustava je navržena na tepelný spád 55/45. V kotli proto musí být teplota 

regulována.  

Potrubí je z m d ných trubek pr m ru od 6x1 do 22x1 mm. Každá trubka je izolována 

tepelnou izolací Rockwool Pipo. Návrh jednotlivých izolací je v p íloze .11. Potrubí je 

vedeno ve spádu 1% sm rem ke stoupa kám. 



8.2 Klimatické údaje, tepelná bilance

  

 Uvažované hodnoty: 

 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te:  -15°C 

 Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m: 8,2°C 

initel ro ního kolísání venkovní teploty fgl: 1,45 

 Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m:  19,5°C 

 P dorysná plocha objektu A:    159,4 m2

Exponovaný obvod objektu P:   56,9 m 

Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V: 854,5 m3

Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu: 0 % 

Typ objektu:      bytový 

Sou initel tepelných ztrát prostupem Fi,T:  9,435 kW 

Sou initel tepelných ztrát v tráním Fi,V:  4,080 kW 

Sou et tepelných ztrát (tepelný výkon) Fi,HL: 5,355 kW 

Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy: 

 Plocha obalových konstrukcí budovy A: 538 m2

 Požadavek:      

 Max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N= 0,36 W/m2K 

 Výsledky výpo tu:  

 Pr m rný sou initel prostupu tepla U,em= 0,24 W/m2K 

 U,em<U,em,N… POŽADAVEK JE SPLN N 

Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy: 

 Klasifika ní t ída:  B 

 Slovní popis:   úsporná 

 Klasifika ní ukazatel CI: 0,5 



8.3  P ehled místností

Ozna .  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./ .m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL [W/K]    
  
  1/   1   zádve í       20.0       7.0     18.2        240    2.5%    6.87 
  1/ 103   kuchy         20.0      34.2     88.8       2190   23.2%   62.57 
  1/ 104   obývák        20.0      26.3     68.4        870    9.2%   24.86 
  1/ 105  N - technick  15.0       4.7     12.2       -397   -4.2%  -13.24 
  1/ 106  wc  24.0       1.7      4.4        357    3.8%    9.15 
  1/ 107   koupelna      24.0       2.2      5.8        483    5.1%   12.38 
  1/ 108   pokoj pro h   20.0      14.5     37.7        236    2.5%    6.73 
  1/ 109   dílna         15.0      27.1     70.4        466    4.9%   15.52 
         
  2/ 202   d tský poko  20.0      35.5     83.8       1166   12.4%   33.30 
  2/ 203   d tský poko  20.0      29.7     70.0        847    9.0%   24.19 
  2/ 204   koupelna      24.0       8.8     20.9       1076   11.4%   27.59 
  2/ 205   pracovna      20.0      13.5     31.8        300    3.2%    8.58 
  2/ 206   ložnice       20.0      28.9     68.3       1182   12.5%   33.77 
  2/ 207  N - komora     15.0       3.1      7.2        -74   -0.8%   -2.45 
  2/ 208   schodišt      20.0      15.9     74.5        494    5.2%   14.11 
         
  
 Sou et:      253.0     662.4      9435  100.0%    263.93 
Tab.8.3  P ehled místnosti 

8.4  Pot eba tepla na vytáp ní a oh ev teplé vody

 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní je Qh=13437 kWh/a p i ztrát  9,435 kW. 

 Dále je pot ebná energie pro oh ev teplé vody, kterou musí zdroj také vyprodukovat. 

V rodinném dom  je po ítáno se 4-mi osobami. V objektu se nachází 2 wc, 1 d ez, my ka na 

nádobí, 1 sprcha, 3 umyvadla a 1 vana. 



8.4.1 Stanovení spot eby TV pro 4 osoby:

Tab.C2 – Pot eb TV o teplot  55°C ( SN 060320) [18] 

 Objem vody k mytí osob: 

 Vo=ni* Vd=4*0,124=0,496 m3       (5) 

 Objem vody k mytí nádobí: 

 Vj=nj*Vd=12*0,002=0,024 m3       (6) 

 Objem vody pro úklid a mytí podlah: 

 Vu=nu.Vd=2,78*0,002=0,00556 m3       (7) 

 Celková pot eba TV: 

 V2P=Vo+Vj+Vu=0,496+0,024+0,00556=0,52556 m3    (8) 

ni=po et uživatel

nj=po et jídel 

nu=po et ploch 

8.4.2 Stanovení pot eby tepla:

Tab.C4 – Pot eba TV pro jednu osobu na den v bytovém objektu ( SN 060320) [18] 

Teoretické teplo odebrané z oh íva e: 

 Q2t=c*V2P*( 2- 1)=1,163*0,52556*(55-10)=27,51 kWh    (9) 

c= m rná tepelná kapacita vody 

1=teplota studené vody 

2=teplota teplé vody 

 Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV: 

 Q2z=Q2t*z=27,51*0,2=5,502 kWh       (10) 

z=pom rná ztráta tepla p i oh evu a distribuci TV 

 Pot eba tepla odebraného z oh íva e TV 

 Q2p=Q2t+Q2z=27,51+5,502=33,012 kWh      (11) 



Teplo dodané oh íva em do TV: 

Q1p=Q2p=33,012 kWh 

  

8.4.3 asová rozmezí b hem dne:

1. od 5 do 17 hod => 35 % 

 Q2t1=0,35*27,51=9,6285 kWh       (12) 

2. od 17 do 20 hod => 50 % 

 Q2t2=0,5*27,51=13,755 kWh        (13) 

3. od 20 do 24 hod => 15% 

 Q2t3=0,15*27,51=4,1265 kWh       (14) 

Graf .8.4.3 asová rozmezí dodávky teplé vody b hem dne 



8.4.4 Stanovení objemu zásobníku:

        (15) 

Qmax=nejv tší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2

c=m rná tepelná kapacita vody 

Objem zásobníku musí být minimáln : 196 l 

 Zásobník teplé vody je instalován v kotli. Tento integrovaný zásobník má objem 100 l 

a poskytuje komfort pitné vody srovnatelný s dvakrát v tším separátním zásobníkem vody. 

Proto je integrovaný zásobník dosta ující a není pot eba jej dopl ovat dalším zásobníkem. 

8.4.5 Stanovení tepelného výkonu pro oh ev vody:

     (16) 

Zdroj musí být minimáln : 11,0055 kW. 



8.5  Zdroj tepla pro vytáp ní a oh ev TV

8.5.1  Kondenza ní kotel

 V dom  je použit kondenza ní plynový kotel Vitodens 333-F [19], typu FS3B od 

firmy Viessmann. Plyn je do domu p iveden plynovou p ípojkou z ve ejné st edotlaké sít . O 

trvale vysokou ú innost, spolehlivý provoz a malou spot ebu proudu se starají moduly 

Lambda Pro Control, SMART a vysoce efektivní stejnosm rné erpadlo s regulací otá ek. 

Integrovaný nabíjený zásobník z ušlechtilé oceli o objemu 100 litr  poskytuje komfort pitné 

vody srovnatelným s dvakrát v tším separátním zásobníkovým oh íva em vody. 

Kotel je umíst n v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Ozna ení  

místnosti je 1.05. 

 Kotel se musí nastavit na tepelný spád 55/45°C. 

8.5.2 Výhody kotle Vitodens 333-F

 Výhodou je umíst ní kompaktní centrály plynového kondenza ního kotle 

s integrovaným nabíjecím zásobníkem z ušlechtilé oceli 3,8-26 [kW]. Další výhodou je 

normovaný stupe  využití až 98% [Hs] a 109% [Hi]. Dlouho životnost a vysokou ú innost 

tohoto kotle zajiš uje vým ník tepla Inox Radial z ušlechtilé oceli. V kotli je instalováno 

energeticky úsporné vysoce efektivní erpadlo na stejnosm rný proud. Odvod kondenzátu je 

zajišt n pomocí hadice vyúst né z boku kotle a vedoucí do umyvadla, které dále odvádí 

kondenzát do kanalizace. Prospekt kotle viz.p íloha .7. 



8.5.3 Popis kotle

Obr.8.5.3   Popis kotle 

A – Topné plochy Inox Radial z ušlechtilé nerezové oceli pro vysokou provozní spolehlivost 

p i dlouhé životnosti a maximální tepelný výkon na minimálním prostoru. 

B – Modulovaný plynový ho ák MatriX zabezpe uje zvlášt  nízké emise škodlivin. 

C – Integrovaná membránová expanzní nádoba. 

D – Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic.

E – Integrované, vysoce efektivní erpadlo na stejnosm rný proud s regulovatelnými 

otá kami. 

F – Nabíjený zásobník na pitnou vodu z ušlechtilé oceli. 



8.5.4 Palivo

 Použitým palivem je zemní plyn. To je p írodní ho lavý plyn využívaný jako 

významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou jsou methan a ethan. Zemní plyn se t ží 

z porézních sedimentárních hornin uzav ených ve strukturních pastech. Nachází se bu

samostatn  nebo spole n  s ropou nebo erným uhlím.  

 Díky tomu, že obsahuje p edevším methan, má v porovnání s ostatními fosilními 

palivy p i spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvoln né energie. Je proto považován za 

ekologické palivo. 

8.5.4.1 Vznik plynu

 Zemní plyn vzniká v p írod  t emi zp soby: bu  biogenicky bakteriálním rozkladem 

organické hmoty, nebo termogenicky spole n  s ropou, nebo anorganickou cestou b hem 

tuhnutí magmatu. Biogeneze probíhá pouze v m lkých ástech zemné k ry a jejími produkty 

jsou plynné uhlovodíky (methan). P i termogenické p em n  organické hmoty vznikají jak 

plynné uhlovodíky (zemní plyn), tak tekuté uhlovodíky (ropa) i pevné uhlovodíky (asfalt). 

Anorganický vznik methanu se p ipisuje chemickým reakcím, které probíhají p i tuhnutí 

magmatu. [20] 

8.5.5 V trání prostor

 V trání prostoru technické místnosti je zajišt no okenním otvorem plochy 0,5 m2. 

V trání bude p irozené. Okenní otvor je zajišt n mikroventilací. 

 V trání komory, spíže a wc je zajišt no dve mi, které jsou bez prah  a v horní ásti 

jsou perforované tak, aby byla zajišt na cirkulace vzduchu. V t chto místnostech není okno. 



8.5.6 Komínové t leso

 Komínové t leso je použito od firmy Schiedel [9]. Jedná se o typ Schiedel Absolut, 

dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a 

nekost nou keramickou vnit ní vložkou, vhodný pro odvád ní spalin od spot ebi  na plynná, 

kapalná a pevná paliva. Je mimo ádn  vhodný i pro odvod spalin v podtlaku od 

nízkoteplotních a kondenza ních spot ebi  a také od spot ebi  nezávislých na p ívodu 

vzduchu z místnosti. 

 Návrh komínu je uveden v p íloze .12. 

Obr.8.5.6 Komín Schiedel Absolut 



8.6 Otopná soustava

8.6.1 Typ soustavy

 Soustava je dvoutrubková teplovodní, z m di, s nuceným ob hem. Potrubí je umíst no 

v podlaze v betonové vrstv . Teplota otopné vody je 55/45°C. Pro podlahové vytáp ní se 

teplota reguluje ventilem v Uniboxu [16] na spád 40/32°C. erpadlo je integrováno v kotli. 

Dle tlakových ztrát v ob hu bude nastaveno na stupe  A. Napojení kotle na soustavu bude 

pomocí uzavíracích armatur s vypoušt ním. Na potrubí topné vody je dále umíst n zp tný 

ventil a na zpáte ním potrubí je umíst n filtr. Soustava vede v jednotném spádu 0,5% do 

nejnižšího místa, které je v technické místnosti, kv li možnosti vypoušt ní soustavy. Odvad

kondenzáty je zajišt n trubicí vedoucí z boku kotle mí ící do umyvadla. Dimenze potrubí jsou 

dle p ílohy . 6 navrženy v rozmení 8x1-22x1 mm. Dimenze výstupního a vratného potrubí 

soustavy je 22x1 mm. V technické místnosti bude umíst no jediné stoupací potrubí 

v rodinném dom . 



8.6.2 Izolace potrubí

 Izolace potrubí bude z materiálu Rockwool Pipo. Pro každý pr m r je spo ítána 

pot ebná tlouš ka tepelné izolace podle návodu na internetových stránkách [21]. Jednotlivé 

návrhy izolací dle tlouš ky a typu trubky jsou uvedeny v p íloze .11. 

 Tlouš ky izolací jsou navrženy dle vyhlášky 193/2007 Sb.[22] , která stanovuje 

povinnost opat it rozvody pro vytáp ní a TV tepelnou izolací a definuje tzv. „Ur ující 

sou initele prostupu tepla“ v závislosti na DN izolovaných potrubí. Izolovány budou nejen 

všechny úseky potrubí, ale také spoje a armatury. 

Ur ující sou initele prostupu tepla pro vnit ní rozvody 

Obr.8.6.2 Ur ující sou initele tepla pro vnit ní rozvody 

8.6.3 Vypoušt ní a odvzdušn ní soustavy

 Odvzdušn ní soustavy se d je pomocí odvzduš ovacích armatur u jednotlivých 

otopných t les. U kotle je na p ívodním i vratném potrubí umíst na uzavírací armatura 

s vypoušt ním umož ující vypušt ní celé soustavy. 

 Vypoušt ní se provádí pro každé patro v objektu zvláš . Druhé nadzemní podlaží se 

vypouští pomocí vypoušt cích a uzavíracích ventil  na stoupacím potrubí. Pro vypušt ní 

prvního nadzemního podlaží se musí uzav ít horní nadzemní podlaží pomocí vypoušt cích a 

uzavíracích ventil  a následn  se otev e vypoušt cí ventil umíst ný na vratném potrubí a 

tlakový ventil na p ívodním potrubí. Na ten se nasadí kompresor a pomocí n j se vytla í voda 

z potrubí a vyte e vypoušt cím ventilem. 



8.6.4 Zabezpe ení otopné soustavy

 Zabezpe ení otopné soustavy je zajišt no tlakovou expanzní nádobou, které je 

integrována v kotli. Dle návrhu velikosti uvedeném v p íloze .8 je pot eba použít nádobu 

velikosti 5,7 l. V kotli je integrována expanzní tlaková nádoba o objemu 12 l, takže tato 

vyhoví pro zabezpe ení této soustavy a není pot eba p idávat další tlakovou expanzní nádobu. 

Návrh byl proveden dle výpo tu na internetových stránkách [28]. 

  

8.6.5 Ob hové erpadlo

 Pot ebný tlak pro erpadlo je 30 kPa. Objemový pr tok celé soustavy je 880,0343 
kg/hod. Pot ebná tlaková ztráta je 18,592 kPa. erpadlo bude nastaveno na B. 

Graf .8.6.5 Návrh ob hového erpadla



8.6.6 Návrh zásobníku teplé vody

 Dle výpo tu v sektoru 8.4.4 bylo zjišt no, že je pot eba zásobníku o objemu 196 l. 

V kotli je integrován zásobník o objemu 100 l. Tento integrovaný zásobník z ušlechtilé oceli 

poskytuje komfort pitné vody srovnatelný s dvakrát v tším separátním zásobníkovým 

oh íva em vody. Z toho d vodu není pot eba p idávat externí oh íva  teplé vody a posta í 

oh íva  integrovaný v kotli. Schéma kotle se nachází v sektoru 9.3. 

8.6.7 Dimenzování otopné soustavy

 Dimenzování otopné soustavy je provedeno zvláš  ke každému t lesu. Rozsah dimenzí 

potrubí je od 6x1 do 22x1 mm. Tabulka dimenzí je uvedena v p íloze .6. 



8.6.8 Otopná t lesa

 V objektu jsou p evážn  umíst ny deskové radiátory typu Radik Plan VK [14], 

s pravým spodním p ipojením. Potrubí vyús uje ze zdi pod otopné t leso. Délka otopných 

t les je p izp sobena velikostem okenních otvor . Výška otopných t les je p izp sobena 

délce a tepelné ztrát  v místnosti. V rodinném dom  jsou použity dva typy t chto deskových 

otopných t les. Radik Plan VK 11 a 21. Otopná t lesa jsou vybavena vypoušt cí armaturou, 

termostatickou hlavicí pro ventil kompakt Ivar.T 1000 [23]. Nastavení termostatických hlavic 

je uvedeno v p íloze .10. 

Schéma p ipojení deskových otopných t les 

Obr. 8.6.8 Schéma p ipojení deskových otopných t les 

Schéma deskových otopných t les 

Obr.8.6.8-2 Schéma deskových otopných t les 

 Dalším typem otopných t les jsou trubková otopná t lesa typu Koralux KLM-M [14]. 

Velikost otopné plochy je p izp sobena velikosti tepelné ztráty v dané místnosti. Otopná 

t lesa jsou vybavena ventilem HM a termostatickým ventilem. Jeho nastavení je uvedeno 

v p íloze .10. 



Zp sob p ipojení do otopné soustavy 

Obr.8.6.8-3 Zp sob p ipojení Koraluxu do otopné soustavy 

  

 V kuchyni je použit podlahový konvektor Likon Pk [17]. Jeho délka je p izp sobena 

velikosti dve ního otvoru. Výška a hloubka je dorovnána podle tepelné ztráty v místnosti. 

Schéma konvektoru 

Obr.8.6.8-4 Schéma konvektoru 



ez konvektorem 

Obr.8.6.8-5 ez konvektorem 

 Ve druhém nadzemním podlaží je v místnosti koupelny otopné t leso dopln no 

podlahovým topením s tepelným spádem 40/32°C. To je uloženo v systémové desce Vario 

[15] a materiálem potrubí je plastová trubka Rautherm S. Podlahové topení je napojeno na 

ostatní rozvody v dom  pomocí uniboxu [16], jehož schéma je uvedeno v p íloze .14. 

V uniboxu je regulována prostorová teplota v místnosti a teplota ve zpáte ce. 

 Všechna otopná t lesa jsou spojena m d ným potrubím. Dimenze potrubí jsou 

v rozmezí od 6x1 do 22x1 mm. 

  



8.7 Regulace vytáp ní

 Regulaci vytáp ní zajiš uje ekvitermní regulace, jejíž idlo je umíst no v referen ní 

místnosti, obývacím pokoji, ve kterém je projektovaných 20°C. Druhé idlo je umíst no na 

obvodové zdi z vn jší strany. Typ regulace je Siemens RVS 43.143/109 [24]. Regulace je 

dodávána samostatn , bez ovládacích prvk , které si dle designových možností ur í investor. 

P ístroj komunikuje s takovým ovládáním bezdrátov . 

8.8 Provozní zkoušky

 Po odborné montáži, bude provedena zkouška t snosti, dilata ní, provozní  a topná 

provozní zkouška za ú astí zástupce investora, dodavatele, uživatele a projektanta a vše bylo 

zaznamenáno do provozního deníku s konstatováním, že za ízení je schopno provozu.  

 Instalaci provede odborná firma dle montážních návod  výrobc  všech použitých 

výrobk , bude se ídit platnými p edpisy i technickými p edpisy. 

 Na záv r bude provedena topná zkouška, která se bude ídit dle SN 06 0310, b hem 

které bude celá soustava zregulována. O všech provedených zkouškách bude zpracován 

protokol. 

 Všechny použité p ístroje a materiály musí mít prodejní certifikát R. 



9.  Popis kondenza ní techniky 

9.1 Princip kondenza ní techniky

 P i spalování propanu (C3H8) nebo metanu (zemní plyn – CH4) vzniká ur ité množství 

vody (H2O). K jejímu oh evu dochází p i ho ení. Ta pak spolu s oxidem uhli itým (v podob

vodní páry) vytvá í spaliny ho ení a odchází. ást tepelné energie s sebou nese tepelné 

spaliny, jde o tzv. latentní teplo. Ke zm n  jejich skupenství dojde, jestliže ochladíme tyto 

spaliny pod teplotu rosného bodu– kondenzaci v nich obsažené vodní páry a následn  dojde k 

uvoln ní tohoto tepla. Tato takto uvoln ná energie se v kondenza ním kotli používá 

k p edeh evu vratné vody díky vým níku v n m umíst ném [25]. 

Obr.9.1 Ur ení bodu kondenzace 

  

 Kondenza ní teplo páry ve spalinách m že být zm nou stavu skupenství z páry na 

vodu p edáno topnému systému. Bod X je p i navyšování teploty nazýván bodem varu. Lze 

jej také nazývat bodem kondenzace, a to v p ípad  kondenza ní techniky, když je systém 

ochlazován [26]. 

9.2 Teoretická rovnice spalování

 CH4   +    2O2  =>  CO2   +   2H2O      (17) 

 Plyn (metan)    vzduch     spaliny    voda (v pá e) [26] 



9.3 Princip kondenza ní techniky v názorném zobrazení

Obr.9.3 Princip kondenza ní techniky v názorném zobrazení 

 Vod  o teplot  varu (100°C) je p ivád na energie ve form  tepla. Následn  vzniká 

horká vodní pára.  

Jestliže je tato vodní pára vedena p es tepelný vým ník (chladn jší p enaše  tepla), tak p edá 

pára teplo. Sou asn  z vodní páry vzniká voda a krom  toho je odevzdáno p esn  stejné 

kvantum energie, které bylo v po áte ní fázi vod  p ivedeno. 

 Podle v ty o zachování energie nedochází ke ztrát  energie a díky tomu teoreticky 

platí, že p i kondenzaci je uvoln na energie, která byla p ivedena vod  p i tvorb  páry. Tento 

hlavní princip využívá kondenza ní technika. Kv li tomu by m l mít vým ník kondenza ního 

kotle zpáte ní potrubí chladn jší, než jsou spaliny. Poté smí využívat teplotu spalin, 

kondenza ní kotel m že fungovat v nízkoteplotním, ideálním, režimu díky tomu, že vodní 

pára ve spalinách zkondenzuje [26]. 



Obr.9.3-2 Pom r mezi normovaným stupn m využití kotle a teplotou vratné vody 

  

 Obrázek ukazuje, že ím je nižší teplota vratné vody otopného systému (°C), tím vyšší 

jsou úspory a normovaný stupe  využití (%) [26]. 

9.4 Ú innost kondenza ního kotle

 Základním ukazatel ú innosti je výh evnost. Ta je stanovená jako 100%. P i spalování 

zemního plynu, v jeho vzniklých spalinách, p sobí uvol ující se energie zkondenzovaných 

vodních par maximáln  11% (bráno k výh evnosti Hi). Pro spalné teplo (Hs) je u zemního 

plynu udávána maximální teoretická hodnota 111% [26]. 

  



9.5 Výh evnost a spalné teplo  

 Kondenza ní p ístroje mívají ú innost p es 100%. Nejde o „Perpetum mobile“, ale je 

pot eba objasnit uvedené názvy. Vzhledem k tepelné pohod  jsou zavedeny dva údaje – 

spalné teplo (Hs) a výh evnost (Hi). 

 Výh evnost Hi [kWh/m3] (d íve ozna ována jako dolní provozní výh evnost) je 

kvantum tepla, jež nezohled uje obsaženou energii ve vodní pá e spalin, protože u b žných 

konven ních p ístroj  odchází toto kvantum tepla komínovým t lesem do venkovního 

prost edí. Konkrétn  jde o teplo uvoln né p i plném spalování jednoho metru kubického 

plynu, když p i spalování vytvo ená vodní pára odchází nevyužitelná komínovým t lesem.  

 Spalné teplo Hs [kWh/m3] (d íve ozna ováno jako horní provozní výh evnost) 

reprezentuje celkové kvantum tepla vytvo ené spálením, tzn. i latentní teplo (necitelné) 

vázané ve vodní pá e vázané. Konkrétn  jde o teplo uvoln né p i plném spalování jednoho 

metru kubického plynu, p i emž je vodní pára, která vznikla u spalování, k dispozici 

v tekutém stádiu, protože zkondenzovala. 

 U kondenza ní techniky se vychází z výh evnosti, ze které se vždy vypo ítává 

ú innost spalovacích p ístroj . Fyzikáln  korektn  by se ú innost mohla stanovit ze spalného 

tepla jako jakási ú innost totální, ale ur uje se z výh evnosti a tudíž se ze spalného tepla 

stanovuje tzv. normový stupe  využití a ten bývá u kondenza ní techniky nad 100% a b žn

je ur ován jako hodnota zvaná ú innost. [26] 

9.6 Porovnání výh evnosti a spalného tepla používaných topných médií

Tab. .9.6 Porovnání výh evnosti a spalného tepla používaných topných médií [26] 



9.7 Výhody kondenza ní techniky [26]

D ležité p ednosti kondenza ní techniky: 

- Vysoká ú innost efektivního využití energie 

- Prokazatelná návratnost vynaložené finan ní investice 

- Jistota spolehlivosti technického za ízení 

- Škodlivé emise obsažené ve velmi malé mí e 

- Schopnost prom nlivého vedení tepla 

9.8 Srovnání konven ní a kondenza ní techniky

 U konven ních p ístroj  ute e tzv. latentní teplo nepoužité kou ovodem do ovzduší. 

V kondenza ní technice je díky speciálního vým níku a daných teplotních p edpoklad

dovoleno v maximální mí e použít teploty spalin tak, že vodní pára, která je v nich obsažena 

p edá teplo a pozm ní skupenství – použije se latentního tepla. Ve spalinách se díky zm n

skupenství páry uvolní díl energie – teoreticky v maximální mí e až 11% tepelné energie 

nadto, ta smí být použita k oh átí otopné vody a m že významn  navýšit ú innost p ístroje. 

[26] 

 Obr.9.8 Srovnání konven ní a kondenza ní techniky 

   



10.  Ekonomické zhodnocení 

 Na základ  tabulky pot eby tepla na vytáp ní a oh ev teplé vody viz. p íloha .16, byly 

porovnány náklady na vytáp ní a oh ev teplé vody. Náklady na vytáp ny byly porovnávány 

pro r zné typy kotl  [27]. 

10.1 Náklady na vytáp ní

10.1.1 Pro kondenza ní kotel

Obr.10.1.1 Náklady na vytáp ní pro kondenza ní kotel 

10.1.2 Pro nízkoteplotní kotel

Obr.10.1.2 Náklady na vytáp ní pro nízkoteplotní kotel 

10.1.3 Pro b žný kotel

Obr.10.1.3 Náklady na vytáp ní pro b žný kotel 



10.2 Náklady na oh ev teplé vody

10.2.1 U kondenza ního kotle

Obr.10.2.1 Náklady na oh ev teplé vody u kondenza ního kotle 

10.2.2 U nízkoteplotního kotle

Obr.10.2.2 Náklady na oh ev teplé vody u nízkoteplotního kotle 

10.2.3 U b žného kotle

Obr.10.2.3 Náklady na oh ev teplé vody u b žného kotle 

10.3 Celkové náklady

 Náklady p i použití kondenza ního kotle: 55792 K /rok 

 Náklady p i použití nízkoteplotního kotle: 59337 K /rok 

 Náklady p i použití b žného kotle: 62820 K /rok 



10.4 Porovnání s ostatními druhy paliv [27]

Graf .10.4 Porovnání cen r zných druh  paliv 

Cena p i použití zemního plynu je uvedená v pr m rných hodnotách u použití všech druh

kotl . 



11.  Záv r  

 P i použití plynu jako paliva je nejekonomi t jší použít kondenza ní techniky, jak pro 

vytáp ní, tak pro oh ev teplé vody. Rozdíl je i p i po ízení kotle. Kondenza ní kotle jsou p i 

po ízení levn jší p ibližn  o 7.000 K . Ro ní rozdíl v cen  za spot ebu plynu je 3.545 K /rok. 

Z hlediska možnosti použití jiných paliv nevychází zemní plyn nejekonomi t ji, ale z pohledu 

prakti nosti a snadnosti užívání je dle mého názoru použití kondenza ních kotl  vhodné i 

v porovnání s cenou i s ohledem na po izovací cenu celé techniky. 
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Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .1 

Návrh schodišt



Výpo et hlavního schodišt : 

 Konstruk ní výška podlaží: 3m 

Výška stupn :  3000/18=166,667 mm 

Výpo et ší ky stupn : 2h+b=630 

   h= 166,667 mm 

   b= 296,666 mm 

   2*166,667+296,666=630 

Výpo et sklonu schodiš ového ramene: tg =h/b 

           tg = 9,795x10-3

           = 29,3° 

Ší ka ramene: 900 mm 

Ší ka zrcadla: 900 mm 

Ší ka schodiš ového prostoru:  2700 mm 

Návrh schodiš ového stupn : h= 166,667 mm 

     b= 297 mm 

Podchodná výška: h1=1500+750/cos

         h1= 2360 mm 

Pr chodná výška: h2=1500xcos +750 

        h2= 2058 mm 





Výpo et p edsazených schodiš : 

Konstruk ní výška schodišt : 300 mm 

Výška stupn : 300/2=150 mm 

Výpo et ší ky stupn : 2h+b=630 

   h= 150 mm 

   b= 300 mm 

   2*150+300=600 

Výpo et sklonu schodiš ového ramene: tg =h/b 

           tg = 8,727x10-3

           = 26,567° 

Návrh schodiš ového stupn : h= 150 mm 

     b= 300 mm 



Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .2 

Základní kompletní tepeln
technické posouzení 

konstrukce 



1. obvodová ze

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 TO  0,0100  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 

  2  porotherm t pr 0,3650  0,0790  1000,0  650,0  7,5   0.0000 

  3  Sádrová omítka   0,0020 0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Porotherm TO   --- 

  2  porotherm t profi  --- 

  3  Sádrová omítka   --- 

 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. teplotRsi :    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. teplotRse :    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   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 

    3        31    21.0   47.8  1188.1     3.2   79.4   610.0 

    4        30    21.0   51.4  1277.6     8.0   77.3   828.8 

    5        31    21.0   57.7  1434.2    13.2   74.2  1125.4 

    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 

    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 

    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 

    9        30    21.0   58.0  1441.6    13.5   73.9  1143.0 

   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.7   79.2   630.3 

   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 :         4.70 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.205 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 

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

p ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1543.1 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.3 h 



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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 

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    19.8   0.950    46.4 

    2    12.1   0.590     8.8   0.436    19.9   0.950    48.5 

    3    12.9   0.544     9.5   0.355    20.1   0.950    50.5 

    4    14.0   0.461    10.6   0.200    20.3   0.950    53.5 

    5    15.8   0.332    12.3  ------    20.6   0.950    59.1 

    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.8   0.950    63.1 

    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.950    65.2 

    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.950    64.6 

    9    15.9   0.316    12.4  ------    20.6   0.950    59.4 

   10    14.3   0.443    10.9   0.162    20.4   0.950    54.3 

   11    13.0   0.536     9.6   0.342    20.1   0.950    50.7 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.9   0.950    49.0 

         

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 



 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 

       

 tepl.[C]:   19.2   18.6  -14.7  -14.7 

 p [Pa]:   1367   1332    147    138 

 p,sat [Pa]:   2223   2148    170    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   0.2498    0.3176   3.649E-0008 

 Celoro ní bilance vlhkosti:

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.024 kg/m2,rok 

 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       4.816 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. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   porotherm st na 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

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

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Porotherm TO  0,010       0,130  8,0 

   2  porotherm t profi 0,365       0,079  7,5 

   3  Sádrová omítka  0,002       0,570  10,0 

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

  

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

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

  

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

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

  

  

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

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

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

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

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



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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

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

  

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

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

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  materiálu v kondenza ní zón iní: 11,863 kg/m2,rok 

  (materiál: porotherm t profi). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 



2. keramická podlaha – podlaha na terénu 

Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Dlažba keramic 0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   

0.0000 

  2  Beton hutný 1  0,0049  1,1600  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 

  3  Beton hutný 1  0,1400  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 

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

  5  BASF Styrodur 0,1200  0,0380  2060,0  30,0  80,0   0.0000 

  6  BASF Styrodur 0,1200  0,0380  2060,0  30,0  80,0   0.0000 

  7  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 

  8  Asfaltový nát  0,0020  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Dlažba keramická   --- 

  2  Beton hutný 1   --- 

  3  Beton hutný 1   --- 

  4  PE folie   --- 

  5  BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm 

    --- 

  6  BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm 

    --- 

  7  Bitagit 40 Mineral  --- 

  8  Asfaltový nát r   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 



 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.47 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.151 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 

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

p ibližnou  

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.6E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.45 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1541.38 Ws/m2K 

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.76 C 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:   keramická podlaha 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 

   2  Beton hutný 1  0,0049       1,160  17,0 

   3  Beton hutný 1  0,140       1,230  17,0 

   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   5  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,120       0,038  80,0 

   6  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,120       0,038  80,0 

   7  Bitagit 40 Mineral 0,004       0,210  35000,0

   8  Asfaltový nát r  0,002       0,210  1200,0 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

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

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

  

  

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

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

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



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

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

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

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

  

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

  Vypo tená hodnota: dT10 =   6,8 C 

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



3. podlaha na terénu – podlahová krytina - korek 

Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Korkové dlaždi 0,0050  0,0650  1500,0  400,0  40,0   0.0000 

  2  D evot íska  0,0090  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 

  3  D evot íska  0,0090  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 

  4  Beton hutný 1  0,1309  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 

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

  6  BASF Styrodur 0,1200  0,0380  2060,0  30,0  80,0   0.0000 

  7  BASF Styrodur 0,1200  0,0380  2060,0  30,0  80,0   0.0000 

  8  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 

  9  Asfaltový nát  0,0020  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Korkové dlaždice   --- 

  2  D evot íska   --- 

  3  D evot íska   --- 

  4  Beton hutný 1   --- 

  5  PE folie   --- 

  6  BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm 

    --- 

  7  BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm 

    --- 

  8  Bitagit 40 Mineral  --- 

  9  Asfaltový nát r   --- 

  



Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.63 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.147 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 

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

p ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.5E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.46 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 

Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       341.24 Ws/m2K 

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.13 C 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:   korek 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Korkové dlaždice  0,005       0,065  40,0 

   2  D evot íska  0,009       0,180  12,5 

   3  D evot íska  0,009       0,180  12,5 

   4  Beton hutný 1  0,1309       1,230  17,0 

   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   6  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,120       0,038  80,0 

   7  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,120       0,038  80,0 

   8  Bitagit 40 Mineral 0,004       0,210  35000,0

   9  Asfaltový nát r  0,002       0,210  1200,0 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 

  

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

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

  

  

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

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



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

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

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

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

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

  

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

  Vypo tená hodnota: dT10 =   3,13 C 

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



4. betonová podlaha – podlaha na terénu 

Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Barva epoxideh 0,0002  0,2100  1400,0  1400,0  55370,0   

0.0000 

  2  Beton hutný 1  0,1537  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 

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

  4  BASF Styrodur 0,1200  0,0380  2060,0  30,0  80,0   0.0000 

  5  BASF Styrodur 0,1200  0,0380  2060,0  30,0  80,0   0.0000 

  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1300,0  35000,0   0.0000 

  7  Asfaltový nát  0,0020  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Barva epoxidehtová 1x   --- 

  2  Beton hutný 1   --- 

  3  PE folie   --- 

  4  BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm 

    --- 

  5  BASF Styrodur 2800 C tl.100-120 mm 

    --- 

  6  Bitagit 40 Mineral  --- 

  7  Asfaltový nát r   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 



 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.47 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.151 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 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 :    1.0E+0012 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.45 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1620.71 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.92 C 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:   betonová podlaha 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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



 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Barva epoxidehtová 1x  0,0002       0,210  55370,0 

   2  Beton hutný 1  0,1537       1,230  17,0 

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

   4  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,120       0,038  80,0 

   5  BASF Styrodur 2800 C tl.100-12  0,120       0,038  80,0 

   6  Bitagit 40 Mineral 0,004       0,210  35000,0

   7  Asfaltový nát r  0,002       0,210  1200,0 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

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

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

  

  

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

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

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

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

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

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  



  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

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

  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypo tená hodnota: dT10 =   7,92 C 

  POŽADAVEK JE SPLN N. 



5. stropní konstrukce – nad 2.NP 

 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  0,0126  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 

  2  Al folie 1  0,0000  204,0000  870,0  2700,0  500000,0   

0.0000 

  3  IsoverOrsil T  0,1600  0,0430  1150,0  150,0  1,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Sádrokarton   --- 

  2  Al folie 1   --- 

  3  IsoverOrsil T   --- 

 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. teplotRsi :    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. teplotRse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    6.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 

 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   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 

    3        31    21.0   47.8  1188.1     3.2   79.4   610.0 

    4        30    21.0   51.4  1277.6     8.0   77.3   828.8 

    5        31    21.0   57.7  1434.2    13.2   74.2  1125.4 

    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 

    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 

    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 

    9        30    21.0   58.0  1441.6    13.5   73.9  1143.0 

   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.7   79.2   630.3 

   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 :         3.78 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.255 W/m2K 

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

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

p ibližnou 

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

  

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

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         53.1 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.0 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 :        19.69 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.939 

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    19.6   0.939    47.2 

    2    12.1   0.590     8.8   0.436    19.7   0.939    49.3 

    3    12.9   0.544     9.5   0.355    19.9   0.939    51.1 

    4    14.0   0.461    10.6   0.200    20.2   0.939    54.0 

    5    15.8   0.332    12.3  ------    20.5   0.939    59.4 

    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.7   0.939    63.3 

    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.939    65.3 

    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.939    64.7 

    9    15.9   0.316    12.4  ------    20.5   0.939    59.7 

   10    14.3   0.443    10.9   0.162    20.3   0.939    54.8 

   11    13.0   0.536     9.6   0.342    19.9   0.939    51.4 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    19.7   0.939    49.8 

         

 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     e 

       

 tepl.[C]:   19.7   19.6   19.6   15.0 

 p [Pa]:   1285   1284   1024   1023 

 p,sat [Pa]:   2293   2283   2283   1710 



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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.079E-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. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   strop 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrokarton  0,0126       0,220  9,0 

   2  Al folie 1  0,0001       204,000  500000,0 

   3  IsoverOrsil T  0,160       0,043  1,0 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 

  

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

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

  

  

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

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

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

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

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



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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

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

 U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN N. 

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

  

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

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

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 



6. st ešní konstrukce 

 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  0,0126  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 

  2  Al folie 1  0,0000  204,0000  870,0  2700,0  500000,0   

0.0000 

  3  IsoverOrsil T  0,1000  0,0430  1158,8  151,6  1,0   0.0000 

  4  IsoverOrsil T  0,1600  0,0590  1313,2  180,0  1,0   0.0000 

  5  D evo m kké (t  0,0500  0,1800  2510,0  400,0  157,0   

0.0000 

  6  EurotopNeu 0,0001  0,3500  1450,0  800,0  500,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Sádrokarton   --- 

  2  Al folie 1   --- 

  3  IsoverOrsil T   --- 

  4  IsoverOrsil T   --- 

  5  D evo m kké (tok kolmo k vlákn m) 

    --- 

  6  EurotopNeu  --- 

 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. teplotRsi :    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. teplotRse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 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   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 

    3        31    21.0   47.8  1188.1     3.2   79.4   610.0 

    4        30    21.0   51.4  1277.6     8.0   77.3   828.8 

    5        31    21.0   57.7  1434.2    13.2   74.2  1125.4 

    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 

    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 

    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 

    9        30    21.0   58.0  1441.6    13.5   73.9  1143.0 

   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.7   79.2   630.3 

   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 :         5.37 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 

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

p ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0011 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        217.6 



 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.3 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.45 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 

 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 

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

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

         

    1    11.3   0.586     8.0   0.443    20.0   0.956    46.0 

    2    12.1   0.590     8.8   0.436    20.0   0.956    48.2 

    3    12.9   0.544     9.5   0.355    20.2   0.956    50.2 

    4    14.0   0.461    10.6   0.200    20.4   0.956    53.2 

    5    15.8   0.332    12.3  ------    20.7   0.956    58.9 

    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.8   0.956    63.0 

    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.956    65.1 

    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.8   0.956    64.5 

    9    15.9   0.316    12.4  ------    20.7   0.956    59.2 

   10    14.3   0.443    10.9   0.162    20.5   0.956    54.0 

   11    13.0   0.536     9.6   0.342    20.2   0.956    50.4 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    20.1   0.956    48.7 

         

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 

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

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

  



Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 

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

       

 tepl.[C]:   18.5   18.1   18.1    3.7  -13.0  -14.8  -14.8 

 p [Pa]:   1285   1281    420    416    411    140    138 

 p,sat [Pa]:   2123   2076   2076    797    197    169    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   0.2727    0.2727   7.083E-0009 

 Celoro ní bilance vlhkosti:

  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.021 kg/m2,rok 

 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.276 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 dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza ní zóna .  1 

  Hranice kondenza ní zóny  Akt.kond./vypa . 

 Akumul.vlhkost 

 M síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 

       

   1   0.2727    0.2727   1.45E-0010     0.0004 

   2    ---       ---    -3.79E-0010     0.0000 

   3    ---       ---        ---          ---   

   4    ---       ---        ---          ---   

   5    ---       ---        ---          ---   



   6    ---       ---        ---          ---   

   7    ---       ---        ---          ---   

   8    ---       ---        ---          ---   

   9    ---       ---        ---          ---   

  10    ---       ---        ---          ---   

  11    ---       ---        ---          ---   

  12    ---       ---        ---          ---   

       

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0004 kg/m2 

       

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a<Mev,a). 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   st echa 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

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

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrokarton  0,0126       0,220  9,0 

   2  Al folie 1  0,0001       204,000  500000,0 

   3  IsoverOrsil T  0,100       0,043  1,0 

   4  IsoverOrsil T  0,160       0,059  1,0 

   5  D evo m kké (tok kolmo k vlákn 0,050       0,180  157,0 

   6  EurotopNeu 0,0001       0,350  500,0 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 

  

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

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

  

  

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

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

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

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

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



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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

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

  

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,600 kg/m2,rok 

  (materiál: D evo m kké (tok kolmo k vlákn). 

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

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

   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0207 kg/m2,rok 

  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,2758 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

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

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



7. stropní konstrukce nad 1.NP – podlahová krytina ve 2.NP – keramická dlažba 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Sádrová omítka  0,0020  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   

0.0000 

  2  miako 0,1900  0,9250  1005,1  1235,2  15,0   0.0000 

  3  Železobeton 3  0,0600  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 

  4  IsoverAkusto 0,0690  0,0430  840,0  13,0  1,0   0.0000 

  5  BASF Styrodur 0,0230  0,0400  2060,0  30,0  100,0   0.0000 

  6  Anhydritová sm 0,0500  1,2000  840,0  2100,0  20,0   

0.0000 

  7  Pot r cementov 0,0030  1,1600  840,0  2000,0  19,0   

0.0000 

  8  Dlažba keramic 0,0050  1,0100  840,0  2000,0  200,0   

0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 

  2  miako  --- 

  3  Železobeton 3   --- 

  4  IsoverAkusto  --- 

  5  BASF Styrodur 2000   --- 

  6  Anhydritová sm s   --- 

  7  Pot r cementový   --- 

  8  Dlažba keramická   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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



 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 

 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.47 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.378 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    0.40 / 0.43 / 0.48 / 0.58 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 :    4.9E+0010 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 :        20.00 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1067.24 Ws/m2K 

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.35 C 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce:   strop nad 1.np-keramika-podlahovka 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,002       0,570  10,0 

   2  miako 0,190       0,925  15,0 

   3  Železobeton 3  0,060       1,740  32,0 

   4  IsoverAkusto 0,069       0,043  1,0 

   5  BASF Styrodur 2000  0,023       0,040  100,0 

   6  Anhydritová sm s  0,050       1,200  20,0 

   7  Pot r cementový  0,003       1,160  19,0 

   8  Dlažba keramická  0,005       1,010  200,0 

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

  

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 

 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto 

neov uje. 

 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou 

povrchovou 

 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

  



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

  

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,38 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

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

  

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

  Vypo tená hodnota: dT10 =   6,35 C 

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



8. stropní konstrukce nad 1.NP – podlahová krytina ve 2.NP – podlahový korek 

Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 

 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

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

 Ma[kg/m2] 

  1  Sádrová omítka  0,0020  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   

0.0000 

  2  miako 0,1900  0,9250  1005,1  1235,2  15,0   0.0000 

  3  Železobeton 3  0,0600  1,7400  1020,0  2500,0  32,0   0.0000 

  4  IsoverAkusto 0,0900  0,0430  840,0  13,0  1,0   0.0000 

  5  Beton hutný 1  0,0370  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 

  6  D evot íska  0,0090  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 

  7  D evot íska  0,0090  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 

  8  Korkové dlaždi 0,0050  0,0650  1500,0  400,0  40,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 

  2  miako  --- 

  3  Železobeton 3   --- 

  4  IsoverAkusto  --- 

  5  Beton hutný 1   --- 

  6  D evot íska   --- 

  7  D evot íska   --- 

  8  Korkové dlaždice   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 

 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 



 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.54 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.369 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 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+0010 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 :        20.00 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1067.24 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.35 C 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   strop nad 1.np-korek 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,002       0,570  10,0 

   2  miako 0,190       0,925  15,0 

   3  Železobeton 3  0,060       1,740  32,0 

   4  IsoverAkusto 0,090       0,043  1,0 

   5  Beton hutný 1  0,037       1,230  17,0 

   6  D evot íska  0,009       0,180  12,5 

   7  D evot íska  0,009       0,180  12,5 

   8  Korkové dlaždice  0,005       0,065  40,0 

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

  

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 

 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto 

neov uje. 

 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou 

povrchovou 

 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 



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

  

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,37 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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

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

  

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

  Vypo tená hodnota: dT10 =   5,35 C 

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



9. vnit ní st na nosná 

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  Sádrová omítka  0,0020  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   

0.0000 

  2  porotherm 30 A  0,3000  0,3700  1000,0  980,0  7,5   0.0000 

  3  Omítka vápenoc 0,0100  0,9900  790,0  2000,0  19,0   

0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 

  2  porotherm 30 AKU   --- 

  3  Omítka vápenocementová   --- 

 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. teplotRsi :    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. teplotRse :    0.25 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 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   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 

    3        31    21.0   47.8  1188.1     3.2   79.4   610.0 

    4        30    21.0   51.4  1277.6     8.0   77.3   828.8 

    5        31    21.0   57.7  1434.2    13.2   74.2  1125.4 

    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 

    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 

    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 

    9        30    21.0   58.0  1441.6    13.5   73.9  1143.0 

   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.7   79.2   630.3 

   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 :         0.82 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        1.006 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    1.03 / 1.06 / 1.11 / 1.21 W/m2K 

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

p ibližnou 

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

  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         26.9 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.3 h 



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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

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    16.6   0.811    56.9 

    2    12.1   0.590     8.8   0.436    16.9   0.811    58.6 

    3    12.9   0.544     9.5   0.355    17.6   0.811    58.9 

    4    14.0   0.461    10.6   0.200    18.5   0.811    59.8 

    5    15.8   0.332    12.3  ------    19.5   0.811    63.2 

    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.1   0.811    65.8 

    7    17.5  ------    14.1  ------    20.4   0.811    67.1 

    8    17.4   0.044    13.9  ------    20.3   0.811    66.7 

    9    15.9   0.316    12.4  ------    19.6   0.811    63.3 

   10    14.3   0.443    10.9   0.162    18.7   0.811    60.3 

   11    13.0   0.536     9.6   0.342    17.7   0.811    58.9 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    17.0   0.811    59.1 

         

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 

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

  

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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 

       



 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 

 p [Pa]:   1285   1291   1911   1963 

 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd : -5.510E-0008 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   vnit ní st na 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,002       0,570  10,0 

   2  porotherm 30 AKU  0,300       0,370  7,5 

   3  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 

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

  

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 

 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto 

neov uje. 

 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou 

povrchovou 

 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   1,01 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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



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

  

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

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

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 



10. vnit ní st na nenosná 

 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  Sádrová omítka  0,0020  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   

0.0000 

  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,4400  960,0  1000,0  7,0   0.0000 

  3  Sádrová omítka  0,0020  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   

0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 

  2  Porotherm 11.5 P+D   --- 

  3  Sádrová omítka   --- 

 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. teplotRsi :    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. teplotRse :    0.25 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 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   45.4  1128.5    -0.7   80.7   465.0 

    3        31    21.0   47.8  1188.1     3.2   79.4   610.0 

    4        30    21.0   51.4  1277.6     8.0   77.3   828.8 

    5        31    21.0   57.7  1434.2    13.2   74.2  1125.4 

    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 

    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 

    8        31    21.0   63.8  1585.8    17.2   70.7  1386.7 

    9        30    21.0   58.0  1441.6    13.5   73.9  1143.0 

   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 

   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.7   79.2   630.3 

   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 :         0.27 m2K/W 

 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        2.281 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kceU,kc :    2.30 / 2.33 / 2.38 / 2.48 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 :    4.5E+0009 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          3.8 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.8 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 :        20.00 C 

 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

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    13.4   0.675    69.8 

    2    12.1   0.590     8.8   0.436    13.9   0.675    70.9 

    3    12.9   0.544     9.5   0.355    15.2   0.675    68.8 

    4    14.0   0.461    10.6   0.200    16.8   0.675    66.9 

    5    15.8   0.332    12.3  ------    18.5   0.675    67.5 

    6    17.0   0.160    13.5  ------    19.4   0.675    68.5 

    7    17.5  ------    14.1  ------    19.9   0.675    69.1 

    8    17.4   0.044    13.9  ------    19.8   0.675    68.9 

    9    15.9   0.316    12.4  ------    18.6   0.675    67.5 

   10    14.3   0.443    10.9   0.162    17.1   0.675    66.9 

   11    13.0   0.536     9.6   0.342    15.4   0.675    68.5 

   12    12.3   0.592     8.9   0.435    14.0   0.675    71.2 

         

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit ním povrchu, 

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

  



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

     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 

       

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 

 p [Pa]:   1285   1301   1947   1963 

 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.604E-0007 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. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   p í ka 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 

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

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,002       0,570  10,0 

   2  Porotherm 11.5 P+D  0,115       0,440  7,0 

   3  Sádrová omítka  0,002       0,570  10,0 

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

  

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 

 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto 

neov uje. 

 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou 

povrchovou 

 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   2,28 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

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



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

  

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

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

  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 



Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .3 

Výpo et a vyhodnocení 
tepelných ztrát objektu



Ztráty 2011 

 Název objektu :  Rodinný d m  

 Zpracovatel :  Kate ina Kaštovská 

 Zakázka :   

 Datum :  22.2.2013 

  

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

 Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 

initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 

 Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        19.5 C 

  

 P dorysná plocha podlahy objektu A :       159.4 m2 

 Exponovaný obvod objektu P :        56.9 m 

 Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V :       854.5 m3 

  

 Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 

  

 Typ objektu :  bytový 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     

íslo místnosti :  101  Název místnosti :   zádve í     

  

 P d. plocha A :      7.0 m2  Objem vzduchu V :     18.2 m3 

 Exp. obvod P :      2.8 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na              5.4   0.21  e = 1.00   0.02   -------     1.24 W/K 

 dve e              2.0   0.65  e = 1.00   0.02   -------     1.34 W/K 

 podlaha            7.0   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.42 W/K 

 st na              7.4   1.01  f,i = 0.14   0.02   -------     1.08 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       132 W,   tj.      3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       108 W,   tj.      2.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       240 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     

íslo místnosti :  103  Název místnosti :   kuchy       

  

 P d. plocha A :     34.2 m2  Objem vzduchu V :     88.8 m3 

 Exp. obvod P :     17.0 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na             36.1   0.21  e = 1.00   0.02   -------     8.30 W/K 

 dve e              4.0   0.85  e = 1.00   0.02   -------     3.48 W/K 

 okno               4.0   0.85  e = 1.00   0.02   -------     3.48 W/K 

 podlaha keram  34.2   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    2.03 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       605 W,   tj.     14.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :      1585 W,   tj.     29.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :      2190 W,   tj.     23.3 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     

íslo místnosti :  104  Název místnosti : obývací pokoj 

  

 P d. plocha A :     26.3 m2  Objem vzduchu V :     68.4 m3 

 Exp. obvod P :     12.4 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na             27.8   0.21  e = 1.00   0.02   -------     6.40 W/K 

 okno               4.5   0.85  e = 1.00   0.02   -------     3.92 W/K 

 podlaha korek     26.3   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    1.56 W/K 

 st na              9.4   1.01  f,i = 0.14   0.00   -------     1.35 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       463 W,   tj.     11.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       407 W,   tj.      7.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       870 W,   tj.      9.2 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     

íslo místnosti :  105  Název místnosti :  N - technick 

  

 P d. plocha A :      4.7 m2  Objem vzduchu V :     12.2 m3 

 Exp. obvod P :      1.5 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na              3.4   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.78 W/K 

 okno               0.5   0.85  e = 1.00   0.02   -------     0.44 W/K 

 podlaha dlažba     4.7   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.19 W/K 

 st na              9.4   1.01  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.58 W/K 

 strop nad 1.np     4.7   0.90  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.27 W/K 

 p í ka             9.4   2.28  f,i =-0.30   0.00   -------    -6.43 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :      -236 W,   tj.     -5.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :        62 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :      -174 W,   tj.     -1.8 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     

íslo místnosti :  106  Název místnosti :  wc 

  

 P d. plocha A :      1.7 m2  Objem vzduchu V :      4.4 m3 

 Exp. obvod P :      4.2 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 podlaha dlažba     1.7   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.12 W/K 

 p í ka             4.0   2.28  f,i = 0.10   0.00   -------     0.92 W/K 

 p í ka             4.0   2.28  f,i = 0.23   0.00   -------     2.08 W/K 

 st na              2.9   1.01  f,i = 0.10   0.00   -------     0.30 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       134 W,   tj.      3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :        88 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       221 W,   tj.      2.4 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     

íslo místnosti :  107  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :      2.2 m2  Objem vzduchu V :      5.8 m3 

 Exp. obvod P :      1.1 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na              2.6   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.60 W/K 

 okno               0.3   0.85  e = 1.00   0.00   -------     0.21 W/K 

 podlaha dlažba     2.2   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.16 W/K 

 p í ka             5.2   2.28  f,i = 0.23   0.00   -------     2.71 W/K 

 p í ka             5.2   2.28  f,i = 0.10   0.00   -------     1.20 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       190 W,   tj.      4.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       116 W,   tj.      2.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       306 W,   tj.      3.3 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                        

íslo místnosti :  108  Název místnosti :   pokoj pro hosty 

  

 P d. plocha A :     14.5 m2  Objem vzduchu V :     37.7 m3 

 Exp. obvod P :      4.6 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na             11.0   0.21  e = 1.00   0.02   -------     2.53 W/K 

 okno               1.0   0.85  e = 1.00   0.02   -------     0.87 W/K 

 podlaha korek     14.5   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.86 W/K 

 p í ka             9.4   2.28  f,i =-0.11   0.00   -------    -2.45 W/K 

 st na              9.4   1.01  f,i = 0.14   0.00   -------     1.36 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       111 W,   tj.      2.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       224 W,   tj.      4.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       335 W,   tj.      3.6 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     

íslo místnosti :  109  Název místnosti :   dílna       

  

 P d. plocha A :     27.1 m2  Objem vzduchu V :     70.4 m3 

 Exp. obvod P :     12.8 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na             29.1   0.21  e = 1.00   0.02   -------     6.70 W/K 

 dve e              2.0   0.65  e = 1.00   0.02   -------     1.34 W/K 

 okno               2.0   0.85  e = 1.00   0.02   -------     1.74 W/K 

 podlaha beton     27.1   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    1.08 W/K 

 st na             17.5   1.01  f,i =-0.17   0.00   -------    -2.95 W/K 

 strop             27.1   0.90  f,i =-0.17   0.00   -------    -4.06 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       106 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       359 W,   tj.      6.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       466 W,   tj.      4.9 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1 

 Ztráta prostupem Fi,T :       1505 W,   tj.     37.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       2949 W,   tj.     55.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       4455 W,   tj.     47.3 % z celkové ztráty objektu 



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     

íslo místnosti :  202  Název místnosti :   d tský pokoj 

  

 P d. plocha A :     35.5 m2  Objem vzduchu V :     83.8 m3 

 Exp. obvod P :     17.3 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na             13.1   0.21  e = 1.00   0.02   -------     3.02 W/K 

 okno               4.0   0.85  e = 1.00   0.02   -------     3.48 W/K 

 st echa           45.5   0.18  e = 1.00   0.02   -------     9.10 W/K 

 strop             14.8   0.26  bu= 0.90   0.00   -------     3.45 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       667 W,   tj.     16.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       499 W,   tj.      9.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :      1166 W,   tj.     12.4 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     

íslo místnosti :  203  Název místnosti :   d tský pokoj 

  

 P d. plocha A :     29.7 m2  Objem vzduchu V :     70.0 m3 

 Exp. obvod P :     12.6 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na             21.1   0.21  e = 1.00   0.02   -------     4.86 W/K 

 st echa           34.0   0.18  e = 1.00   0.02   -------     6.80 W/K 

 okno               3.0   0.85  e = 1.00   0.02   -------     2.61 W/K 

 strop             12.5   0.26  bu= 0.90   0.00   -------     2.93 W/K 

 p í ka             8.8   2.28  f,i =-0.11   0.00   -------    -2.28 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       522 W,   tj.     12.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       417 W,   tj.      7.8 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       939 W,   tj.     10.0 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     

íslo místnosti :  204  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :      8.8 m2  Objem vzduchu V :     20.9 m3 

 Exp. obvod P :      2.7 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na              3.8   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.88 W/K 

 st ešní okno       1.0   1.40  e = 1.00   0.02   -------     1.36 W/K 

 st echa            5.6   0.18  e = 1.00   0.02   -------     1.12 W/K 

 strop              3.2   0.26  bu= 0.90   0.00   -------     0.76 W/K 

 p í ka            24.6   2.28  f,i = 0.10   0.00   -------     5.75 W/K 

 podlaha ve 2.np    4.7   0.38  f,i = 0.23   0.00   -------     0.41 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       401 W,   tj.      9.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       415 W,   tj.      7.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       816 W,   tj.      8.7 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     

íslo místnosti :  205  Název místnosti :   pracovna    

  

 P d. plocha A :     13.5 m2  Objem vzduchu V :     31.8 m3 

 Exp. obvod P :      4.1 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na              5.7   0.21  e = 1.00   0.02   -------     1.31 W/K 

 st ešní okno       1.9   1.40  e = 1.00   0.02   -------     2.73 W/K 

 st echa            8.8   0.18  e = 1.00   0.02   -------     1.75 W/K 

 strop              4.8   0.26  bu= 0.90   0.00   -------     1.13 W/K 

 p í ka             6.6   2.28  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.73 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       181 W,   tj.      4.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       189 W,   tj.      3.5 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       370 W,   tj.      3.9 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     

íslo místnosti :  206  Název místnosti :   ložnice     

  

 P d. plocha A :     28.9 m2  Objem vzduchu V :     68.3 m3 

 Exp. obvod P :     15.3 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na             26.6   0.21  e = 1.00   0.02   -------     6.12 W/K 

 okno               3.0   0.85  e = 1.00   0.02   -------     2.61 W/K 

 st echa           20.6   0.18  e = 1.00   0.02   -------     4.11 W/K 

 strop             11.6   0.26  bu= 0.90   0.00   -------     2.72 W/K 

 p í ka             4.4   2.28  f,i = 0.14   0.00   -------     1.45 W/K 

 podlaha           27.1   0.90  f,i = 0.14   0.00   -------     3.48 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       717 W,   tj.     17.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       406 W,   tj.      7.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :      1123 W,   tj.     11.9 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     

íslo místnosti :  207  Název místnosti :  N - komora   

  

 P d. plocha A :      3.1 m2  Objem vzduchu V :      7.2 m3 

 Exp. obvod P :      1.4 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st na              1.9   0.21  e = 1.00   0.02   -------     0.44 W/K 

 st echa            1.3   0.18  e = 1.00   0.02   -------     0.27 W/K 

 st na              4.4   1.01  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.75 W/K 

 p í ka             4.4   2.28  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.69 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       -52 W,   tj.     -1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :        37 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       -15 W,   tj.     -0.2 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 

íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2                        

íslo místnosti :  208  Název místnosti :   schodišt    

  

 P d. plocha A :     15.9 m2  Objem vzduchu V :     74.5 m3 

 Exp. obvod P :      7.7 m  Po et na podlaží :   1 

  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 

  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 

  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 

 Vým na n50 :    4.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU Ueq H,T 

  

 st echa            9.5   0.18  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 

 podlaha           15.9   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.94 W/K 

 strop             11.3   0.26  bu= 0.90   0.00   -------     2.64 W/K 

 st na              8.4   1.01  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.96 W/K 

 st na              3.9   1.01  f,i = 0.14   0.00   -------     0.56 W/K 

 p í ka             6.5   2.28  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.68 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 

 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       119 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       443 W,   tj.      8.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       562 W,   tj.      6.0 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  2 

 Ztráta prostupem Fi,T :       2556 W,   tj.     62.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 

 Ztráta v tráním Fi,V :       2405 W,   tj.     44.9 % z celkové ztráty v tráním objektu 

 Ztráta celková Fi,HL :       4961 W,   tj.     52.7 % z celkové ztráty objektu 



ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 

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

 Ozna .  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 

  

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

  

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

  

  1/ 101   zádve í       20.0       7.0     18.2        240    2.6%    6.87 

  1/ 103   kuchy         20.0      34.2     88.8       2190  23.3%   62.57 

  1/ 104   obývák        20.0      26.3     68.4        870    9.2%   24.86 

  1/ 105  N - technick  15.0       4.7     12.2       -174   -1.8%   -5.79 

  1/ 106  wc   24.0       1.7      4.4        221    2.4%    5.68 

  1/ 107   koupelna      24.0       2.2      5.8        306    3.3%    7.85 

  1/ 108   pokoj pro h   20.0      14.5     37.7        335    3.6%    9.57 

  1/ 109   dílna         15.0      27.1     70.4        466    4.9%   15.52 

         

  2/ 202   d tský poko  20.0      35.5     83.8       1166  12.4%   33.30 

  2/ 203   d tský poko  20.0      29.7     70.0        939  10.0%   26.83 

  2/ 204   koupelna      24.0       8.8     20.9        816    8.7%   20.92 

  2/ 205   pracovna      20.0      13.5     31.8        370    3.9%   10.58 

  2/ 206   ložnice       20.0      28.9     68.3       1123       11.9%   32.09 

  2/ 207  N - komora     15.0       3.1      7.2        -15   -0.2%   -0.50 

  2/ 208   schodišt      20.0      15.9     74.5        562    6.0%   16.06 

         

  

 Sou et:      253.0     662.4      9416  100.0%    266.41 



CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    9.416 kW 100.0 % 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T    4.061 kW   43.1 % 

 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V    5.355 kW   56.9 % 

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

  

 st na                1.320 kW    14.0 %     260.3 m2        5.1 W/m2 

 dve e                0.184 kW     2.0 %       8.0 m2       23.0 W/m2 

 podlaha              0.169 kW     1.8 %      50.0 m2        3.4 W/m2 

 okno                 0.652 kW     6.9 %      22.3 m2       29.3 W/m2 

 podlaha keram    0.071 kW     0.8 %      34.2 m2        2.1 W/m2 

 podlaha korek        0.085 kW     0.9 %      40.8 m2        2.1 W/m2 

 podlaha dlažba       0.017 kW     0.2 %       8.6 m2        1.9 W/m2 

 strop nad 1.np      -0.038 kW    -0.4 %       4.7 m2       -8.1 W/m2 

 p í ka               0.016 kW     0.2 %      92.3 m2        0.2 W/m2 

 podlaha beton        0.032 kW     0.3 %      27.1 m2        1.2 W/m2 

 strop                0.358 kW     3.8 %      85.3 m2        4.2 W/m2 

 st echa              0.792 kW     8.4 %     125.3 m2        6.3 W/m2 

 st ešní okno         0.146 kW     1.6 %       2.9 m2       50.9 W/m2 

 podlaha ve 2.np      0.016 kW     0.2 %       4.7 m2        3.4 W/m2 

 Tepelné vazby      0.240 kW     2.5 %         ---          ---   

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P EDPIS : 

 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.32 W/m3K 

 Spot eba energie na vytáp ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    23.47 kWh/m3,rok 

  



P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 (2002): 

 Uvažované hodnoty :  - obestav ný objem Vb =      854.54 m3 

  - pr m r. vnit ní teplota Ti =         19.5 C 

  - vn jší teplota Te =        -15.0 C 

  - násobnost vým ny n =    0,5 1/h 

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

  - propustnost oken g =    0,5 

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

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

sou ástí 

 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 

  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        9282 kWh/a 

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:         9261 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:           100 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:          5060 kWh/a 

  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:         13640 kWh/a 

  

 Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   15.96 kWh/m3,rok

 PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 

  

 Ustálený m rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    126.3 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    538.0 m2 

  

 Výchozí hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla 

 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.36 W/m2K 

  

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em    0.23 W/m2K



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011) 

Název úlohy:   po místnostech 

Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytáp ných zón budovy V =  854,5 m3 

 Plocha ohrani ujících konstrukcí A =  538,0 m2 

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

  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

 je uveden v protokolu o výpo tu programu Ztráty. 

Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy ( l. 5.3)

  

Požadavek:  

  max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N =   0,36 W/m2K 

  

Výsledky výpo tu: 

  pr m rný sou initel prostupu tepla U,em =   0,24 W/m2K 

  

U,em<U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy ( l. C.2)

  

 Klasifika ní t ída:  B 

 Slovní popis:  úsporná 

 Klasifika ní ukazatel CI:  0,7 



Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .4 

Energetický štítek obálky 
budovy



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika ní údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, íslo, PS ) 

Katastrální území a katastrální íslo  

Provozovatel, pop . budoucí provozovatel 

Rodinný d m - novostavba 

Budišovská, Vítkov, 749 01 

782998, Vítkov, .kat. 254/2 

Pavel Sušena 

Vlastník nebo spole enství vlastník , pop . stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Pavel Sušena 

V t kovice 85, 747 43 

      /       

Charakteristika budovy  

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

854,5 m3

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

537,9 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,63 m2/m3

Typ budovy nová obytná 

P evažující vnit ní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj  ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 

Ai 

[m2] 

Sou initel  
( initel) 

prostupu tepla 
Ui 

( k.lk + j)
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporu ený) 

sou initel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

initel 
teplotní 
redukce 

bi

[-] 

M rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

st na 260,4 1,01 0,30 (0,25) 0,15 39,5 

dve e 8,0 0,50 1,70 (1,20) 1,33 5,3 

podlaha 50,0 0,15 0,45  (0,30) 0,85 6,4 

okno 22,3 0,85 1,50  (1,20) 1,00 18,9 

podlaha keram 34,2 0,15 0,45  (0,30) 0,82 4,2 

podlaha korek 40,8 0,15 0,45  (0,30) 0,82 5,0 

podlaha dlažba 8,6 0,15 0,45  (0,30) 0,80 1,0 

strop nad 1.np 4,7 0,90 2,20  (1,45) -0,26 -1,1 

p í ka 92,3 2,28 2,70  (1,80) 0,00 0,5 

podlaha beton 27,1 0,15 0,45 (0,30) 0,70 2,9

strop 85,3 0,26 0,30 (0,20) 0,47 10,4 

st echa 125,3 0,18 0,24 (0,16) 1,02 23,0 

st ešní okno 2,9 1,40 1,50 (1,20) 1,05 4,2 

podlaha ve 2.np 4,7 0,38 2,20 (1,45) 0,26 0,5 

Tepelné vazby 0,0 0,00      (     )       7,0 

(pokra ování) 



(pokra ování) 

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

Celkem 766,6   127,7 

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



Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

M rná ztráta prostupem tepla HT W/K 127,7 

Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,24 

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

W/(m2·K) 0,36 

Doporu ený sou initel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,27 

Požadovaný sou initel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,36 

Požadavek na stavebn  energetickou vlastnost budovy je spln n. 

Klasifika ní t ídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifika ních t íd Veli ina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,18 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,27 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,36 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,54 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,72 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,90 

Klasifikace: B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  28.3.2013 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Kate ina Kaštovská 

I :   KAS0015 

Zpracoval: Kate ina Kaštovská 

Podpis: …………………………………. 

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



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Rodinný d m - novostavba 

Budišovská, Vítkov 

Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 278,4 m2 stávající doporu ení 

  Cl

0,5 

0,75

1,0

1,5 

2,0 

2,5 

Velmi úsporná

Mimo ádn  nehospodárná

      

    0,67

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

KLASIFIKACE

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

0,24 0,36 

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

0,36 0,36 

Klasifika ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem

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

Uem 0,18 0,27 0,36 0,54 0,72 0,90 

Platnost štítku do: 31.12.2015 Datum vystavení štítku: 28.3.2013 

Štítek vypracoval(a): Kate ina Kaštovská 

student 

A

B

C

D

E

F

G
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Seznam otopných t les



Navržená otopná t lesa 

Byla navržena otopná t lesa od firmy Korado. P evážn  jsou navržena desková t lesa Radik 

Plan VK 11. V koupelnách jsou použita trubková t lesa Koralux KLM-M. Ve druhém 

nadzemním podlaží je vytáp ní dopln no podlahovým topením, kladeným spirálou, od firmy 

Rehau, umíst né v systémové desce Vario. Dále je použit podlahový konvektor  Licon PK.  

Místnost  Ztráta (W) Otopné t leso 

101 zádve í  240  Radik Plan VK 11, 500x600, 249 W 

102+201 schodišt  562  Radik Plan VK 11, 600x600, 2x299 W 

103 kuchy   2190  Radik Plan VK 21, 1400x600, 2x870 W, konvektor  

                                      Licon PK  š.280 mm,  h.150 mm, d.2000mm, 430 W 

104 obývací pokoj 870  Radik Plan VK 11, 1000x400, 3x355 W 

105 kotelna  -174  Nevytáp ná 

106 wc  221  Koralux KLM-M 700.750, 690x750, 227 W 

107 sprcha  306   Koralux KLM-M 1220x600, 1215x600, 317 W 

108 pokoj pro hosty335  Radik Plan VK 11, 1000x400, 355 W 

109 dílna  466  Radik Plan VK 11, 1000x300, 2x339 W

202 d tský pokoj 1166  Radik Plan VK 11, 1400x500, 2x599 W 

203 d tský pokoj 939  Radik Plan VK 11, 1400x400, 2x478 W

204 koupelna 816  Koralux KLM-M, 700.450, 690x450, 141 W 

     Podlahové topení Rautherm S, v systémové desce Vario, 

     Rozte  100 mm, délka 75 m, výkon 734 W, Dn 17x2 

205 pracovna 370  Radik Plan VK 11, 800x300, 2x223 W 

206 ložnice  1123   Radik Plan VK 11, 1400x500, 2x599 W 

207 komora -74  Nevytáp ná 
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Dimenzování otopné 
soustavy
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Zdroj tepla



Kotel Viessmann, Vitodens 333-F, typ FS3B 

V dom  je použit kondenza ní plynový kotel Vitodens 333-F, typu FS3B od firmy 

Viessmann. Plyn je do domu p iveden plynovou p ípojkou z ve ejné st edotlaké sít . O trvale 

vysokou ú innost, spolehlivý provoz a malou spot ebu proudu se starají moduly Lambda Pro 

Control, SMART a vysoce efektivní stejnosm rné erpadlo s regulací otá ek. Integrovaný 

nabíjený zásobník z ušlechtilé oceli o objemu 100 litr  poskytuje komfort pitné vody 

srovnatelným s dvakrát v tším separátním zásobníkovým oh íva em vody. 

Kotel je umíst n v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Ozna ení  

místnosti je 1.05. 

 Kotel se musí nastavit na tepelný spád 55/45°C. 

Výhodou je umíst ní kompaktní centrály plynového kondenza ního kotle 

s integrovaným nabíjecím zásobníkem z ušlechtilé oceli 3,8-26 [kW]. Další výhodou je 

normovaný stupe  využití až 98% [Hs] a 109% [Hi]. Dlouho životnost a vysokou ú innost 

tohoto kotle zajiš uje vým ník tepla Inox Radial z ušlechtilé oceli. V kotli je instalováno 

energeticky úsporné vysoce efektivní erpadlo na stejnosm rný proud. Odvod kondenzátu je 

zajišt n pomocí hadice vyúst né z boku kotle a vedoucí do umyvadla, které dále odvádí 

kondenzát do kanalizace. 



Technické údaje 





ásti kotle 



erpadlo, které je sou ástí kotle 

Ob hové erpadlo VI UPM-15-70 KM 

Integrované ob hové erpadlo je vysoce efektivní erpadlo na stejnosm rný proud. 

Otá ky erpadla jsou regulovány v závislosti na venkovní teplot  a spínacích asech topného 

provozu nebo redukovaného provozu.  

Dle p ílohy .9 je erpadlo nastaveno na B. 
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Návrh expanzní nádoby



Objem vody v potrubí 

Objem vody v potrubí 
Dxt pr m r délka Objem vody 
 m m M3 
6x1 0,006 2,9 0,000081995 
8x1 0,008 43,38 0,00218 
10x1 0,01 49,9 0,003919 
12x1 0,012 70,54 0,007977886 
15x1 0,015 6,908  0,00122 
17x2 0,013 75 0,00995 
18x1 0,018 11,24 0,00286 
22x1 0,022 0,22 0,000084 
        Celkem:          0,054 m3=54 l 

Objem vody v otopných t lesech 

Objem vody v OT 
místnost Objem vody (l)
1.01 1,55 
1.02 1,55 
1.03 18,24 
1.04 6,9 
1.06 5,8 
1.07 8,8 
1.08 1,9 
1.09 3,8 
2.01 1,55 
2.02 7,56 
2.03 6,44 
2.04 15,9 
2.05 3,04 
2.06 7,56 
Celkem:      90,59 l 

Objem vody v kotli: 42 l 

Objem vody celkem: 184,59 l 



Výpo et velikosti tlakové expanzní nádoby: 

Vet = objem expanzní tlakové nádoby (l) 

V0 = objem vody v celé otopné soustav  (l) 

n = sou initel zv tšení objemu (-)  

 = sou initel využití 

0,6 

Ph,dov,A = nejvyšší dovolený absolutní tlak – otevírací absolutní tlak pojistného ventilu 

Pd,A = hydrostatický absolutní tlak 

Pd,A= *g*h*10-3+pB=999,7*3*10-3+100=120 kPa 

= hustota vody 

g = tíhové zrychlení 

h = výška sloupce nad EN 

pB = barometrický tlak 

5,7 l 

Tlaková expanzní nádoba integrovaná v kotli má objem 12 l, požadovaný objem je 5,7 l, takže 
integrovaná expanzní nádoba vyhoví. 
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Návrh ob hového erpadla



Pot ebný tlak pro erpadlo je 30 kPa. Objemový pr tok celé soustavy je 880,0343 kg/hod. 

Pot ebná tlaková ztráta je 18,592 kPa. erpadlo bude nastaveno na B. 

Ob hové erpadlo VI UPM-15-70 KM 

Integrované ob hové erpadlo je vysoce efektivní erpadlo na stejnosm rný proud. 

Otá ky erpadla jsou regulovány v závislosti na venkovní teplot  a spínacích asech topného 

provozu nebo redukovaného provozu.  
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Návrh nastavení 
termostatických ventil







Hlavice pro otopná t lesa Radik Plan VK 

Termostatická hlavice vosková IVAR.T 1000 

Hlavice funguje na principu roztažnosti vosku. Rozsah nastavení: od 6,5°C do 27,5°C. 

Použití termostatických hlavic umož uje automatické udržování teplot v jednotlivých 

místnostech. Pokojovou teplotu reguluje termostat uvnit  hlavice, který ovládá termostatický 

ventil. Požadovaná teplota pokojové teploty se nastavuje otá ením ovládacího prvku. 

Blokování nebo omezení rozsahu nastavitelných teplot se provádí omezovacími kroužky 

uloženými pod nastavovacím kole kem. Teplotní stupnice ukazuje vztah mezi hodnotami 

stupnice a pokojovou teplotu. 



HM armatura pro otopná t lesa Koralux 

Jedná se o integrovanou armaturu, v jejím t le je integrován ventil a regula ní uzavírací 

šroubení a lze tedy odpojit otopné t leso bez p erušení provozu. 

Hodnoty nastavení teploty 6-28°C. 

Armatura umož uje p ednastavení pr toku otopným t lesem, jeho uzav ení na vstupu i 

výstupu a díky termostatické hlavici regulace výkonu otopného t lesa v závislosti na teplot

ve vytáp né místnosti. 
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Návrh izolace potrubí
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Návrh a popis komínového 
t lesa



Komín Schiedel Absolut, vnit ní pr m r 14 cm, vn jší rozm r 380/380 mm.  

Ú inná výška – 6,34 m 

Jmenovitý výkon kotle Q = 11,8 kW 

    



Vlastnosti komínu Absolut: 

Dvousložkový systém: s integrovanou tepelnou izolací 

    rozm rov  p esná, tepeln  izolovaná tvárnice 

    bez tepelných most

    pro spot ebi e s nízkým vyúst ním kou ovodu 

    pro p ímé napojení spot ebi

Absolutn  t sný:  jedna vložka na ty i tvárnice 

    síla st ny keramické vložky 0,7 cm 

    t sné hrdlové spoje 

vysoká odolnost proti p sobení kondenzátu a náhlým teplotním 

zm nám 

Bez zadního odv trání: bez úniku tepla 

    pro nízkoenergetické a pasivní domy 

    prokázáno Blower Door testem 

Nejvyšší kvalita díky:  použitým materiál m 

    zkušenosti ve vývoje a výrob  komínových systém

    výrobky ov ené trhem 

    certifikace CE 
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Návrh podlahového topení



Návrh podlahového topení

Podlahové topení použito v místnosti 2.04 ve 2.NP 

Požadovaná teplota v místnosti: 24°C 

Podlahová plocha ur ená pro umíst ní podlahového topení: AF=7,34 m2 

Tepelný výkon dodávaný p ídavným otopným t lesem: QH2= 141 W 

Pot ebný tepelný výkon vypo tený v programu Ztráty 2011 (Software Svoboda):  

QH1=816 W 

Výpo tový tepelný výkon: QH=816-(50-24)= 790 W 

Tepelný odpor dlažby: 0,1 m2K/W 

Projektová hustota tepelného toku:  

= 100 W/m2

Kontrola teploty dotykové vrstvy podlahy: 

=32,9994°C 

Maximální povrchová teplota je Fm=33°C 

Teplota povrchové vrstvy vyhoví požadavku. 

M rný tepelný výkon 100 W/m2, tepelný odpor podlahy R=0,1 m2K/W 

Návrh rozte e: 100 mm 



Návrh pr m ru potrubí: 17x2 mm 

Návrh podlahového topení: Rehau systémová deska Vario s vloženou trubkou Rautherm S 

Skladba podlahy pro podlahové topení: 

Keramická dlažba, tl. 5 mm 

 Cementový pot r, tl. 3 mm 

 Anhydrit, tl 50 mm 

 Styrodur, tl. 23 mm 

 Kro ejová izolace, tl 69 mm 
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Unibox



Unibox E plus umož uje regulaci prostorové teploty jednotlivých místností pomocí 

termostatického ventilu a omezení teploty vytáp ných ploch pomocí omezova e teploty ve 

zpáte ce. 

Instalace se provádí v kombinaci s radiátorovým vytáp ním s teplotou p ívodu do 

max. 70°C. 

Unibox bude umíst n v místnosti 2.04, v koupeln . Regulace topné vody bude ze 

spádu 55/45°C na 40/32°C. 

Schéma zapojení 

Zp sob zabudování Uniboxu 

 Pro jednoduché p ipojení do st ny je k dispozici montážní lišta do st ny odpovídající 

hloubce zabudování armatur Unibox E. 

 Unibox musí být vždy nainstalován za otopným okruhem, to znamená ve zpáte ce. Je 

t eba dbát na sm r pr toku. 



Správný sm r pr toku teplé a studené vody 

Termostaty nesm jí být ovliv ovány cizí energií, proto: 

- Nesmí být provedeny blízko jiných zdroj  tepla 

- Zabránit p ímému p ístupu slune ního zá ení na termostaty 

- Neinstalovat v pr vanu 
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Pot eba tepla



Pot eba tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody 

Orienta ní hodnoty 
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Návrh pojistného ventilu



Návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti p ekro ení nejvyššího 

dovoleného p etlaku. 

Jmenovitý výkon zdroje tepla  - kotle Viessmann Vitodens 333 FS3B: Qp=11,8 kW 

Otevírací p etlak pojistného ventilu: pot=300 kPa 

V technických podkladech u kotle jsem nenašla parametry pojistného ventilu. Proto byl 

navržen externí pojistný ventil na teplou vodu, z ohledu bezpe nosti. 

Výpo et návrhu pr ezu sedla pojistného ventilu pro vodu:  

=1,53 mm2 => 2 mm2

Hodnoty pojistných ventil  Ivar 

Dle výpo tu a hodnot pojistných ventil  navržen skute ný pr ez pojistného ventilu:  

So=201 mm2, DN ½“ 

Minimální vnit ní pr m r vstupního a výstupního potrubí: 

=12 mm 

Navržen pojistný ventil IVAR.PV 311,  ½“ FF x 3 bar
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Konzulta ní deník




