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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE 

Antonín Vacek, Stavební inženýrství, Katedra prost edí staveb a TZB 229,  

VŠB – TU Ostrava 2013, 55 stran. 

Bakalá ská práce, vedoucí Ing. Petra Tymová, Ph.D., VŠB – TU Ostrava 

P edkládaná bakalá ská práce se zabývá návrhem rodinného domu a ešením jeho 

vytáp ní. P edm tem práce je vytvo ení projektu rodinného domu, spl ujícího požadavky 

p íslušných norem se zachováním moderních trend  v rodinném a energeticky úsporném 

bydlení. P i návrhu topení se práce zam uje na návrh snadno regulovatelné, efektivní a 

zárove  ekonomické soustavy. Systém vytáp ní je ešen pomocí otopných t les. Jako zdroj 

tepla je navržen plynový kondenza ní kotel. Oh ev teplé vody je zajišt n solárním systémem 

a plynovým kondenza ním kotlem. Práce je len na do dvou celk . Teoretická ást se zabývá 

technologickým a materiálovým ešením stavby, dále ešením vytáp ní plynovým 

kondenza ním kotlem a vyhodnocením úspor energie. V teoretické ásti jsou také popsány 

všechny sou ásti otopné soustavy. Výkresová ást zahrnuje kompletní technologické a 

materiálové provedení stavby.  

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the design of a family house and its heating solution. Subject 

of this work is to create a project of the house, meeting the requirements of relevant standards 

while keeping modern trends in family and energy efficient housing. In the design of a 

heating system, the work focuses on the design of an easily controllable, efficient and also 

economical system. The heating system is designed to use radiators. As the heat source is 

suggested a gas condensing boiler. Hot water is provided by solar thermal system and a gas 

condensing boiler. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the 

technological and material solution of construction and further with the solution of heating 

using a gas condensing boiler as well as with evaluation of energy savings. In the theoretical 

part are also described all the components of the heating system. The drawing section includes 

a complete technological and material solution of the construction. 
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1 ÚVOD 

P edm tem této bakalá ská práce je vytvo it projektovou dokumentaci stavební ásti a 

projektovou dokumentaci vytáp ní novostavby nepodsklepeného rodinného domu o dvou 

nadzemních podlažích. Projekt je ešen tak, aby spl oval požadavky na bydlení pro 4 - 5 

lennou rodinu v návaznosti na ekonomickou stránku výstavby a provozu rodinného domu. 

Stavebn  - technická ást se zabývá konstruk ním a materiálovým ešením stavby 

s ohledem na platné normy a p edpisy. ást vytáp ní se zabývá výpo tem tepelných ztrát 

objektu i jednotlivých místností a celkovou energetickou bilancí pot eby tepla. Dále se zabývá 

návrhem zdroje tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody, návrhem regulace otopné soustavy, 

stanovení pot eby teplé vody a návrhem zásobníku teplé vody tak, aby celá soustava 

nevyžadovala zásah obsluhy a její provoz byl komfortní, ekonomický a úsporný. 
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2 STAVEBN  - ARCHITEKTONICKÁ ÁST 

2.1 Pr vodní zpráva

2.1.1 Identifika ní údaje stavby

Akce:     Novostavba rodinného domu  

Místo stavby:    Ostrava, ul. U Autodružstva 139 

Parcelní íslo:    648/2 

Stupe  PD:    projektová dokumentace k provedení stavby 

Stavebník:    manželé Josef a Veronika echovi 

    Sadová 72, Nový Ji ín - Žilina 

Dodavatel stavby:   PONDUS spol. s r.o., 

    Bo ivojova 1, 702 00 Ostrava 

Projektant:    Antonín Vacek 

    Letní 481/3, 736 01 Haví ov 

2.1.2 Charakteristika stavby a ú el využití 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, navrženou jako objekt o jedné bytové 

jednotce velikosti 5 + 1 s p íslušenstvím. Rodinný d m bude ešen jako nepodsklepený o 

dvou nadzemních podlažích. V 1.NP se nachází zádve í, chodba, WC, koupelna, kuchy

spole n  s jídelnou, spíž, obývací pokoj a pracovna. Z obývacího pokoje je p ístup na terasu a 

zahradu p es francouzské dve e. Ve 2.NP, které je ešeno jako obytné podkroví, se nachází 

chodba, koupelna spole ná s WC, dva d tské pokoje, šatna a ložnice. Ob  podlaží jsou spolu 

spojena železobetonovým monolitickým schodišt m se smíšenými stupni, které je p ístupné z 

chodby. Vn jší rozm ry novostavby rodinného domu budou 9,63 m x 9,88 m, zastav ná 

plocha rodinného domu bude 95,15 m2, výška rodinného domu po h eben st echy bude  

7,920 m od úrovn  podlaží 1.NP.   
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2.1.3 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) pozemek parcelní íslo 648/2 o rozloze 822 m2 je rovinatý a nachází se poblíž 

k ižovatky ulic U Autodružstva a Luty ská v katastrálním území Ostrava     

b)       dle schváleného územního plánu se pozemek nachází v zón  obytné - 

individuálního bydlení rozptýleného U-R 

c)  budou spln ny všechny podmínky stanovené v územn  plánovací dokumentaci 

d)  všechny známé požadavky dot ených orgán  jsou zpracovány v projektové 

dokumentaci 

e)  rodinný d m bude napojen novou p ípojkou na stávající nadzemní vedení 

nízkého nap tí, vodovodní p ípojkou na uli ní vodovodní ad, plynovodní 

p ípojkou na stávající STL plynovodní ad a kanaliza ní p ípojkou, která bude 

svedena do jednotné uli ní stoky  

f) pozemek bude napojen novým sjezdem z místní komunikace, parcelní íslo 

6744 - ulice U Autodružstva 

g) pozemek se nenachází na poddolovaném území 

h) pozemek se nenachází v záplavovém území 

i) p ístup na pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace parcelní íslo 

6744 - ulice U Autodružstva, v míst  plánovaného trvalého sjezdu na pozemek 

j) pozemek je tvo en parcelou íslo 648/2 - orná p da  

k) voda a energie po dobu výstavby budou zajišt ny plánovanými p ípojkami pro 

rodinný d m 

2.1.4 Termíny zahájení a ukon ení výstavby, postup výstavby 

P edpoklad zahájení výstavby: 06/2013 

P edpoklad ukon ení výstavby: 10/2017 
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Postup výstavby: 

  

a) vytý ení objektu, výkopové práce 

b) zavedení p ípojek inženýrských sítí 

c) vybetonování základ  a prostup  sítí 

d) výstavba nosných st n a strop

e) st echa, klempí ské práce 

f) výpln  otvor

g) výstavba vnit ních p í ek 

h) instalace rozvod  vody, kanalizace, topení, provedení elektroinstalace 

i) omítky, podlahy  

j) dokon ovací práce 

k) terénní úpravy 

2.1.5 P ehled výchozích podklad  a provedených pr zkum

Mapové podklady: 

a) situace širší vztahy - katastrální mapa 1:2000 

b) výškopisné a polohopisné zam ení stavby 1:500 

c) inženýrsko-geologické vyjád ení k dané lokalit

d) radonový pr zkum 

2.1.6 Statistické a orienta ní údaje o stavb

a) zastav ná plocha RD:      95,15 m2

b1) podlahová plocha 1.NP:     74,10 m2 

b2) podlahová plocha 2.NP:     70,20 m2

c) podlahová plocha celkem:   144,30 m2 

d) obestav ný prostor:    490,83 m3

e) zpevn ná plocha celkem:     49,00 m2 



8 

 P edpokládaná cena novostavby rodinného domu je stanovena orienta ním výpo tem 

a to cenou za 1 m3 obestav ného prostoru, která v sou asné dob iní cca 5 000 K . Celková 

orienta ní p edpokládaná cena stavby je tedy 2 455 000 K  bez DPH (5 000 K  x 491 m3). 

Propo et je platný k 31. 6. 2013 a slouží jako základní orienta ní informace pro investora.  

Podrobný rozpo et není sou ástí této projektové dokumentace.  

2.1.7 Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

V p edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 

dle vyhlášky MMR . 268/2009 Sb., [8]. 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn  - technické ešení 

3.1.1 Zhodnocení staveništ  a popis stavby 

P ed vlastním zahájením stavebních prací bude z ízeno za ízení staveništ  pro 

skladování materiálu a uložení ná adí a zárove  pro ochranu pracovník  p i nep íznivém 

po así. Staveništ  se bude nacházet na pozemku parcelní íslo 648/2 o celkové vým e 822 

m2, který se nachází poblíž k ižovatky ulic U Autodružstva a Luty ská, v katastrálním území 

Ostrava. Za ízení staveništ  musí spl ovat požadavky na ízení vlády . 268/2009 Sb., [8]. 

Stavba rodinného domu nevyžaduje rozsáhlejší p ípravu staveništ . 

Pozemek je obdélníkového tvaru, je rovinatý, volný, bez vzrostlých ke  a strom  a je 

zatravn n. Je na n m proveden hloubkový pr zkumný vrt pro p ípadné budoucí z ízení studny 

a využití této studny pro zásobování novostavby pitnou vodou. Pozemek není oplocen. Ze 

západní strany hrani í s uvedeným pozemkem obecní pozemek, parcelní íslo 6444, který je 

veden jako obecní cesta a ve které se nachází veškeré inženýrské sít . Z této obecní cesty je 

situován vstup a vjezd na pozemek stavebníka.  

Umíst ním ešeného objektu na pozemek budou dodrženy odstupové vzdálenosti. 

Pozemek není zatížen žádným ochranným pásmem ani v cným b emenem bránícím v ádném 

užívání. V sou asné dob  je pozemek veden jako orná p da. Dle schváleného územního plánu 

leží v zón  obytné - individuálního bydlení rozptýleného U-R a je ur en k zastav ní. 

3.1.2 Urbanistické a architektonické ešení 

Novostavba rodinného domu se nachází poblíž k ižovatky ulic u Autodružstva a 

Luty ská, v katastrálním území Ostrava. Navržená novostavba rodinného domu je 

dvoupodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepená, zast ešená sedlovou st echou se sklonem 

35o. Výška h ebene st echy je 7,920 m, vztaženo k úrovni podlahy v 1. NP. D m svým 

vzhledem a výškovým ešením i použitými materiály na fasád  vhodn  zapadne do okolní 
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nízkopodlažní zástavby. V dvoupodlažním nepodsklepeném rodinném dom  vznikne jedna 

bytová jednotka s dispozi ním ešením 5 + 1 s p íslušenstvím ur ená pro bydlení 4 - 5 lenné 

rodiny. Bytová jednotka bude situována v 1. NP a v podkroví. 

Vstup do objektu bude ze západní strany pozemku, z místní komunikace parcelní íslo 

6444. Pozemek bude ze severní, východní a jižní ásti oplocen plotem z kovových sloupk

v rozte i 3 m a poplastovaného pletiva výšky 1,5 m. Ze západní strany bude zd né oplocení 

výšky 1,8 m. Oplocení bude situováno v hranicích pozemku.  

3.1.3 Technické ešení 

a) Založení objektu 

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro né. Pod st nami jsou navrženy základové pásy z betonu t ídy 

C 12/15. Hloubka základové spáry bude -1,000 m pod upraveným terénem. Prostor mezi 

základovými pásy bude vypln n hutn ným št rkovým zásypem v tlouš ce 150 mm. Pod 

podlahou bude proveden podkladový beton t ídy C 16/20 tlouš ky 150 mm a bude proveden 

na hutn ný št rkopískový podsyp frakce 16/32 v tlouš ce 150 mm.  

P ed vylitím základových pás  a podkladového betonu je nutno provést veškeré 

prostupy pro inženýrské sít  a vložit do základové spáry zemnící pásek po celém obvodu 

základových pás . 

b) Konstruk ní systém st n 

Nosné vn jší zdivo novostavby rodinného domu je tvo eno z broušených cihel 

POROTHERM 44 EKO + PROFI [16], o rozm rech 248 x 440 x 249 mm, na maltu pro tenké 

spáry POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní nosné st ny jsou tvo eny z broušených cihel 

POROTHERM 24 PROFI, o rozm rech 372 x 240 x 249 mm, na maltu pro tenké spáry 

POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní p í ky jsou tlouš ky 115 mm z cihelných blok

POROTHERM AKU, o rozm rech 497 x 115 x 238 mm. Zd ní se provádí na maltu pro tenké 

spáry. 
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 c) Stropní konstrukce 

 Stropy jsou navrženy z konstruk ního systému POROTHERM, tvo ený cihelnými 

vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva ovanou 

prostorovou výztuží. Nosníky jsou navrženy na osovou vzdálenost 625 mm. Na uvedené 

rozpony nosník  jsou navrženy vložky MIAKO, o rozm rech 19/62,5 PTH. Délka uložení 

nosníku musí být na každé stran minimáln  125 mm. Stropní konstrukce POROTHERM 

bude mít tlouš ku 190 mm a bude vyztužena armovací sítí, viz statický výpo et a zalita 

betonovou zálivkou t ídy C 20/25. Otvory ve stropní konstrukci POROTHERM pro rozvody 

TZB a v místech napojení schodišt  budou vypln ny dobetonávkou a vyztuženy armovací sítí, 

viz statický výpo et. Sou ástí stropu bude železobetonový v nec, který bude po obvod

vyzd n v ncovkou POROTHERM VT 8/19,5 a vloženou tepelnou izolací tlouš ky 120 mm. 

 d) Schodišt

Vertikální komunikaci v rodinném dom  bude zajiš ovat železobetonové monolitické 

schodišt  se smíšenými stupni o rozm rech 2550 x 2250 x 3060 mm. Schodišt  bude kotveno 

do betonové kostky základu, stropní konstrukce a do vnit ních nosných st n. Po osazení 

schodišt  do schodiš ového prostoru bude následn  namontováno d ev né zábradlí. Zábradlí 

ve schodiš ovém prostoru má výšku 1000 mm. Schodišt  bude mít 18 stup , výška stupn

bude 170 mm a ší ka stupn  bude 300 mm. Vchod do domu bude opat en dv ma stupni pro 

p ekonání výšky 300 mm mezi upraveným terénem a vnit ním prostorem. 

 e) St ešní konstrukce 

Zast ešení domu je provedeno konstrukcí dvoupláš ové šikmé st echy s tepelnou 

izolací ISOVER [18], umíst nou nad celým využívaným prostorem obytného podkroví. Krov 

domu je navržen sedlový, kleštinové konstrukce, z hran ného eziva. Na podélných st nách 

budou uloženy a ukotveny pozednice o rozm rech 140 x 140 mm, st ední vaznice o 

rozm rech 140 x 180 mm budou uloženy a ukotveny do st ední zdi tlouš ky 240 mm a do 

štítových zdí tlouš ky 440 mm. Na pozednice a vaznice budou osazeny krokve o rozm rech 

100 x 180 mm. Dvojice krokví budou staženy dvojicí kleštin. Všechny nosné spoje krovu 

budou šroubované, p ípadn  zabezpe ené p íložkami z pásové oceli. D ev né prvky budou 

p ed montáží impregnovány chemickým p ípravkem proti d evokazným houbám a hmyzu.  
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Viditelné d ev né prvky u zast ešeného vstupu rodinného domu budou s hoblovaným 

povrchem. St ešní roviny bude tvo it bedn ní z prken, na n m bude krytina z plechových 

šablon s poplastovaným povrchem RUUKKI, typ MONTERREY v ervené barv  [19]. 

St ešní roviny budou mít spád 35° ke st ešním žlab m. 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu  

Pozemek bude napojen sjezdem z místní komunikace parcelní íslo 6744, ul. U 

Autodružstva, umíst ným v severozápadní ásti pozemku. Ší ka sjezdu bude 3,5 m, na sjezd 

bude navazovat zpevn ná p íjezdová plocha ší ky 2,5 m. Sjezd i p íjezdová plocha budou 

vydlážd ny betonovou zámkovou dlažbou tlouš ky 80 mm, položenou do vrstvy drceného 

kameniva. 

3.1.5 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

 a) Kanaliza ní p ípojka  

P ípojka bude napojena na ve ejnou stokovou sí  DN 300 pr chodkou FABEKUN pod 

úhlem 45o. Kanaliza ní p ípojka bude provedena z hladkých trub PVC KG, ur ených pro 

venkovní vedení, o vn jším pr m ru 160 mm. Navržené kanaliza ní potrubí bude uloženo ve 

spádu sm rem k ve ejnému jednotnému kanaliza nímu adu. Odpadní potrubí vnit ní 

kanalizace je odv tráno v tracím komínkem DN 100 s vyúst ním nad st echu, s p esahem 

min. 500 mm. Na svodech v 1.NP ve výši 1000 mm nad podlahou budou osazeny istící 

tvarovky.  Zárove  budou podle požadavku výrobce materiálu osazena dilata ní hrdla. Dále 

jsou vn  objektu navrženy okapy a svody deš ových vod RUUKKI s lapa em st ešních 

naplavenin PLG 600. Odvodn ní zpevn ných ploch u RD bude provedeno liniovým 

odvodn ním se spádem 0,5 % do jednotné kanalizace. Revizní šachta bude na severovýchodní 

stran  objektu 1000 mm p ed hranicí pozemku. 

Dokumentace vnit ní kanalizace není sou ástí tohoto projektu. 
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  b) Vodovodní p ípojka (zásobování vodou) 

Objekt bude napojen na prodlouženou vodovodní p ípojku, která bude vystrojena 

z trub HDPE 100 - DN 50, SDR 11 (d63). Délka p ípojky bude 187 m a bude ukon ena na 

hranici pozemku investora vodom rnou šachtou o Ø 600 mm, ve které bude umíst na 

vodom rná sestava. Napojení vnit ního vodovodu z vodom rné šachty do objektu bude 

provedeno z p edizolované ocelové pozinkované trubky DN 25, která se skládá z tepelné 

izolace z bezfreonové PUR p ny a ochranného HDPE plášt . Sklon vodovodní p ípojky bude 

1 % od objektu sm rem k hlavnímu vodovodnímu adu.  

Dokumentace vnit ního vodovodu není sou ástí tohoto projektu. 

 c) Plynovodní p ípojka 

Objekt bude napojen na stávající STL plynovodní ad HDPE 100, SDR 11- DN 50, 

plynovodní p ípojkou HDPE 100, SDR 11 - DN 25, která bude ukon ena na hranici pozemku 

investora plynom rnou sk íní o rozm rech 600 x 600 x 250 mm. V plynom rné sk íni 

situované na hranici pozemku bude na plynovodní p ípojce z HDPE potrubí DN 25, 

prost ednictvím p echodky PE - ocel hlavní uzáv r plynu (HUP), STL/NTL regulace Francel 

B6, membránový plynom r typ G4 ( 0,06 - 10 m3/h, rozte  250 mm) s uzáv ry. Veškeré spoje 

potrubí krom  p ipojení uzáv ru a plynom ru budou provedeny výhradn  sva ováním. Potrubí 

vedené k plynom ru bude vodiv  propojeno pomocí rozp rky s rozte í 250 mm. STL p ípojka 

bude v pilí i ukon ena pomocí kulového kohoutu ISIFLO DN 25. Uvedený kulový kohout 

bude sloužit jako HUP. Plynom rová sk í  bude odpovídat požadavk m stanovených 

dodavatelem plynu. Dví ka plynom rové sk ín  budou min. 500 mm nad terénem. Ve 

dví kách budou zhotoveny v trací otvory a budou ozna ena štítky: "Hlavní uzáv r plynu", 

"Zákaz manipulace s otev eným ohn m do 1,5 m". Zemního plynu bude v objektu využito 

k vytáp ní, oh evu TV a p íprav  pokrm . 

Dokumentace vnit ního plynovodu není sou ástí tohoto projektu. 

  d) Elektroinstalace - P ípojka a rozvodnice  

Novostavba rodinného domu bude napojena na distribu ní sí  ze stávajícího 

betonového sloupu nadzemního vedení nn 0,4 kV s ukon ením v rozpojovací jistící sk íni, 

upevn né na stávajícím sloupu.  
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Projektovaný rodinný d m se napojí kabelem CYKY 5J x 10 mm2 z hlavní domovní 

sk ín  (HDS). Ta bude umíst na spolu s elektrom rovým rozvad em HRE o rozm rech 560 

x 510 x 250 mm s krytím IP 45 v pilí i v oplocení domu.  

St ed okének elektrom ru musí být ve výšce 1,5 - 1,7 m nad definovaným povrchem 

od zem . Jišt ní v HDS bude provedeno pomocí výkonových pojistek 3 x 50 A. Odb r 

elektrické energie rodinného domku bude m en t ífázovým dvousazbovým elektrom rem. 

P ed elektrom rem bude t ífázový jisti  25 A a jednofázový jisti  pro cívku sazbového 

spína e (relé) 6A. P ívodní vedení k bytové rozvodnici RD o rozm rech 460 x 350 x 95 mm 

bude provedeno kabelem CYKY 5J x 10 mm2. V rozvodnici RD budou umíst ny jisti e jedno 

a t ípólových bytových obvod . Soustava v objektu bude typu 3 N+PE, 50Hz, 230/400/TN-S. 

Dokumentace elektroinstalace není sou ástí tohoto projektu. 

3.1.6 Vliv stavby na životní prost edí 

Stavbou a ani jejím provozem nedojde k negativnímu ovlivn ní životního prost edí. 

Vytáp ní rodinného domu bude pomocí plynového kondenza ního kotle s minimální produkcí 

emisí škodlivin. Na stavb  budou použity b žné technologie, které neohrožují životní 

prost edí. Vzrostlé stromy a ke e se na pozemku nevyskytují. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., [13] o odpadech ve zn ní pozd jších 

p edpis . Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k likvidaci. 

Není nutno navrhovat žádná nová ochranná i bezpe nostní pásma. Vzdálenost jednotlivých 

objekt  v dané lokalit  spl ují podmínku pro denní osv tlení a proslun ní. 

3.1.7 ešení bezbariérového užívání p ístupových komunikací  

Bezbariérové užívání novostavby rodinného domu není v této projektové dokumentaci 

ešeno. 
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3.1.8 len ní stavby 

Stavba je len na na stavební objekty: 

SO 01 - Novostavba rodinného domu 

SO 02 - Zpevn né plochy, oplocení 

SO 03 - Inženýrské sít

3.2 Bezpe nost a ochrana zdraví 

B hem výstavby musí být dodrženy veškeré bezpe nostní normy, vyhlášky a p edpisy 

o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci, zejména vyhláška íslo 363/2006 Sb., [14] o 

bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích. Dále musí být dodrženy 

p edpisy a technologické postupy dané výrobci jednotlivých za ízení, výrobk  nebo 

materiál . P ed zahájením stavby budou všichni zam stnanci a pracovníci subdodavatelských 

firem proškoleni z bezpe nosti práce a ochran  zdraví p i práci, s hygienickými a požárními 

p edpisy. B hem výstavby se provede provizorní oplocení staveništ , aby se zabránilo vstupu 

cizích a nepovolaných osob na staveništ . 

3.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Není v tomto projektu ešena. 

3.4 Zásady zajišt ní požární ochrany stavby 

Stavba byla posouzena osobou odborn  zp sobilou v oboru požární ochrany. Projekt 

novostavby rodinného domu, parcelní íslo 648/2 byl ešen po stránce požární bezpe nosti 

v souladu s požadavky Zákona o územním plánování a stavebním ádu .350/2012 Sb., [9], 

vyhlášky íslo 268/2009 Sb., [8] o obecných požadavcích na výstavbu. Odstupy stanovené od 

požárn  otev ených ploch posuzovaného objektu vyhovují a nezasahují na jiný objekt ani cizí 

pozemek.  
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Podrobnosti jsou uvedeny v samostatné ásti požárn  bezpe nostního ešení stavby, 

která není sou ástí této projektové dokumentace.  

3.5 Hygiena, ochrana zdraví 

 a) V trání místností 

V trání místností bude p irozené okny, pop ípad  dve mi. V kuchyni bude v trání 

zajišt no pomocí digesto e s axiálním ventilátorem a vývodem vn  na fasádu objektu. 

b) Chlazení 

  

Chlazení rodinného domu vzhledem k akumula ním schopnostem obvodového zdiva 

není ešeno. 

3.6 Úspora energie 

 a) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí spl ují požadavky normy SN 73 

0540 [5], na požadovaný sou initel prostupu tepla UN, n které i na doporu ený sou initel 

prostupu tepla Udop. Vn jší obálka objektu spl uje požadavky normy a m rnou energetickou 

spot ebu [32]. Technické parametry použitých materiál  a výrobk  jsou uvedeny v p íloze  

. 2. 

3.7 ešení bezbariérového užívání stavby  

Bezbariérové užívání novostavby rodinného domu není v této projektové dokumentaci 

ešeno. 
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3.8 Návrh ešení ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

• Povodn  - stavba není ohrožena. 

• Sesuvy p dy - stavba není ohrožena. 

• Poddolování - stavba není ohrožena. 

• Seizmicita - stavba není ohrožena. 

• Izolace objektu byly navrženy s ohledem na výsledky m ení radonu. 

• Hluk - stavba není ohrožena. 

3.9 Inženýrské objekty 

 a) Likvidace odpadních vod, odvodn ní území 

Novostavba rodinného domu bude napojena na ve ejnou kanalizaci, p ípojka 

kanalizace bude p ivedena na pozemek stavebníka. Revizní šachta bude na severovýchodní 

stran  objektu 1000 mm p ed hranicí pozemku. 

 b) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na vodovodní ad prodlouženou vodovodní p ípojku, která bude 

p ivedena do vodom rné šachty umíst né na hranici pozemku stavebníka. Bilance pot eby 

vody je ešena v kapitole 6.17 a výpo et je v p íloze . 15. 

 c) Zásobování energiemi  

STL plynovodní p ípojka je p ivedena na hranici pozemku stavebníka a ukon ená 

v plynom rné sk íni hlavním uzáv rem plynu DN 25. Elektro - p ípojka nadzemního vedení 

NN 0,4 kV je p ivedena na hranici pozemku stavebníka a ukon ená v rozpojovací jistící 

sk íni, upevn né na stávajícím sloupu. Projektovaný rodinný d m se napojí kabelem CYKY 

5J x 10 mm2 z hlavní domovní sk ín  (HDS). Ta bude umíst na spolu s elektrom rovým 

rozvad em (HRE) v pilí i v oplocení domu.  
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3.10 Povrchové úpravy okolí stavby 

Veškeré plochy, které byly použity pro za ízení staveništ  a ovlivn né stavební 

inností musí být uvedeny do p vodního stavu. 
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4 DOKUMENTACE OBJEKT  - STAVEBNÍ ÁST 

4.1 Technická zpráva 

4.1.1 Popis a ú el stavby  

Pozemek parcelní íslo 648/2 o celkové vým e 822 m2 se nachází poblíž k ižovatky 

ulic U Autodružstva a Luty ská, v katastrálním území Ostrava. Pozemek je obdélníkového 

tvaru, je rovinatý, volný, bez vzrostlých ke  a strom  a je zatravn n. Je na n m proveden 

hloubkový pr zkumný vrt pro p ípadné budoucí z ízení studny a využití této studny pro 

zásobování novostavby pitnou vodou. Pozemek není oplocen. Ze západní strany hrani í 

s uvedeným pozemkem obecní pozemek, parcelní íslo 6444, který je veden jako obecní cesta 

a ve které se nachází veškeré inženýrské sít . Z této obecní cesty je situován vstup a vjezd na 

pozemek stavebníka. Umíst ním ešeného objektu na pozemek budou dodrženy odstupové 

vzdálenosti. Pozemek není zatížen žádným ochranným pásmem ani v cným b emenem 

bránícím v ádném užívání. V sou asné dob  je pozemek veden jako orná p da. Dle 

schváleného územního plánu leží v zón  obytné - individuálního bydlení rozptýleného U-R a 

je ur en k zastav ní. 

4.1.2 Urbanistické a architektonické ešení 

Navržený rodinný d m je situován v katastrálním území Ostrava a spl uje pokyny 

dané regula ním plánem. Osa objektu je rovnob žná s osou p íjezdové komunikace (ul. U 

Autodružstva). Vstup do objektu spole n  se sjezdem je veden kolmo k p íjezdové 

komunikaci. P ed domem je navrženo parkovací místo pro jeden osobní automobil. 

Novostavba rodinného domu má p dorysné rozm ry 9,63 x 9,88 m. Navržená novostavba 

rodinného domu je dvoupodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepená, zast ešená sedlovou 

st echou se sklonem 35o. Výška h ebene st echy je 7,920 m, vztaženo k úrovni podlahy v 1. 

NP. D m svým vzhledem a výškovým ešením i použitými materiály na fasád  vhodn

zapadne do okolní nízkopodlažní zástavby. V dvoupodlažním nepodsklepeném rodinném 
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dom  vznikne jedna bytová jednotka 5 + 1 s p íslušenstvím ur ená pro bydlení 4 - 5 lenné 

rodiny. Bytová jednotka bude situována v 1. NP a v podkroví.  

Vstup do objektu bude ze západní strany pozemku, z místní komunikace parcelní íslo 

6444. Pozemek bude ze severní, východní a jižní ásti oplocen plotem z kovových sloupk

v rozte i 3 m a poplastovaného pletiva výšky 1,5 m. Ze západní strany bude zd né oplocení 

výšky 1,8 m. Oplocení bude situováno v hranicích pozemku.  

4.1.3 Statistické a orienta ní údaje o stavb

• zastav ná plocha RD:     95,15 m2

• podlahová plocha 1.NP:     74,10 m2 

• podlahová plocha 2.NP:     70,20 m2

• podlahová plocha celkem:  144,30 m2 

• obestav ný prostor:   490,83 m3

• zpevn ná plocha celkem:     49,00 m2 

 P edpokládaná cena novostavby rodinného domu je stanovena orienta ním výpo tem 

a to cenou za 1 m3 obestav ného prostoru, která v sou asné dob iní cca 5 000 K . Celková 

orienta ní p edpokládaná cena stavby je tedy 2 455 000 K  bez DPH (5 000 K  x 491 m3). 

Propo et je platný k 31. 6. 2013 a slouží jako základní orienta ní informace pro investora.  

Podrobný rozpo et není sou ástí této projektové dokumentace.  

  

4.1.4 Výkopové práce 

P ed zahájením výkopových prací se vytý í obrys stavby pomocí lavi ek a bude 

sejmuta ornice do hloubky 30 cm pod celou budoucí stavbou. Ozna í se výškový bod, od 

kterého se budou ur ovat ostatní výšky objektu. Ornice bude deponována na pozemku, v 

záv ru stavby bude využita k finálním terénním úpravám. Výkopy se provedou bez použití 

pažení. Dále budou vytý eny trasy a vykopány rýhy pro umíst ní inženýrských sítí. Betonáž 

základových pás  provést co nejd íve po dokon ení výkopu. 
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4.1.5 Spodní stavba 

a) Založení objektu 

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro né. Pod st nami jsou navrženy základové pasy z betonu t ídy 

C 12/15 do nezámrzné hloubky -1,000 m pod upraveným terénem. P ed vylitím základových 

pás  a podkladového betonu je nutno provést veškeré prostupy pro inženýrské sít  a vložit do 

základové spáry zemnící pásek po celém obvodu základových pás . Prostupy budou umíst ny 

na severovýchodní stran  objektu. Prostor mezi základovými pásy bude vypln n hutn ným 

št rkovým zásypem v tlouš ce 150 mm. Pod podlahou bude proveden podkladový beton t ídy 

C 16/20 tlouš ky 150 mm a bude proveden na hutn ný št rkopískový podsyp frakce 16/32 

v tlouš ce 150 mm.  

4.1.6 Vrchní stavba 

 a) Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou tlouš ky 440 mm z broušených cihelných 

blok  POROTHERM 44 EKO + PROFI, o rozm rech 248 x 440 x 249 mm na maltu pro 

tenké spáry POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní nosné konstrukce jsou tlouš ky 240 mm 

z broušených cihelných blok  POROTHERM 24 PROFI, o rozm rech 372 x 240 x 249 mm, 

na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI DBM. Vnit ní p í ky jsou tlouš ky 115 mm 

z cihelných blok  POROTHERM AKU, o rozm rech 497 x 115 x 238 mm. Sou initel 

prostupu tepla U obvodového zdiva rodinného domu je 0,21 W.m-2K-1, sou initel prostupu 

tepla U vnit ního zdiva je 0,90 W.m-2K-1. Uvedené hodnoty spl ují požadavky normy  

SN 73 0540 [5]. 

 b) Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou navrženy z konstruk ního systému POROTHERM, tvo ený cihelnými 

vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva ovanou 

prostorovou výztuží. Nosníky jsou navrženy na osovou vzdálenost 625 mm. Na uvedené 
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rozpony nosník  jsou navrženy vložky MIAKO, o rozm rech 19/62,5 PTH. Délka uložení 

nosníku musí být na každé stran minimáln  125 mm. Stropní konstrukce POROTHERM 

bude mít tlouš ku 190 mm a bude vyztužena armovací sítí, viz statický výpo et a zalita 

betonovou zálivkou t ídy C 20/25. Otvory ve stropní konstrukci POROTHERM pro rozvody 

TZB a v místech napojení schodišt  budou vypln ny dobetonávkou a vyztuženy armovací sítí, 

viz statický výpo et. Sou ástí stropu bude železobetonový v nec, který bude po obvod

vyzd n v ncovkou POROTHERM VT 8/19,5 a vloženou tepelnou izolací tlouš ky 120 mm. 

c) P eklady 

P eklady nad okenními otvory a dve mi v nosných st nách v 1.NP a ve 2.NP  jsou 

navrženy ze systému p eklad  POROTHERM 7 s ší kou 70 mm a výškou 238 mm a 

POROTHERM 11,5 s ší kou 115 mm a výškou 71 mm. Délky jednotlivých p eklad  jsou 

uvedeny ve výkresech íslo 1.02, 1.03 - p dorys 1.NP a 2.NP. V úrovni strop  jsou navrženy 

železobetonové v nce 440/190 mm. Železobetonové v nce jsou po obvodu lemovány 

v ncovkou POROTHERM VT 8/19,5 o rozm rech 497 x 80 x 195 mm a tepeln  izolovány 

p novým polystyrénem tlouš ky 120 mm. Detail železobetonového v nce je na výkrese íslo 

1.05 – svislý ez. 

 d) Krov a st echa  

 Krov domu je navržen sedlový, kleštinové konstrukce, z hran ného eziva. Na 

podélných st nách budou uloženy a ukotveny pozednice o rozm rech 140 x 140 mm, st ední 

vaznice o rozm rech 140 x 180 mm budou uloženy a ukotveny do st ední zdi tlouš ky 240 

mm a do štítových zdí. Na pozednice a vaznice budou osazeny krokve o rozm rech 100 x 180 

mm, dvojice krokví budou staženy dvojicí kleštin. Všechny nosné spoje krovu budou 

šroubované, p ípadn  zabezpe ené p íložkami z pásové oceli. D ev né prvky budou p ed 

montáží impregnovány chemickým p ípravkem proti d evokazným houbám a hmyzu. 

Viditelné d ev né prvky u zast ešeného vstupu rodinného domu budou s hoblovaným 

povrchem. St ešní roviny bude tvo it bedn ní z prken, na n m bude krytina z plechových 

šablon s poplastovaným povrchem RUUKI, typ MONTERREY. St ešní roviny budou mít 

spád 35°  ke st ešním žlab m. 
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 e) Schodišt

Vertikální komunikaci v rodinném dom  bude zajiš ovat železobetonové monolitické 

schodišt  se smíšenými stupni o rozm rech 2550 x 2250 x 3060 mm. Schodišt  bude kotveno 

do betonové kostky základu, stropní konstrukce a do vnit ních nosných st n. Po osazení 

schodišt  do schodiš ového prostoru bude následn  namontováno d ev né zábradlí. Zábradlí 

ve schodiš ovém prostoru má výšku 1000 mm. Schodišt  bude mít 18 stup , výška stupn

bude 170 mm a ší ka stupn  bude 300 mm. Vchod do domu bude opat en dv ma stupni pro 

p ekonání výšky 300 mm mezi upraveným terénem a vnit ním prostorem. 

f) Podlahy 

V objektu jsou navrženy v závislosti na druhu a ú elu místnosti keramické a d ev né 

nášlapné vrstvy. Keramické dlažby jsou použity v zádve í, na chodb  a v hygienických 

za ízeních. V pokojích, kuchyni a obývacím pokoji jsou pak použity d ev né plovoucí 

podlahy. Venkovní terasa a vstup budou vydlážd ny zámkovou dlažbou do vrstvy drceného 

kameniva. Podlahy v 1.NP jsou navrženy o celkové tlouš ce 375 mm a podlahy v obytném 

podkroví o celkové tlouš ce 295 mm. Skladby podlah jednotlivých místností jsou uvedeny v 

legend  místností ve výkresech jednotlivých podlaží. Podrobné specifikace vrstev podlah jsou 

pak uvedeny a specifikovány ve výkrese . 1.05 – svislý ez a v p íloze . 16. Keramická 

dlažba bude použita od firmy RAKO [27], d ev né lamely pak budou od firmy 

EUROPARKETT [28]. Konkrétní typy a barevné provedení up esní investor p ed realizací 

pokládky podlahy. U všech typ  podlah je po obvodu st n dilata ní a izola ní pásek ISOVER 

N/PP tlouš ky 15 mm. Dilata ní spáry v betonových mazaninách budou v maximálních 

úsecích 6 x 6 m (na vazbu). P ed provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 

projektu jednotlivých profesí.  

Skladby konstrukcí podlah vyhovují požadavk m dle SN 730540. Tepeln  technické 

posouzení podlah bylo provedeno v programu Teplo 2010 [31].  

 g) Vnit ní a vn jší povrchy 

Vnit ní a vn jší povrchy jsou navrženy v systému omítek POROTHERM. Venkovní 

omítka POROTHERM TO je minerální perlitová omítka s velmi nízkým sou initelem tepelné 

vodivosti a vysokou paropropustností, která bude nanesena v tlouš ce 30 mm. Minimální 
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tlouš ka omítky pro exteriér je 20 mm. Nanesení omítky POROTHERM TO provedeme 

teprve po dvou až t ech dnech po aplikování základního cementového post iku.  

Jako krycí omítka bude použita omítka POROTHERM UNIVERSAL. POROTHERM 

UNIVERSAL je minerální p írodn  bílá jednovrstvá omítka s jemnou zrnitostí ur ená pro 

ru ní i strojní zpracování. V interiéru se jako jednovrstvá omítka aplikuje v tlouš ce 10 mm 

p ímo na zdivo z cihel POROTHERM bez cementového post iku.  

V hygienických za ízeních a v kuchyni budou provedeny keramické obklady, dle 

výb ru investora. Podhledy a šikminy v podkroví budou tvo eny sádrokartonovými deskami.  

h) Podhledy 

Podhled místností v podkroví bude tvo en sádrokartonovými deskami namontovanými 

na nosný rošt. Na roštu bude uložena tepelná izolace tlouš ky 180 mm mezi krokvemi a 

kleštinami a 200 mm pod krokvemi a kleštinami, zespodu bude chrán na parot snou zábranou 

s p elepenými spoji, shora pak difuzní folií. V koupeln  budou použity sádrokartonové desky 

impregnované proti vlhkosti. Výstup do p dního prostoru nebude proveden.  

 i) Výpln  otvor

D ev ná euro okna ALBO - profil EURO IV78 [29] jsou navržena v tšinou jako 

dvojk ídlová s možností ty  poloh - polohy zav eno, otev eno, mikro-ventilace, ventilace. Jen 

v  hygienických prostorech a spíži v 1.NP a v prostoru schodišt  budou jednok ídlá 

s možností ventila ního otev ení. Euro okna ALBO, mají 78 mm silný profil zaru ující lepší 

tepeln  izola ní a pevnostní vlastnosti. Moderní design se zaoblenými venkovními i vnit ními 

hranami zaru uje vysokou životnost povrchové úpravy v nejvíce namáhaných místech, d íve 

ostrých hran. Základním materiálem je stabilní t ívrstvý lepený hranol s podélným napojením 

i bez podélného napojení na povrchu, vysušený na požadovanou vlhkost výroby oken. Okenní 

výpln  budou zasklené izola ními dvojskly se zesílenou tepeln  izola ní schopností, dle 

evropské normy EN je koeficient prostupu tepla U = 1,1 W.m-2K-1. Zvuková nepr zvu nost 

oken je Rw = 35 dB. Vnit ní dve e ALBO, jsou navržené d ev né, typových rozm r , osazené 

v  obložkových zárubních. Vstupní dve e EURODECK, profil DV 78 jsou navrženy ze 

speciáln  lepeného dve ního hranolu EURODECK, zaru ující absolutní tvarovou stálost. 

Koeficient prostupu tepla je U = 0,7 W.m-2K-1 [29].

Výpisy oken a dve í nejsou sou ástí této bakalá ské práce.                        
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j) V trání 

V trání místností bude p irozené okny, pop ípad  dve mi. V kuchyni bude v trání 

zajišt no pomocí digesto e s axiálním ventilátorem a vývodem vn  na fasádu objektu.

  

k) Komín 

Pro odvod spalin a p ívod vzduchu pro plynový kondenza ní kotel v provedení turbo 

bude sloužit vertikální koaxiální komínová sada zna ky BRILON [30]. Pr m r vnit ní trubky 

pro odvod spalin bude 80 mm a pr m r vn jší trubky pro p isávání vzduchu bude 125 mm. 

Vertikální komínová sada povede p ímým úsekem z místnosti íslo 1.08, kde bude umíst n 

plynový kondenza ní kotel, p es prostup z ízený ve strop  1.NP o rozm rech 150 x 200 mm a 

dále povede za sádrokartonovou st nou v obytném podkroví ve 2.NP a následn  bude 

vyveden p es šikminu st echy s p esahem min. 500 mm nad úrove  st ešní krytiny. Bude 

použito jen originální sady, zvláš  ur ené pro tento typ odvodu spalin. Provedení odkou ení 

bude odpovídat požadavk m normy SN 73 4201 [6]. V objektu není navržena klasická 

komínová vložka.   

l) Venkovní úpravy 

Po dokon ení stavby budou plochy zelen  v záborech uvedeny do p vodního stavu. 

 m) Zpevn né plochy 

Pozemek bude napojen sjezdem z místní komunikace parcelní íslo 6744, ul. U 

Autodružstva. Ší ka sjezdu bude 3,5 m, na sjezd bude navazovat zpevn ná p íjezdová plocha 

ší ky 2,5 m. Sjezd i p íjezdová plocha budou vydlážd ny betonovou zámkovou dlažbou 

tlouš ky 80 mm, položenou do vrstvy drceného kameniva. Chodníky a venkovní terasa budou 

vydlážd ny betonovou zámkovou dlažbou tlouš ky 60 mm, položenou do vrstvy drceného 

kameniva. Podél objektu, mimo navazující zpevn né plochy, je navržen okapový chodník 

z ka írku o ší ce 450 mm. 
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Zpevn né plochy: 

Vjezd a p íjezdová plocha  20 m2        

Chodníky    20 m2

Venkovní terasa     9 m2

Celkem    49 m2

 n) Oplocení 

Pozemek bude oplocen plotem z kovových poplastovaných sloupk  a poplastovaného 

pletiva. Kovové sloupky budou v rozte i 3 m. Poplastované pletivo bude do výšky 150 cm. 

Oplocení bude situováno v hranicích pozemku. 

4.1.7 Izolace  

a) Izolace proti vod  a radonu 

Na betonový podklad bude proveden penetra ní nát r a v celé ploše budou položeny 

asfaltové hydroizola ní pásy VEDAG TWIN [26], tlouš ky 1 mm. Hydroizolace je uložena s 

p esahem i pod zdivem a p í kami již p ed vyzd ním. P i provád ní je nutno dbát na 

montážní postup a t snost lepených spoj . Hydroizola ní pásy VEDAG TWIN vyhovují i 

jako protiradonová ochrana.  

  

b) Hydroizolace hygienických za ízení 

Podlahy WC a koupelen budou izolovány st rkovou hydroizolací provedenou pod 

lepenou keramickou dlažbou. 

c) Hydroizolace st echy 

Bude použita pojistná hydroizolace - difuzní folie ISOVER. Do sádrokartonových 

podhled  bude použita parozábrana ISOVER [18], která bude ve spojích ut sn na 



27 

butylkau ukovou spojovací páskou a napojení na stavební konstrukce se provede t snící 

páskou. 

d) Tepelné izolace 

Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z nejnov jšího typu EPS desek 

ISOVER EPS GREY 150, využívající nanotechnologie pro profesionální zateplení o tlouš ce 

150 mm. Jedná se o izolant se stopovou p ísadou grafitu ú inn  odrážející teplo zp t k jeho 

zdroji a podstatn  tak zlepšují izola ní vlastnosti. Deklarovaný tepelný odpor Rd p i tlouš ce 

izolantu 150 mm je 5,1 m2. K.W-1. Podlahy v podkroví budou obsahovat kro ejovou izolaci 

ISOVER TANGO o tlouš ce 40 mm.  

Tepelná izolace v st ešním plášti je tvo ena minerální tepelnou izolací ISOVER Orsik 

20 o tlouš ce 180 mm, umíst nou mezi krokvemi a p ídavnou tepelnou izolací ISOVER Orsik 

20 pod krokvemi o tlouš ce 200 mm. Mezi kleštiny byla rovn ž navržena minerální tepelná 

izolace ISOVER Orsik o tlouš ce 180 mm a pod kleštiny p ídavná vrstva minerální tepelné 

izolace ISOVER Orsik o tlouš ce 200 mm.  

Na tepelnou izolaci mezi p eklady POROTHERM 7 byly použity desky EPS o 

tlouš ce 90 mm a mezi v ncovkou a železobetonovým v ncem byly použity desky PPS o 

tlouš ce 120 mm. Do drážky POROTHERM tvarovek v ost ní otvor  obvodové st ny budou 

dány izola ní pruhy XPS o tlouš ce 30 mm. 

4.1.8 Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí spl ují požadavky normy SN 73 

0540. Vn jší obálka objektu spl uje požadavky normy a m rnou energetickou pot ebu tepla 

[32], viz p íloha . 2 a . 3. 

4.1.9 Dopravní ešení 

 Pozemek bude napojen sjezdem z místní komunikace parcelní íslo 6744, ul. U 

Autodružstva, umíst ným v severozápadní ásti pozemku. Ší ka sjezdu bude 3,5 m, na sjezd 

bude navazovat zpevn ná p íjezdová plocha ší ky 2,5 m. Sjezd i p íjezdová plocha budou 
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vydlážd ny betonovou zámkovou dlažbou tlouš ky 80 mm, položenou do vrstvy drceného 

kameniva. 

4.1.10 Stanovení podmínek pro p ípravu výstavby 

V p edložené projektové dokumentaci budou dodrženy všechny obecné požadavky na 

výstavbu, p edevším vyhláška íslo 268/2009 Sb., [8] o obecných požadavcích na výstavbu, 

vyhláška íslo 501/2006 Sb., [15] o obecných požadavcích na využívání území, zákon íslo 

183/2006 Sb., [9] stavební zákon a novela stavebního zákona íslo 350/2012 Sb. [9].  

Byl proveden pr zkum vedení stávajících sítí, zjišt ny parametry radonového indexu 

pozemku a posouzena možnost vsakování deš ových vod. Podél ulice U Autodružstva je 

vedeno nadzemní vedení elektro NN, jinak pozemek není omezen žádnými ochrannými i 

bezpe nostními pásmy. Nevznikají žádné požadavky na asanace, bourací práce, kácení 

porost . Vznikne požadavek na trvalé vyn tí p dy ze zem d lského p dního fondu v míst

stavby rodinného domu a p íjezdové komunikace o ploše cca 150 m2. V míst  stavby RD a 

zpevn ných ploch bude sejmuta ornice, bude deponována na pozemku a následn  využita k 

finálním terénním úpravám. Pozemek bude napojen novým sjezdem z místní komunikace 

parcelní íslo 6744 - ulice U Autodružstva.  

4.1.11 Vliv stavby na životní prost edí 

Nejedná se o provozní i výrobní objekt. Na stavb  budou použity b žné technologie, 

které nemají negativní vliv na životní prost edí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v 

souladu se zákonem . 185/2001 Sb. [13] o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Vyt íd ný 

stavební odpad bude likvidován povoleným zp sobem, bude odvážen na ízenou skládku k 

recyklaci a uložení dle dodavatele stavby. Veškerý stavební materiál, který bude použit p i 

výstavb  rodinného domu, je zdravotn  nezávadný a doložený certifikáty o zdravotní 

nezávadnosti materiál  a výrobk . 

Uvažovaná stavba je v souladu s platným územním plánem. V souvislosti s její 

výstavbou nedojde ke zhoršení životního prost edí v dané lokalit . 
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4.1.12 Návrh ešení ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

• Povodn  - stavba není ohrožena. 

• Sesuvy p dy - stavba není ohrožena. 

• Poddolování - stavba není ohrožena. 

• Seizmicita - stavba není ohrožena. 

• Radon - stavba není ohrožena. 

• Hluk - stavba není ohrožena. 
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5 TEORIE KONDENZA NÍ TECHNIKY 

5.1  Rozd lení plynových kotl  s atmosférickým ho ákem do 100 kW výkonu  

A. Standardní kotel  

B. Nízkoteplotní kotel  

C. Kondenza ní kotel 

A. Standardní kotel 

U t chto typ  kotl  nesmí klesnout teplota vratné vody (zpáte ky) pod 60°C a spaliny 

musí být takzvan  suché, p i emž teplota spalin se pohybuje v rozmezí 100°C - 170°C 

v závislosti na výkonu kotle. Pokud nedodržíme teplotu vratné vody min. 60°C, bude 

docházet ke kondenzaci vodní páry, která je obsažená ve spalinách a následn  by tento 

kondenzát narušoval strukturu materiálu tepelného vým níku. Tomuto jevu se íká 

nízkoteplotní koroze. Tepelné vým níky t chto kotl  nejsou na takové podmínky provozu 

uzp sobené. Praktická ú innost t chto kotl  bývá mezi 88 - 91 %. 

  

B. Nízkoteplotní kotel 

U t chto typ  kotl  se m že teplota vratné vody (zpáte ky) pohybovat v rozmezí  

40°C - 45°C, v n kterých p ípadech až do teploty 35°C a to u litinových vým ník  speciální 

konstrukce, jako je nap íklad vysoce kvalitní šedá litina t ídy GG 20 podle DIN 1691. P i 

t chto teplotách dochází za ur itých podmínek ke kondenzaci, proto musí být materiál 

tepelných vým ník  odolný v i nízkoteplotní korozi. Teplota spalin se pohybuje v rozmezí 

80°C - 130°C v závislosti na výkonu kotle. U t chto typ  kotl  se sníží spot eba paliva a zvýší 

se ú innost spalování oproti standardním kotl m. Praktická ú innost t chto kotl  bývá mezi 

91 - 94 %. 
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C. Kondenza ní kotel 

U klasického nízkoteplotního kotle odcházejí spaliny komínem p ímo ven. 

Kondenza ní kotle toto teplo odevzdávají ochlazené vod  p itékající ze systému. Na samotné 

doh átí vody na požadovanou teplotu, d íve než se vrátí zp t do systému, pak sta í menší 

množství dodané energie. P i ochlazování spalin dochází ke kondenzaci obsažené vodní páry 

a k uvoln ní kondenza ního tepla. Jejich úspornost tedy spo ívá v tom, že využívají i ást 

kondenza ního tepla páry obsažené ve spalinách. Spot ebují tak o 15 % mén  energie než 

klasické kotle a až o 33 % mén  energie než zastaralé plynové kotle [17]. Kondenza ní 

technika umož uje využití tepla z vodní páry. Ke kondenzaci vodní páry obsažené ve 

spalinách dochází p i zchlazení t chto spalin na teplotu nižší než 56 °C. Pr m rná normová 

ú innost kotle bývá 96 až 104 %. 

5.2 Princip spalování zemního plynu p i kondenza ním oh evu 

P i spalování zemního plynu (metanu CH4) nebo propanu (C3H8) vzniká ur ité 

množství vody (H2O). Ta pak v podob  vodní páry spolu s oxidem uhli itým (CO2) a dusíkem 

(N) nebo oxidy dusíku (NOx) tvo í spaliny ho ení a odchází ze spalovacího prostoru 

kou ovodem. Spaliny sebou nesou ást skryté tepelné energie, takzvané latentní (necitelné) 

teplo. Pokud tyto spaliny ochladíme pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke zm n

skupenství - kondenzaci obsažené vodní páry a k následnému uvoln ní tohoto tepla. V 

kondenza ním kotli se takto uvoln ná energie (pomocí speciálního vým níku tepla) využívá k 

p edeh evu vratné vody. 

U konven ních kotl  se nevyužité latentní teplo ztratí kou ovodem nebo komínem do 

ovzduší. V kondenza ní technice je pomocí speciálního vým níku a p íslušných teplotních 

podmínek umožn no maximáln  využít teplotu spalin tak, že vodní pára v nich obsažená 

p edá teplo a zm ní skupenství (zkondenzuje) - využije se latentní teplo. Zm nou skupenství 

páry ve spalinách se uvolní ást energie - teoreticky až 11 % tepelné energie navíc, která 

m že být využita k oh evu otopné vody a podstatn  zvyšuje ú innost kotle [14]. 
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5.3 Porovnání výh evnosti a spalného tepla 

a) Spalné teplo 

Spalné teplo plynu Hs (kJ.m-3) je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením 

jednotkového množství plynu a stechiometrického množství kyslíku o po áte ních teplotách a 

p i ochlazení spalin zp t na po áte ní teplotu. Jde tedy o veškeré množství tepla vzniklé 

spálením jednotkového množství paliva a zahrnuje i ve vodní pá e vázané latentní teplo.  

b) Výh evnost 

Výh evnost plynu Hi (kJ.m-3) je rovna spalnému teplu, zmenšenému o teplo uvoln né 

kondenzací vodní páry ze spalin. Jde tedy o množství tepla, které energii obsaženou ve vodní 

pá e spalin nezohled uje (u klasických kotl  odchází toto teplo komínem do ovzduší). Práv

z výh evnosti se stanovuje ú innost spalovacích za ízení.  

U kondenza ní techniky byl zaveden takzvaný normovaný stupe  využití nebo také 

absolutní ú innost, která nabývá hodnot nad 100 %. V obchodních prospektech bývá asto 

uvád na ú innost s hodnotou vyšší než 100 %. Kdybychom však po ítali ú innost 

kondenza ního kotle z výh evnosti, dojdeme k hodnot  maximáln  97 %. 

c) Teplotní spád otopné vody 

Ideální jsou systémy, u kterých je teplota vratné vody po celé topné období, tedy i p i 

nejnižších venkovních teplotách, o 5°C nižší než skute ná teplota rosného bodu spalin. Pro 

soustavy s kondenza ním kotlem na zemní plyn je tak trvale zaru en nejvyšší normový stupe

využití ve spojení s teplovodními nízkoteplotními systémy se spády 40/30°C až 55/45°C. Ke 

kondenzaci bude docházet po celou dobu provozu kotle, p i každém stupni zatížení. Vhodnou 

otopnou plochu p edstavují sálavé systémy se zabudovanými teplovodními trubními rozvody, 

neboli podlahové i st nové vytáp ní.  

Kondenza ní techniku lze samoz ejm  v našich klimatických podmínkách efektivn

využívat i u soustav s vyššími teplotami topné vody. V ur itém asovém období - p i velmi 

nízkých venkovních teplotách bude teplota vratné vody p ekra ovat rosný bod spalin, k 

využití tepla z kondenzace nedojde a normovaný stupe  využití kotle se sníží [17]. 
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6 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁP NÍ 

6.1 Úvod 

Projektová dokumentace eší vytáp ní rodinného domu nízkoteplotním teplovodním 

systémem s plynovým kondenza ním kotlem, otopnými t lesy a nuceným ob hem vody. 

Systém vytáp ní bude ešen jednou regulovatelnou v tví s otopnými t lesy. Oh ev teplé vody 

bude primárn  zajišt n solárními panely a pro nárazovou pot ebu teplé vody plynovým 

kondenza ním kotlem. Teplotní spád systému bude 60/50 ºC. Podrobn jší popis otopné 

soustavy je uveden v kapitole 5.5. 

6.2 Identifika ní údaje stavby 

Akce:     Novostavba rodinného domu  

Místo stavby:    Ostrava, ul. U Autodružstva 

Parcelní íslo:    648/2 

Stavebník:    manželé Josef a Veronika echovi 

    Sadová 72, Nový Ji ín - Žilina 

Projektant:    Antonín Vacek 

    Letní 481/3, 736 01 Haví ov 

6.3 Charakteristika a umíst ní stavby  

Jedná se o novostavbu rodinného domu navrženou jako objekt o jedné bytové jednotce 

velikosti 5+1 s p íslušenstvím. Rodinný d m bude ešen jako nepodsklepený o dvou 

nadzemních podlažích se sedlovou st echou se sklonem 35o. V 1.NP se nachází zádve í, 

chodba, WC, koupelna, kuchy  spole n  s jídelnou, spíž, obývací pokoj a pracovna. 

Z obývacího pokoje je p ístup na terasu a zahradu p es francouzské dve e. Ve 2.NP, které je 

ešené jako obytné podkroví se nachází chodba, koupelna spole ná s WC, dva d tské pokoje, 
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šatna a ložnice. Ob  podlaží jsou spolu spojena otev eným železobetonovým monolitickým 

schodišt m se smíšenými stupni, které je p ístupné z chodby.  

Novostavba rodinného domu se nachází v katastrálním území Ostrava s nadmo skou 

výškou 220 m n. m. Jedná se o objekt, který bude postaven z cihelných blok  POROTHERM, 

ur ený pro trvalé bydlení 4 - 5 osob. Objekt bude napojen na stávající STL plynovodní ad. 

Zemního plynu bude v objektu využito k vytáp ní, oh evu TV a p íprav  pokrm . 

• zastav ná plocha RD:     95,15 m2 

• podlahová plocha 1.NP:     74,10 m2 

• podlahová plocha 2.NP:     70,20 m2

• podlahová plocha celkem:  144,30 m2 

• obestav ný prostor:   490,83 m3

• provoz objektu:      trvalý pro 4-5 osob

6.4 Podklady 

Podkladem pro zpracování projektu úst edního topení je výkresová dokumentace 

stavby. 

6.5 Tepeln  technické posouzení 

Základní komplexní tepeln  technické posouzení stavební konstrukce bylo provedeno 

v programu TEPLO 2010 [31], podle SN EN ISO 12828 [10], SN 730540 [5]. Všechny 

skladby konstrukcí vyhovují požadavk m normy na doporu ené hodnoty sou initele prostupu 

tepla Urec. Podrobný výpo et z programu TEPLO 2010 je uveden v p íloze . 2. 

6.6 Tepelné ztráty a pot eba tepla 

Podrobný výpo et tepelných ztrát po místnostech byl proveden dle normy SN EN 

12 831 [7] a SN 730540 [5] v programu ZTRÁTY 2010 [32]. Objekt se nachází v oblasti 
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s výpo tovou venkovní teplotou te = - 15 °C a nadmo skou výškou 220 m. Výpo et tepelných 

ztrát byl proveden pro všechny místnosti v 1.NP a 2.NP.  

  

Celková tepelná ztráta objektu        5 677 W (100 %) 

Sou et tepelných ztrát prostupem Fi,T   2 320 W (40,9 %) 

Sou et tepelných ztrát v tráním Fi,V   3 357 W (59,1 %) 

Výkon otopných t les (60°C - 50°C)        6 038 W (106 %) 

P ibližná m rná pot eba tepla (E1) za rok    12,92 kWh.m-3  

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em         0,24 W.m-2K-1

Podrobný výpo et tepelných ztrát objektu, pot eby tepla na vytáp ní a pr m rného 

sou initele prostupu tepla [33] je uveden v p íloze . 3. 

6.7 Popis otopné soustavy 

Pro vytáp ní objektu a oh ev teplé vody jsem zvolil solární set GEMELIOS od firmy 

GEMINOX [20]. Solární set se skládá z plynového kondenza ního kotle GEMINOX THRs  

1-10 C s lineární modulací výkonu 0,9 - 9,5 kW, solárních plochých kolektor  2 GS 240 a 

trivalentního zásobníku teplé vody AQUALIOS 300 s obsahem 300 l. Otopnou soustavu 

objektu bude tvo it jeden p ímý ekvitermn ízený okruh s deskovými radiátory pro vytáp ní 

místností v objektu. Radiátory budou od firmy RADIK [23], typ Ventil Kompakt a typ 

KORATHERM se spodním p ipojením a termostatickou hlavicí. V koupeln  pak budou 

použity topné žeb íky KORALUX. Radiátorový okruh je navržen na teplotní spád 60°C - 

50°C. Oh ev teplé vody bude primárn  zajišt n pomocí solárních plochých kolektor , které 

budou instalovány na st ešní rovin , a jejich sklon bude nastaven dle pokyn  výrobce. 

Sekundárn  pak bude oh ev teplé vody zajišt n plynovým kotlem a to zejména p i velkých 

nárazových odb rech nebo p i mén  p íznivých klimatických podmínkách, kdy nebude možno 

pln  využít solárního systému.  

Celý systém vytáp ní a oh evu teplé vody bude ízen p es digitální ídící jednotku 

Siemens LMS 14 integrovanou v plynovém kotli. Sou ástí ídící jednotky kotle bude i 

webserver, tedy možnost dálkového ovládání topného systému a nastavení provozních 

parametr  p es webové rozhraní - internet.  
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6.8 Zdroj tepla 

Na základ  výpo tu tepelných ztrát objektu a následném návrhu otopných t les 

s celkovým tepelným výkonem 6 038 W byl jako zdroj tepla zvolen nást nný kondenza ní 

plynový kotel na zemní plyn GEMINOX THRs  1-10 C [17] ve výkonovém rozsahu 0,9 - 9,5 

kW. Kotel je vybaven vestav nou ho ákovou automatikou LMS 14, která umož uje lineární 

modulaci výkonu v rozsahu 10 - 100 % a optimální ízení procesu spalování v celém 

výkonovém rozsahu kotle. Dále umož uje ekvitermní ízení topných okruh , okruh  p ípravy 

teplé vody a možnost p ipojení solární sestavy jako dalšího okruhu pro oh ev teplé vody. 

Další p edností této automatiky je elektronické ízení a vysoce ú inná zm na otá ek u 

vestav ného nízkoenergetického ob hového erpadla, které spadá do t ídy A. Zm na otá ek 

erpadla v závislosti na teplot  vratné vody výrazné snižuje teplotu vratné vody hlavn  v 

p echodných obdobích a také touto zm nou otá ek erpadla a snížením teploty vratné vody 

razantn  rozši uje pásmo, kde je možné využít kondenzace. Sou ástí kotle je také speciální 

kruhový ho ák s p edsm šováním paliva, který díky konstantnímu pom ru vzduch - plyn 

pracuje s minimálním p ebytkem vzduchu a zajiš uje tak maximální ú innost spalování s 

minimálním obsahem škodlivých emisí v celém modulovaném výkonovém rozsahu.  

 Vlastní obsluha kotle je zajišt na p es ovládací panel AVS 37.294, který je integrován 

v elním plášti kotle a umož uje p ístup ke všem parametr m. Ty jsou rozd leny do t ech 

obslužných hladin podle úrovn  a kompetence obsluhy. Pro diagnostiku systému jsou k 

dispozici informace, uložené v pam ti mikroprocesoru, o skute ných nebo zadaných teplotách 

a provozních stavech. Kotel je možno také ovládat paraleln  p es prostorový multifunk ní 

p ístroj QAA 75, pop ípad  p es jednodušší prostorový p ístroj QAA 55. Ke kotli bude 

p ipojeno také idlo venkovní teploty QAC 34 instalované na severní fasádu technické 

koupelny- m. . 1.08, jímkové idlo teploty teplé vody QAZ 36.526, které bude zapojeno 

v horní ásti trivalentního zásobníku, jímkové idlo solárního kolektoru QAZ 36.481, jímkové 

solární idlo teploty teplé vody QAZ 36.526, které bude zapojené v dolní ásti trivalentního 

zásobníku.  

Sou ástí kotle je ob hové erpadlo GRUNDFOS UPM 15-70 [22], pojistný ventil a 

expanzní nádoba o objemu 8 l. P epad pojistného ventilu a odvod kondenzátu bude napojen 

na odpad vnit ní kanalizace pomocí vtoku. Kotel bude umíst n v 1.NP, m. . 1.08.  

 Podrobné technické parametry kotle v etn  spot eby a rozm r  jsou uvedeny v 

 p íloze . 5. 
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a) Odvod kondenzátu 

Každý kondenza ní kotel vyžaduje trvalý odvod kondenzátu. Napojení odvodu 

kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správcem kanalizace. Kondenzát od spalin 

zemního plynu má kyselost odpovídající pH 4 - 5, což je hodnota shodná s deš ovou vodou 

v pr myslových aglomeracích. Kondenzát z kondenza ního kotle malých výkon  lze napojit 

p ímo na kanaliza ní sí  bez dalšího opat ení. Tam, kde to správce kanalizace požaduje nebo 

u v tších za ízení, se provádí neutralizace kondenzátu. Chemická neutralizace se uskute uje 

pr tokem kondenzátu p es odkyselovací hmoty, na které se CO2 váže (mramor, dolomit). 

Neutraliza ní za ízení je tvo eno nádobou z plastické hmoty s náplní neutraliza ního 

granulátu a m že být i sou ástí p íslušenství kotle. 

6.9 Ob hové erpadlo 

Sou ástí plynového kotle je ob hové erpadlo GRUNDFOS UPM 15-70, které je 

ízeno pomocí regulace PWM (pulzní ší ková modulace). PWM regulátory se používají na 

regulaci otá ek synchronních motor . Jedná se o regulaci využívající zm ny ší ky 

proudového impulzu do motoru podle sinusového signálu, to se nej ast ji používá u 

frekven ních m ni . P i pulzní (PWM) regulaci je vlastn erpadlo frekven n ízeno podle 

sinusového signálu. Takhle regulované erpadlo má vysoký rozsah otá ek, vysokou ú innost i 

p i nízkých otá kách, umož uje p esné nastavení otá ek a rozpoznání havarijních stav , jako 

je nap . zaseknutý rotor erpadla [22].  

Posouzení dostate ného výkonu erpadla bylo provedeno ode tením hodnot 

z výkonového diagramu erpadla dodaného výrobcem. Vstupními parametry pro ode et z 

diagramu jsou celkové ztráty soustavy p epo tené na výtla nou výšku a celkový hmotnostní 

pr tok soustavou.  

Ob hové erpadlo bude nastaveno dle diagramu na rychlost . 4. Výpo et a návrh 

erpadla jsou sou ástí p ílohy . 8. 
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6.10 Bezpe nostní za ízení 

  

a) Expanzní nádoba 

  

Kotel je vybaven membránovou expanzní nádobou o objemu 8 l. Pro ov ení 

dostate ného objemu expanzní nádoby byl proveden kontrolní výpo et, na jehož základ

integrovaná expanzní nádoba vyhovuje. Výpo et je sou ástí p ílohy . 9. 

b) Pojistný ventil 

Pojistný ventil integrovaný v kotli má p ipojovací rozm ry DN 20 a je nastaven na 

pracovní p etlak 3 bar. Pojistný ventil byl ov en výpo tem, který je sou ástí p ílohy . 11. 

6.11 Odvod spalin 

 Uvedený plynový kotel je spot ebi  skupiny C a nejsou tedy kladeny zvláštní 

požadavky na objem prostoru s kotlem, jeho v trání, ani na p ívod vzduchu do n j. Pro odvod 

spalin [6] a p ívod vzduchu bude sloužit vertikální koaxiální komínová sada zna ky BRILON 

[30]. Pr m r vnit ní trubky pro odvod spalin bude 80 mm a pr m r vn jší trubky pro 

p isávání vzduchu bude 125 mm. Vertikální komínová sada povede p ímým úsekem 

z místnosti íslo 1.08, kde bude umíst n plynový kondenza ní kotel, p es prostup z ízený ve 

strop  1.NP o rozm rech 150 x 200 mm a dále povede za sádrokartonovou st nou v obytném 

podkroví ve 2.NP a následn  bude vyveden p es šikminu st echy s p esahem min. 500 mm 

nad úrove  st ešní krytiny. Celková délka kou ovodu bude 4,2 m. Bude použito jen originální 

sady, zvláš  ur ené pro tento typ odvodu spalin. V objektu není navržena klasická komínová 

vložka. Maximální teplota spalin p i teplotním spádu otopné soustavy 60oC - 50oC bude 

p ibližn  60oC. 

6.12 Otopná soustava 

Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková protiproudá [1], [2] s nuceným 

ob hem vody a horizontálním rozvodem se dv ma stoupacími vedeními o konstruk ní výšce 
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3,06 m. Sklon horizontálního potrubí bude 0,3 % sm rem ke zdroji tepla, aby bylo možné 

otopnou soustavu vypustit anebo odvzdušnit p es radiátory. Pln ní otopné soustavy bude 

provedeno pitnou vodou z domovního vodovodu manuáln  p es napoušt cí kohout, který je 

sou ástí plynového kotle. Vypoušt ní otopné soustavy bude provedeno p es zátku otopného 

t lesa KORALUX, které je umíst no v místnosti íslo 1.08. Teplotní spád otopné soustavy 

bude 60°C - 50°C.    

6.13 Otopná t lesa 

V celém objektu jsou instalována desková otopná t lesa RADIK typ VK s pravým i 

levým spodním p ipojením a stavební výškou od 400 - 900 mm v provedení typ 11, 20 a 21. 

V prostoru koupelny, m. . 1.08 v 1.NP budou použita dv  otopná t lesa KORALUX Linear 

Classic o rozm rech 1220 x 750 mm a 750 x 450 mm. V prostoru kuchyn , m. . 1.04 v 1.NP 

bude použito otopné t leso KORATHERM Vertikal o rozm rech 1200 x 588 mm. Výrobcem 

uvedených t les je firma KORADO, a.s [23]. Otopná t lesa typu VK se spodním p ipojením 

již obsahují ventilovou vložku HEIMEIER VHV 6 [21], která umož uje p ednastavení 

hmotnostního pr toku teplonosné látky otopným t lesem v 6 stupních. T lesa VK budou 

p ipojena na rozvody potrubí pomocí p ímého H-šroubení HEIMEIER Vekolux, které 

umož uje napoušt ní a vypoušt ní teplonosné látky z otopného t lesa za plného provozu 

soustavy, p ípadn  úplné uzav ení otopného t lesa a jeho vým nu. Otopné t leso KORALUX 

bude p ipojeno armaturou HEIMEIER Multilux s integrovaným termostatickým ventilem. 

Veškeré regula ní armatury budou nastaveny na pot ebné hodnoty na základ  hydraulického 

výpo tu, který je sou ástí p ílohy . 7 a dále jsou tyto hodnoty uvedeny ve výkresové 

dokumentaci TZB, výkresy . UT.01, UT.02 a UT.03. P ipojovací závit ventilové vložky je M 

30 x 1,5. Na ventilové vložky otopných t les VK, KORATHERM a na p ipojovací armaturu u 

t lesa KORALUX budou nainstalovány termostatické hlavice HEIMEIER VDX pro regulaci 

teploty vzduchu v místnosti. Umíst ní otopných t les je patrné z výkresové dokumentace. 

Otopné t leso KORALUX Linear Classic, m. . 1.08 je z prostorových a funk ních d vod

umíst no mimo okenní otvor. Otopná t lesa jsou opat ena finální úpravou již od výrobce. 

Bližší specifikace radiátor  jsou sou ástí p ílohy . 6.  
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6.14 Rozvodné potrubí 

Rozvodné potrubí bude provedeno z m d ných lisovaných trubek WIELAND 

CUPROTHERM [24], dimenze dle výkresové dokumentace . UT.01, UT.02, UT.03. 

Horizontální rozvodné potrubí bude vedeno v podlaze. Svislá potrubí budou vedena 

v instala ních lištách podél zdi a také v instala ním prostoru spole n  s vnit ní kanalizací. 

Potrubí bude mít spád 0,3 % tak, aby bylo možné jeho odvzdušn ní p es otopná t lesa a kotel. 

Vypušt ní celého systému bude možné p es vypoušt cí kohout DN 15 instalovaný na potrubí 

v m. . 1.08 - koupelna v 1.NP. V míst , kde prochází potrubí stavební konstrukcí, bude nutno 

umístit toto potrubí do chráni ky, nap . z ocelové trubky, která musí mít v tší jmenovitou 

sv tlost, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu. Dilatace je umožn na v ohybech potrubí. 

Ob h topné vody je zajišt n erpadlem GRUNDFOS UPM 15-70.  

6.15 Izolace potrubí 

Veškeré potrubí bude opat eno tepelnou izolací ROCKWOOL FLEXOROCK [25].  

Potrubí uložené v podlaze s vn jším pr m rem potrubí do 15 mm bude opat eno izolací 

v tlouš ce minimáln  10 mm. U potrubí s vn jším pr m rem v tším jak 15 mm bude tlouš ka 

izolace minimáln  15 mm. Potrubí vedené v instala ních lištách podél zdi nebo v instala ním 

prostoru s vn jším pr m rem do 20 mm bude opat eno izolací v tlouš ce minimáln  25 mm. 

U potrubí s vn jším pr m rem v tším jak 20 mm bude tlouš ka izolace minimáln  30 mm. 

Potrubní rozvody vedené podlahou budou opat eny pouze polovi ní tlouš kou izolace oproti 

výpo tovým hodnotám. Výpo et tlouš ky tepelné izolace potrubí je uveden v p íloze . 10. 

6.16 P íprava teplé vody 

P íprava teplé vody bude probíhat v trivalentním nerezovém zásobníku Aqualios 300 

s obsahem 300 l t emi zp soby. Primárn  bude p íprava teplé vody zajišt na p es solární 

systém GEMELIOS 2 GS 240 a to pomocí dvou plochých kolektor . Návrh solárního 

systému, viz kapitola 6. Sekundárn  bude oh ev teplé vody zajišt n pomocí plynového kotle. 

Zapojení okruhu p ípravy teplé vody bude s p ednostním oh evem. Terciární zp sob oh evu 

teplé vody bude zajišt n pomocí elektrické m d né topné vložky s p íkonem 2000 W.  
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Všechny t i zp soby oh evu budou ízeny p es ídící jednotku kotle LMS 14. Vzhledem 

k umíst ní zásobníku teplé vody a odb rného místa teplé vody není uvažováno s okruhem 

cirkulace teplé vody.  

6.17 Pot eba tepla pro oh ev teplé vody 

V rodinném dom  je po ítáno s provozem 4 - 5 osob. P i výpo tu je uvažována pot eba 

40 l vody na 1 osobu a den [11]. Celkem bude pot eba 160 litr  vody pro 4 osoby a den. 

Pot eba tepla pro oh ev teplé vody na jeden den se spo ítá podle vzorce: 

 = 9,63 kWh.den-1

 3366 kWh.rok-1

QTUV,den    pot eba tepla na oh ev teplé vody   [kWh.den-1]  

z    p irážky na tepelné ztráty p i p íprav  teplé vody [-] 

    m rná hmotnost vody      [kg.m-3] 

V2p    denní spot eba teplé vody      [m3] 

t1        teplota studené vody     [°C] 

t2     teplota teplé vody     [°C] 

Celková denní pot eba tepla pro oh ev teplé vody bude 9,63 kWh. Oh ev teplé vody 

bude primárn  zajišt n solárním systémem. Pot eba tepla bude solárním systémem pokryta 

z cca 57 %, což je hodnota, která je vypo tena jako pr m rné ro ní pokrytí pot eby tepla na 

p ípravu teplé vody. Zbytek pot eby tepla cca 43 % bude do systému dodán plynovým 

kondenza ním kotle. Analýza a pokrytí pot eby tepla na oh ev teplé vody je uveden v p íloze 

. 13.  
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Pokud budeme chtít vypo íst dobu oh evu  pro námi vypo tenou denní pot ebu teplé 

vody V2p = 0,16 m3 a pot ebu energie QTUV,den = 9,63 kWh p i maximálním využití výkonu 

kotle Qzdroj = 9,5 kW a K = 45, pak budeme pot ebovat as 1h a 49sec. 

Qzdroj    jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla  [kW] 

  doba oh evu TV p i  = 45 pro doh ev TV  [h] 

QTUV,den  pot eba tepla na oh ev teplé vody   [kWh.den-1] 

Jednodušší metodou stanovení objemu zásobníku TV je využít tzv. p ednostního 

oh evu TV. V tomto p ípad  není d ležitý charakter odb ru TV, ale pouze tepelný výkon 

zdroje tepla, který je primárn  navržen pro pokrytí pot eby tepla na vytáp ní domu. 

U ešeného rodinného domu je celková tepelná ztráta domu Qc = 6,038 kW. Navržený zdroj 

tepla je plynový kondenza ní kotel o tepelném výkonu Qzdroj v rozsahu od 0,9 do 9,5 kW. Pro 

výpo et velikosti zásobníku TV je rozhodující jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla 9,5 kW. 

Výpo et je pak založen na bilanci dodaného tepla ur itému objemu vody podle velikosti 

zásobníku TV za asovou jednotku. 

Podrobný výpo et pot eby tepla na oh ev teplé vody a výpo et velikosti zásobníku je 

doložen v p íloze . 15. 

6.18 Požadavky na ostatní profese 

 a) Stavební práce 

Zhotovit prostupy p es st ny a stropy dle výkresové dokumentace stavební ásti. Po 

dokon ení instalací budou všechny prostupy a otvory dozd ny, dobetonovány a za išt ny. 
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b) Elektroinstalace 

Pro napojení kotle, topné spirály, regulace a erpadlové skupiny solárního systému je 

nutné z ídit u t chto za ízení samostatné jišt né okruhy ukon ené zásuvkami na 230 V. Jišt ní 

jednotlivých okruh  provést dle výpo tu proudové zát že. Pro napojení idla venkovní teploty 

je nutné instalovat kabelové vedení od zdroje tepla na fasádu objektu.  

Pot ebný p íkon: 

 - kotel GEMINOX THRs 1-10 C 100 W 

 - solární systém GEMELIOS    80 W 

 - elektrická topná vložka           2000 W  

 - pr tokový oh íva             3500 W  

c) Zdravotechnika 

 Je nutné zajistit napojení zásobníku teplé vody na rozvody studené a teplé vody. 

Systém cirkulace není navržen. Zajistit p ívod studené vody ke kotli pro dopoušt ní systému.  

d) Plynoinstalace 

 Zajistit napojení kotle na rozvod plynu. 

  

e) M ení a regulace 

 Nutno zajistit propojení ídící jednotky solárního systému s ídící jednotkou kotle. 

Zkontrolovat zapojení erpadel, teplotních idel, pokojových termostat , pop ípad  dalších 

armatur vyžadujících ízení. 
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6.19 Montáž a uvedení do provozu 

 a) Kotel 

 P ed uvedením do provozu provést revizi elektroinstalace a plynových rozvod . 

Instalaci a uvedení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací, osv d ením a 

oprávn ním k innosti odpovídajícího rozsahu. 

b) Otopná soustava 

Montáž a uvedení do provozu provést dle SN 06 0310 [12]. Po dokon ení montáže 

provést zkoušku t snosti, kterou zajistí zhotovitel díla. 

c) Topná zkouška 

Provést dilata ní a topnou zkoušku dle [12]. Zkouška se provede oh evem vody 

v soustav  na nejvyšší provozní teplotu a zp tným ochlazením v etn  proplachu soustavy a to 

dvakrát po sob . P i zkoušce nesmí být zjišt n únik vody ani jiné závady. Sou ástí zkoušky 

bude nastavení regula ních ventil  otopných t les dle výkresové dokumentace ásti TZB tak, 

aby nedocházelo k nerovnom rnému oh ívání radiátor . Projeví li se p i zkoušce závady, je 

nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol [12]. 
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7 SOLÁRNÍ SYSTÉM GEMELIOS 2 GS 240 

Solární systém využívá slune ní energii, která se v absorp ní ásti slune ního 

kolektoru m ní v teplo. Toto teplo se pak pomocí teplonosné kapaliny a erpadla odvede 

z kolektoru a využije se k oh evu teplé vody v zásobníku, k oh evu bazénové vody nebo také 

jako teplo pro vytáp ní rodinných dom . Solární systémy správn  navržené a instalované 

v našich klimatických podmínkách jsou schopny pokrýt 45 až 65 % ro ní spot eby tepla. 

Solární systémy tedy nejsou pln  sob sta né, proto za azujeme do okruhu i sekundární zdroj 

tepla, který v tomto p ípad  tvo í plynový kondenza ní kotel. Pro optimální funkci solárního 

systému je nutné správn  navrhnout velikost zásobníku, plochu kolektorového pole, orientaci 

ke sv tovým stranám a radia ní sklon. Základní funkcí pro ízení solárního systému je 

regulace rozdílu teplot. Porovnává se teplota na solárním kolektoru s teplotou v 

solárním zásobníku teplé vody. Samotný solární systém se skládá ze solárního regulátoru, 

dvou kus  plochých kolektor , trivalentního zásobníku, erpadlové skupiny, expanzní nádrže, 

teplonosné kapaliny a termostatického sm šova e. Zapojení solární soustavy je patrné 

z výkresové dokumentace . UT.06. 

7.1 Orientace kolektoru ke sv tovým stranám 

 Plocha solárního kolektoru se volí s orientací k jihu, kde je nejv tší intenzita 

slune ního zá ení, tedy energie která dopadá na plochu solárního kolektoru. Sm rování 

kolektor  k jihu m že být s odchylkou do 10o k východu nebo západu pro maximální využití 

výkonu kolektoru. Azimutní odchylka od tohoto sm ru m že být až do 45o východním i 

západním sm rem, ale v tomto p ípad  musíme po ítat se snížením výkonu kolektoru o cca 

1,5 až 2,5 %. V praxi se více up ednost uje odchylka sm rem západním, protože maximum 

slune ního zá ení a tedy i výkonu solárního kolektoru nastává kolem 14. hodiny. V letních 

m sících je vhodný radia ní sklon mezi 15o- 35o, v zimních pak 45o- 80o. Vzhledem k tomu, 

že je neekonomické natá et solární kolektory podle výšky slunce, volí se pevná radia ní 

odchylka kolektoru v rozmezí mezi 35o pro oh ev vody a 45o pro vytáp ní nebo kombinovaný 

oh ev. 
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7.2 Porovnání výkon  trubicových a plochých kolektor

Výrobci solárních systém  udávají vyšší teoretickou i nominální ú innost vakuových 

kolektor  oproti kolektor m plochým. Podle údaj  r zných výrobc  o 20 až 30 %. Ideální 

podmínky pro vakuové trubicové kolektory jsou vysoká hodnota slune ního zá ení p i nízké 

teplot  okolí. V letních m sících se výkonové rozdíly tém  nebo úpln  smazávají. Dalo by se 

tedy p edpokládat, že energetická výt žnost vakuových trubicových kolektor  p i porovnání s 

plochými kolektory bude r st p edevším v období, kdy okolní teplota vzduchu je nízká. Je 

pot eba si uv domit skute nost, že intenzita slune ního zá ení je práv  v zimním období 

nejmenší. Pokud nastane v zimním období stav, kdy vakuové trubicové kolektory jsou 

pokryty námrazou nebo sn hem, tak jejich p irozené odmrazování probíhá velice zvolna a to 

kv li velice ú inné izolaci vakuem a konstruk nímu uspo ádání. Tím podstatn  klesá ú innost 

vakuových trubic. Naopak z plochých kolektor  díky hladkému povrchu a selektivní vrstv

sníh p i prvních paprscích slunce velmi dob e a rychle odtává. Sníh m že jednoduše 

sklouznout po hladkém sklen ném povrchu plochých kolektor . V opa ném p ípad  je 

zachycen mezi jednotlivé vakuové trubice a spodní uchycení kolektorových polí i p i sklonu 

35º. Díky tomuto jevu je celkový ro ní energetický zisk u obou typ  kolektor  tém  stejný. 

Dalším faktorem je cena, která je nižší u plochých kolektor  než u trubicových kolektor . 

Diskutabilní je také životnost trubic, a  už trvanlivost vakua nebo odolnost v i 

atmosférickým vliv m. Z t chto d vod  jsem navrhnul do systému ploché kolektory. 

7.3 Návrh solární sestavy 

a) Solární ploché kolektory GS 240 

Princip a výkon plochých kolektor  jsou popsány v p íloze . 12. Plochý kolektor GS 

240 má celkovou plochu 2,37 m2, z toho istá absorp ní plocha iní 2,23 m2. Ta je d ležitá 

pro ur ení minimální zásoby vody v l.m-2 plochy kolektoru, k ur ení velikosti solárního 

zásobníku, k ur ení velikosti expanzní nádoby a k ur ení pot ebného množství teplonosné 

látky. Vstupní parametry a výpo et pro bilanci solárního systému, podrobný p ehled o 

tepelných ziscích v jednotlivých m sících jsou uvedeny v p íloze . 13. Z výpo t  vyplývá, že 

pot eba tepla pro p ípravu teplé vody za rok je 3366 kW. Volím proto dva ploché solární 
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kolektory s celkovým tepelným ziskem Qk,u = 2115 kW, z toho skute n  využitelný tepelný 

zisk je Qss,u = 1924 kW, což pokrývá pot ebu tepla na oh ev vody z cca 57 %. 

b) Trivalentní zásobník AQUALIOS 300 

Jedná se o nep ímotopný nerezový zásobník se dv ma vým níky tepla a jednou 

elektrickou topnou vložkou.  Horní vým ník je ur ený pro p ipojení k okruhu plynového 

kondenza ního kotle. Objem zásobníku oh átý horním vým níkem je 111 l. Spodní vým ník 

je ur ený pro p ipojení k okruhu solárního systému. Objem zásobníku oh átý spodním 

vým níkem je 288 l. Oba vým níky mají teplosm nnou plochu o velikosti 98,5 dm2 a objem 

vým níku 5,2 - 7,2 l. Elektrická topná vložka má p íkon 2000 W a bude sloužit k p edeh evu 

teplé vody. Ur ení objemu zásobníku TV bylo provedeno podle hodnoty tepelných zisk

solárních kolektor  s p ihlédnutím ke stagna ním stav m, které se budou vyskytovat v letních 

m sících a také podle po tu osob a zp sobu využití teplé vody. Spot eba vody se v sou asné 

dob  v tšinou udává 40 - 50 litr  na osobu a den [11]. Vzhledem ke stagna nímu jevu, který 

se u solárního systému vyskytuje, je vhodné velikost zásobníku lehce p edimenzovat. Pro 4 - 

5 lennou rodinu to znamená 5 x 40 - 50 l = 200 - 250 l + rezerva 50 l = 300 l. Technické 

parametry zásobníku jsou uvedeny v p íloze . 14, podrobný výpo et velikosti zásobníku 

teplé vody je uveden v p íloze . 15. 

c) erpadlová skupina 

erpadlová skupina zajiš uje cirkulaci topného média, zabezpe ení solární soustavy a 

zárove eší i regulaci solárního systému pomocí integrované solární regulace, která je 

napojena na ídící jednotku kotle LMS 14. Ob hové erpadlo zajiš uje dopravu teplonosné 

látky mezi kolektorem a zásobníkem teplé vody. Pro b žné aplikace v tšinou posta uje 

využití erpadla integrovaného do tzv. erpadlové skupiny. Zp tnému proud ní kapaliny 

zabra uje jednocestný ventil. erpadlová skupina dále obsahuje bezpe nostní prvky (pojistný 

ventil), regula ní a rozd lovací armatury, teplom ry, tlakom ry, pr tokom r, filtr a další 

prvky zajiš ující správný chod solární sestavy. 
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d) Pojistný ventil 

Pojistný ventil chrání primární okruh solárního systému proti nedovolenému tlaku. 

P ednastavení pojistného ventilu je 600 kPa. 

e) Termostatický sm šova

   

Termostatické sm šovací ventily omezují vysokou teplotu vody v zásobníku, získanou 

solárním oh evem, p imísením vstupní studené vody do výstupní vody ze zásobníku na 

doporu ené hodnoty dané normou.  

f) Expanzní nádrž 

Expanzní nádrž slouží k vyrovnání zm n roztažnosti teplonosné kapaliny v solární 

soustav  bez její zbyte né ztráty a udržení p etlaku v solární soustav  v p edepsaných mezích. 

Expanzní nádrž solárních soustav musí být proto dimenzována na teplotní rozdíl daný 

minimální teplotou v zimním období (až -20°C) a maximální teplotou v letním období (až 

+130°C) a na pojmutí celého objemu kapaliny z kolektor  v p ípad  odpa ení teplonosné 

kapaliny z kolektor . Dle údaj  výrobce je pro velikost kolektorového pole do 5 m2, což jsou 

dva ploché solární kolektory, vypo tena velikost expanzní nádoby 18 l. Velikost solární 

expanzní nádoby je nutno ov it výpo tem. 

g) Rozvodné potrubí solárního systému 

Potrubí solární soustavy je nutné opat it tepelnou izolací, aby tepelné ztráty z potrubí 

do okolí podstatn  nesnižovaly celkovou ú innost solární soustavy. Tepelná izolace by m la 

být odolná v i teplotám do 160 °C. U venkovních rozvod  je navíc nutná ochrana proti UV 

zá ení a nenavlhavost. Potrubí solárního systému bude provedeno z m d ných trubek 

WIELAND CUPROTHERM [24], v dimenzi 18 x 1 mm a opat eno izolací na potrubí 

tlouš ky 30 mm. V žádném p ípad  není možné použít pro p ívodní a vratné potrubí 

materiály, které nevyhovují provozním podmínkám solárních soustav pro teplotní 

a mechanické namáhání. Potrubí bude vedeno ze st ešní roviny p es m. . 2.02 - koupelna 

2.NP, kde bude vedeno za sádrokartonovou st nou, dále p es prostup stropem do m. . 1.08 - 

koupelna 1.NP. 
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7.4 Analýza pokrytí pot eby tepla na oh ev vody 

Celková analýza solárního systému byla sestavena z jednotlivých analýz pro každý 

m síc zvláš . Zadání bohužel neumož uje použít jeden model pro celý rok, protože by 

program ANTHILL mohl kombinovat hodnoty, které se reáln  nemohou vyskytnout ve stejný 

as, nap íklad ervnovou dobu osvitu kolektoru a lednovou teplotu studené vody. Pro každý 

m síc bylo použito 1 000 000 simulací. Jednotlivé histogramy byly vyhodnoceny a 

propo teny do výsledného histogramu simulace celého roku.

P i návrhu solárního systému GEMELIOS s dv ma plochými kolektory GS 240 vychází 

pr m rné minimální ro ní pokrytí pot eby tepla na oh ev vody 57 % (viz p íloha . 13). 

Z uvedeného histogramu také vyplývá, že pr m rné maximální ro ní pokrytí pot eby tepla na 

oh ev vody m že být až 62 %. Analýza byla provedena v programu ANTHILL [34] a byla 

porovnána se zjednodušenou bilancí výpo tu pot eby tepla na oh ev vody, která je sou ástí 

p ílohy . 12 a dále je tato zjednodušená bilance uvedena na internetových stránkách   

www.tzb-info.cz [17]. 

Obrázek 1: Výsledná celoro ní sob sta nost systému 
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7.5 Zkoušky za ízení 

Po ukon ení montáže solární soustavy bude provedena zkouška t snosti a topná 

zkouška, p i které budou nastaveny ventily a regula ní šroubení na spo tené hodnoty. 

Zkoušky provede dodavatel stavby za ú asti investora. Projeví li se p i zkoušce závady, je 

nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol [12]. 
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8 ZÁV R 

Výsledkem bakalá ské práce je projekt rodinného domu, který splnil moderní nároky 

na bydlení, energetickou úsporu provozu a dle klasifikace prostupu tepla obálkou budovy 

splnil energetickou t ídu B – úspornou, viz p íloha . 4. Stavba je navržena v konstruk ním 

systému POROTHERM, ve kterém jsou minimalizovány tepelné mosty a systém umož uje 

rychlou a p esnou výstavbu. Tvar budovy je jednoduchý, tém tvercový s p ehlednou 

dispozicí místností. Objekt je zast ešen dvoupláš ovou sedlovou st echou se sklonem 35o . 

Projektová dokumentace rodinného domu je provedena v souladu s normami [4-12].  

Rodinný d m bude vytáp n plynovým kondenza ním kotlem GEMINOX 1-10 C ve 

výkonovém rozsahu 0,9 - 9,5 kW. Otopnou soustavu budou tvo it ocelové deskové radiátory. 

Oh ev teplé vody bude probíhat v zásobníku o objemu 300 l a bude zajišt n p es solární 

systém s doh evem pomocí kondenza ního kotle, p ípadn  elektrické topné vložky.  

Kondenza ní technologie spot ebuje mén  energie na vytáp ní než tradi ní konven ní 

kotle. Pomocí speciálního vým níku tepla dokáže zhodnotit i teplo obsažené ve spalinách, 

které p i konven ním spalování není využito. Zásluhou kondenza ního principu dokážou tyto 

kotle využít efektu kondenzace dokonce i p i nabíjení zásobníku. V kombinaci se solárním 

systémem je v daném p ípad  využití kondenza ního kotle pro oh ev teplé vody minimální. 

Tento princip provozu je ekologický a zárove  energeticky úsporný. 

Analýza sob sta nosti solárního systému provedená pravd podobnostní metodou 

SBRA v programu ANTHILL ukázala, že už p i zapojení dvou plochých kolektor  je pokrytí 

pot eby tepla na oh ev vody až 57 %, bráno jako celoro ní pr m r. To je významná úspora 

jak z hlediska spot eby energií, tak z hlediska ochrany životního prost edí. 
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P íloha .1 

Návrh a výpo et schodišt

Student:                                                     Antonín Vacek 



1. VÝPO ET SCHODIŠT

Schodišt  je jednoramenné, levoto ivé, v p dorysném tvaru písmene U se smíšenými stupni. 

Výška stupn : 

Ší ka stupn :

Navržená velikost stupn  je 170 x 300 mm. Ší ka schodiš ového ramene je 1000 mm. 

Úhel schodišt : 

<  35o pro b žné schodišt

Nejmenší dovolená podchodná výška: 

Pr chodná výška: 

P dorys a ez schodišt  výkres . 1.10, ez schodišt m výkres . 1.05 
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P íloha .2 

Výstup z programu TEPLO 2010 

Student:                                                     Antonín Vacek 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Obvodová st na Porotherm 44 EKO + PROFI 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  30.3.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :   0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm EKO+   0.4400    0.0800  1200.0    650.0         5.0   0.0000 
  3  Porotherm TO   0.0300    0.1300   840.0    400.0         8.0   0.0000 
  4  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    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    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -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 :         4.41 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         0.219 W/m2K 



 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      14054.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.5 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :          0.947 

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

    1    14.7   0.762    11.3   0.609    18.8   0.947    61.6 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    18.9   0.947    63.9 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    19.1   0.947    63.6 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    19.4   0.947    63.8 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    19.6   0.947    66.5 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.8   0.947    69.1 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.9   0.947    70.4 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.9   0.947    69.9 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.7   0.947    66.7 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    19.4   0.947    64.1 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    19.1   0.947    63.5 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    18.9   0.947    64.2 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   18.6   18.4  -13.4  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1199    295    196    138 
 p,sat [Pa]:   2136   2121    192    169    168 

 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   0.3417    0.4550   6.858E-0008 

 Celoro ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.100 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       5.410 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než   0.0 C. 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2010 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu-d ev né lamely 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  30.3.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :    0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  D ev né lamely   0.0150    0.1800  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Pot r polymerc   0.0600    0.9600   840.0   1200.0        38.0   0.0000 
  3  PE folie   0.0010    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  4  Isover EPS GRE   0.1500    0.0210  1015.0    100.0         1.0   0.0000 
  5  Vedag Twin   0.0010    0.2100  1470.0   1200.0     35012.0   0.0000 
  6  Železobeton 1   0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  7  Št rk   0.2000    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :      4.0 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 :         5.490 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         0.177 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,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+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 :        19.310 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :          0.957 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:



 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       534.49 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :          4.32 C 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  St echa 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  30.3.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou initele prostupu dU :      0.050 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   0.0250    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Uzav ená vzduc   0.0250    0.1470  1010.0      1.2         0.4   0.0000 
  3  Isover Vario   0.0002    0.3500  1470.0     60.0    100000.0   0.0000 
  4  Isover Orsik 2   0.4000    0.0360   800.0     30.0         1.0   0.0000 
  5  Tyvek Soft   0.0010    0.3500  1470.0    330.0       111.0   0.0000 

 U vrstvy .  3 je faktor difuzního odporu prom nný v roce. 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    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    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -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 :         7.180 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         0.137 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 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 :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        159.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          5.6 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.830 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :          0.967 

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

    1    14.7   0.762    11.3   0.609    19.3   0.967    59.9 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    19.3   0.967    62.3 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    19.4   0.967    62.3 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    19.6   0.967    62.9 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    19.8   0.967    65.9 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.9   0.967    68.8 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.9   0.967    70.2 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.9   0.967    69.7 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.8   0.967    66.2 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    19.6   0.967    63.2 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    19.5   0.967    62.3 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    19.3   0.967    62.6 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   19.3   18.9   18.4   18.4  -14.9  -14.9 
 p [Pa]:   1285   1274   1273    164    144    138 
 p,sat [Pa]:   2231   2184   2116   2115    167    167 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.008E-0008 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 



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

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Podlaha mezi podlažími - d ev né lamely 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  30.3.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce sou initele prostupu dU :    0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  D ev né lamely   0.0150    0.1800  2510.0    600.0       157.0   0.0000 
  2  Pot r polymerc   0.0400    0.9600   840.0   1200.0        38.0   0.0000 
  3  Rockwool Rockf   0.0002    0.2100  1470.0    900.0    500000.0   0.0000 
  4  Isover Tango   0.0400    0.0360   920.0     64.0         1.0   0.0000 
  5  Porotherm stro   0.1900    0.6000  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  6  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    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    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -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 :        1.420 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.613 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.63 / 0.66 / 0.71 / 0.81 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         73.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.4 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        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    14.7   0.762    11.3   0.609    16.7   0.854    70.2 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    17.0   0.854    72.1 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    17.6   0.854    70.1 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    18.3   0.854    68.4 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    19.0   0.854    69.1 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.5   0.854    70.6 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.7   0.854    71.3 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.6   0.854    71.0 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.1   0.854    69.2 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    18.4   0.854    68.3 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    17.6   0.854    69.8 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    17.0   0.854    72.3 
    

 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]:   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1300   1310   1941   1942   1962   1963 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.263E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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



 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  St na vnit ní nosná 250 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  3.1.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :    0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P   0.2400    0.3650   960.0     900.0          8.0   0.0000 
  3  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    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    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -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 :         0.660 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         1.206 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.23 / 1.26 / 1.31 / 1.41 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 :    1.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         15.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :           8.0 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 :        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    14.7   0.762    11.3   0.609    14.1   0.737    83.0 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    14.6   0.737    84.1 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    15.6   0.737    79.4 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    16.9   0.737    74.6 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    18.2   0.737    72.6 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.1   0.737    72.4 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.4   0.737    72.5 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.3   0.737    72.4 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    18.3   0.737    72.5 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    17.1   0.737    74.1 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    15.7   0.737    78.7 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    14.6   0.737    84.3 
    

 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   1346   1902   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 : -5.792E-0008 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2010 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  St na vnit ní AKU 115 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Baprácekalá ská 
 Datum :  30.3.2013 

  

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :      0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5   0.1150    0.2500   960.0   1000.0         7.0   0.0000 
  3  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    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    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -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 :         0.48 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         1.548 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.57 / 1.60 / 1.65 / 1.75 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.5E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          6.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.5 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        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    14.7   0.762    11.3   0.609    12.7   0.674    90.9 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    13.3   0.674    91.5 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    14.5   0.674    85.0 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    16.1   0.674    78.2 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    17.8   0.674    74.5 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    18.8   0.674    73.5 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.3   0.674    73.1 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.1   0.674    73.2 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    17.9   0.674    74.4 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    16.4   0.674    77.4 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    14.7   0.674    84.1 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    13.3   0.674    91.6 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1402   1847   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 : -1.106E-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. 

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

 STOP, Teplo 2010 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Strop pod nevytáp nou p dou 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  30.3.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou initele prostupu dU :      0.050 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   0.2000    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Isover Vario   0.0002    0.3500  1470.0     60.0    100000.0   0.0000 
  3  Isover Orsik   0.2000    0.0360   800.0     30.0         1.0   0.0000 
  4  Tyvek Soft   0.0002    0.3500  1470.0    330.0       111.0   0.0000 
  5  OSB desky   0.3000    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 

 U vrstvy .  2 je faktor difuzního odporu prom nný v roce. 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    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    20.0   57.2  1336.7    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   59.7  1395.2    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   61.4  1434.9     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   65.0  1519.0    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   68.3  1596.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   69.9  1633.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.8  1444.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   60.0  1402.2    -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 :         6.03 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         0.162 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      43748.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :            7.1 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

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

    1    14.7   0.762    11.3   0.609    19.1   0.960    60.4 
    2    15.4   0.775    11.9   0.608    19.2   0.960    62.8 
    3    15.5   0.730    12.1   0.524    19.3   0.960    62.7 
    4    15.8   0.644    12.4   0.352    19.5   0.960    63.2 
    5    16.7   0.506    13.2  ------    19.7   0.960    66.1 
    6    17.5   0.297    14.0  ------    19.9   0.960    68.9 
    7    17.8   0.017    14.3  ------    19.9   0.960    70.3 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.9   0.960    69.8 
    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.7   0.960    66.3 
   10    15.9   0.627    12.5   0.314    19.6   0.960    63.5 
   11    15.5   0.721    12.1   0.510    19.4   0.960    62.6 
   12    15.4   0.776    12.0   0.608    19.2   0.960    63.1 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   19.0   15.5   15.5   -5.9   -5.9  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1230    610    604    603    138 
 p,sat [Pa]:   2201   1763   1763    370    370    167 

 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   0.4002    0.4002   4.719E-0009 
    2   0.4088    0.5097   6.520E-0010 

 Celoro ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.008 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.240 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než   0.0 C. 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

  



Kondenza ní zóna .  1 
  Hranice kondenza ní zóny  Akt.kond./vypa .  Akumul.vlhkost 
 M síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  12   0.4002    0.4002   5.31E-0010     0.0014 
   1   0.4002    0.4002   4.41E-0011     0.0015 
   2   0.4002    0.4002   5.81E-0010     0.0029 
   3    ---       ---    -1.10E-0009     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0029 kg/m2 
      

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

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

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu-dlažba 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  11.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :      0.050 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   0.0120    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stavební tmel   0.0030    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  Pot r polymerc   0.0600    0.9600   840.0   1200.0        38.0   0.0000 
  4  PE folie   0.0010    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  5  Isover EPS GRE   0.1500    0.0210  1015.0    100.0         1.0   0.0000 
  6  Vedag Twin   0.0010    0.2100  1470.0   1200.0     35012.0   0.0000 
  7  Železobeton 1   0.1500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  8  Št rk   0.2000    0.6500   800.0   1650.0        15.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 



 Návrhová venkovní teplota Te :      4.0 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 :         5.460 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         0.178 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,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+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 :        19.300 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :          0.957 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1014.59 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.35 C 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Podlaha mezi podlažími - dlažba 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  11.2.2013 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce sou initele prostupu dU :      0.050 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   0.0120    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Stavební tmel   0.0030    0.2200  1300.0   1500.0      1350.0   0.0000 
  3  Pot r polymerc   0.0400    0.9600   840.0   1200.0        38.0   0.0000 
  4  Rockwool Rockf   0.0002    0.2100  1470.0    900.0    500000.0   0.0000 



  5  Isover Tango   0.0400    0.0360    920.0       64.0          1.0   0.0000 
  6  Porotherm stro   0.1900    0.6000  1020.0   2100.0        17.0   0.0000 
  7  Porotherm Univ   0.0100    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    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    20.0   58.0  1355.4    -1.7   80.9   429.0 
    2        28    20.0   60.5  1413.9    -0.1   80.5   487.4 
    3        31    20.0   60.2  1406.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.0   61.3  1432.6     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.0   64.7  1512.0    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.0   68.2  1593.8    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.0   70.0  1635.9    17.9   70.0  1434.9 
    8        31    20.0   69.3  1619.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   65.3  1526.0    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   61.6  1439.6     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.0   60.2  1406.8     3.6   79.2   625.9 
   12        31    20.0   60.6  1416.2     0.2   80.4   498.0 
  

 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 :         1.37 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :         0.632 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.65 / 0.68 / 0.73 / 0.83 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.9E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         66.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.1 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        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    14.9   0.765    11.5   0.608    16.7   0.850    71.2 
    2    15.6   0.779    12.1   0.608    17.0   0.850    73.1 
    3    15.5   0.725    12.1   0.516    17.5   0.850    70.2 
    4    15.8   0.644    12.3   0.355    18.2   0.850    68.5 
    5    16.6   0.517    13.2   0.022    18.9   0.850    69.1 
    6    17.4   0.310    14.0  ------    19.4   0.850    70.6 
    7    17.9  ------    14.4  ------    19.7   0.850    71.4 
    8    17.7   0.149    14.2  ------    19.6   0.850    71.1 



    9    16.8   0.494    13.3  ------    19.0   0.850    69.3 
   10    15.8   0.632    12.4   0.328    18.3   0.850    68.5 
   11    15.5   0.725    12.1   0.516    17.5   0.850    70.2 
   12    15.6   0.777    12.2   0.604    17.0   0.850    73.0 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1300   1325   1334   1942   1943   1962   1963 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.216E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodová st na Porotherm 44 EKO + PROFI 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm EKO+ PROFI  0,440       0,080  5,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  
  

 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 =   0,22 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,360 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm TO). 
  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 = 0,1000 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 5,4100 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. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha na terénu-d ev né lamely 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  4,0 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  D ev né lamely  0,015       0,180  157,0 
   2  Pot r polymercementový  0,060       0,960  38,0 
   3  PE folie  0,001       0,350  144000,0 
   4  Isover EPS GREY 150  0,150       0,021  1,0 
   5  Vedag Twin  0,001       0,210  35012,0 
   6  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   7  Št rk  0,200       0,650  15,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,539+0,015 = 0,554 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  

  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 =   0,18 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. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2)
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 = 4,32 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   St echa 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  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  0,025       0,220  9,0 
   2  Uzav ená vzduch. dutina tl. 25  0,025       0,147  0,4 
   3  Isover Vario  0,0002       0,350  100000,0 
   4  Isover Orsik 20  0,400       0,036  1,0 
   5  Tyvek Soft  0,001       0,350  111,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

  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 =   0,14 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VÝPO ET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POT EBY TEPLA NA VYTÁP NÍ A PR M RNÉHO 
 SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 

 dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540 

 Ztráty 2010 

 Název objektu :  RD 
 Zpracovatel :  A.Vacek 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  1.4.2013 
 Varianta :  Po místnostech 

 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.8 C 

initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        19.1 C 
  

 P dorysná plocha podlahy objektu A :        95.2 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        39.0 m 
 Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V :       490.8 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 :  1.06  Název místnosti :   PRACOVNA    

  

 P d. plocha A :     11.1 m2  Objem vzduchu V :   30.8 m3 
 Exp. obvod P :      6.9 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 
  

 Obvodová st na    14.3   0.19  e = 1.00   0.00   -------     2.71 W/K 
 Okno               2.3   1.10  e = 1.15   0.00   -------     2.85 W/K 
 Podlaha na teré   11.1   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.70 W/K 
 St na vnit ní A    3.6   1.52  f,i = 0.14   0.00   -------     0.78 W/K 
 Dve e              1.6   0.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.16 W/K 
 St na vnit ní A    6.7   1.52  f,i = 0.14   0.00   -------     1.46 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 :       303 W,   tj.     13.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       183 W,   tj.      5.5 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       487 W,   tj.      8.6 % z celkové ztráty objektu 

  



REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.07  Název místnosti :   WC          

  

 P d. plocha A :      2.3 m2  Objem vzduchu V :      6.4 m3 
 Exp. obvod P :      1.1 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 
  

 Obvodová st na     2.8   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.53 W/K 
 Okno               0.3   1.10  e = 1.15   0.00   -------     0.39 W/K 
 Podlaha na teré    2.3   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.14 W/K 
 St na vnit ní A    6.7   1.52  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.17 W/K 
 St na vnit ní A    2.1   1.52  f,i = 0.14   0.00   -------     0.45 W/K 
 Dve e              1.4   0.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.14 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 :        17 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        38 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        55 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.08  Název místnosti :   KOUPELNA    

  

 P d. plocha A :      6.3 m2  Objem vzduchu V :     17.3 m3 
 Exp. obvod P :      5.1 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 
  

 Obvodová st na    14.1   0.21  e = 1.00   0.00   -------     2.96 W/K 
 Okno               0.4   1.10  e = 1.15   0.00   -------     0.48 W/K 
 Podlaha na teré    6.5   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.56 W/K 
 St na vnit ní A    6.7   1.52  f,i = 0.10   0.00   -------     1.05 W/K 
 St na vnit ní n    7.3   1.18  f,i = 0.36   0.00   -------     3.11 W/K 
 St na vnit ní n    0.8   1.18  f,i = 0.23   0.00   -------     0.23 W/K 
 Dve e              1.4   0.70  f,i = 0.23   0.00   -------     0.22 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 :       336 W,   tj.     14.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       344 W,   tj.     10.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       679 W,   tj.     12.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.09  Název místnosti :   SCHODIŠT    

  



 P d. plocha A :      5.8 m2  Objem vzduchu V :     15.9 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 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 :    2.0 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 
  

 Obvodová st na     6.2   0.19  e = 1.00   0.00   -------     1.18 W/K 
 St na vnit ní n    7.3   1.18  f,i =-0.56   0.00   -------    -4.86 W/K 
 St na vnit ní n    7.3   1.18  f,i =-0.40   0.00   -------    -3.47 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     2.00 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :      -179 W,   tj.     -7.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       270 W,   tj.      8.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        92 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.05  Název místnosti :   OBÝVACÍ POK 

  

 P d. plocha A :     25.4 m2  Objem vzduchu V :     70.2 m3 
 Exp. obvod P :     10.0 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 :    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 
  

 Obvodová st na    21.4   0.19  e = 1.00   0.00   -------     4.06 W/K 
 Okno               6.4   1.10  e = 1.15   0.00   -------     8.16 W/K 
 Podlaha na teré   27.5   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    1.72 W/K 
 St na vnit ní n    7.3   1.18  f,i = 0.29   0.00   -------     2.48 W/K 
 St na vnit ní n    6.6   1.18  f,i = 0.14   0.00   -------     1.12 W/K 
 Dve e              3.9   0.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.39 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 :       628 W,   tj.     27.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       418 W,   tj.     12.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1046 W,   tj.     18.4 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.04  Název místnosti :   KUCHY       

  

 P d. plocha A :      9.4 m2  Objem vzduchu V :     26.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.6 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 :    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 
  

 Obvodová st na    17.2   0.19  e = 1.00   0.00   -------     3.27 W/K 
 Okno               2.3   1.10  e = 1.15   0.00   -------     2.85 W/K 
 Podlaha na teré    8.2   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.51 W/K 
 St na vnit ní A    7.8   1.52  f,i = 0.14   0.00   -------     1.70 W/K 
 Dve e              1.2   0.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.12 W/K 
 St na vnit ní n    0.7   1.18  f,i = 0.14   0.00   -------     0.12 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 :       300 W,   tj.     12.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       464 W,   tj.     13.8 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       764 W,   tj.     13.5 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.03  Název místnosti :  N - SPÍŽ     

  

 P d. plocha A :      2.0 m2  Objem vzduchu V :      5.5 m3 
 Exp. obvod P :      1.0 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 
  

 Obvodová st na     2.5   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.48 W/K 
 Okno               0.3   1.10  e = 1.15   0.00   -------     0.32 W/K 
 Podlaha na teré    2.0   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.09 W/K 
 St na vnit ní A    7.8   1.52  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.98 W/K 
 Dve e              1.2   0.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.14 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 :       -37 W,   tj.     -1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        28 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -9 W,   tj.     -0.2 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.01  Název místnosti :   ZÁDVE Í     

  

 P d. plocha A :      4.2 m2  Objem vzduchu V :     11.5 m3 
 Exp. obvod P :      1.8 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 
  

 Obvodová st na     3.1   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.58 W/K 
 Dve e venkovní     1.8   0.70  e = 1.00   0.00   -------     1.24 W/K 
 Podlaha na teré    4.2   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.18 W/K 
 St na vnit ní A    6.7   1.52  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.71 W/K 
 St na vnit ní n    0.7   1.18  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.14 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 :         5 W,   tj.      0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        59 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        63 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  1.02  Název místnosti :   CHODBA      

  

 P d. plocha A :      7.7 m2  Objem vzduchu V :     21.3 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 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 
  

 Podlaha na teré    7.7   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.33 W/K 
 St na vnit ní A    2.1   1.52  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.53 W/K 
 Dve e              1.4   0.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.16 W/K 
 St na vnit ní A    3.6   1.52  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.91 W/K 
 Dve e              1.6   0.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.18 W/K 
 St na vnit ní n    6.6   1.18  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.31 W/K 
 Dve e              3.9   0.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.46 W/K 
 St na vnit ní n    0.8   1.18  f,i =-0.30   0.00   -------    -0.29 W/K 
 Dve e              1.4   0.70  f,i =-0.30   0.00   -------    -0.29 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 :      -114 W,   tj.     -4.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       109 W,   tj.      3.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -5 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1258 W,   tj.     54.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       1912 W,   tj.     57.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       3171 W,   tj.     55.9 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  2.03  Název místnosti :   LOŽNICE     

  

 P d. plocha A :     17.6 m2  Objem vzduchu V :     48.7 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 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 
  

 Obvodová st na    12.0   0.19  e = 1.00   0.00   -------     2.27 W/K 
 Okno               1.6   1.10  e = 1.15   0.00   -------     1.97 W/K 



 St echa           20.8   0.11  e = 1.00   0.00   -------     2.29 W/K 
 St na vnit ní A    5.9   1.52  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.03 W/K 
 St na vnit ní A    6.0   1.52  f,i = 0.14   0.00   -------     1.30 W/K 
 Dve e              1.6   0.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.16 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 :       244 W,   tj.     10.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       290 W,   tj.      8.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       533 W,   tj.      9.4 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  2.02  Název místnosti :   KOUP+WC     

  

 P d. plocha A :      9.3 m2  Objem vzduchu V :     25.7 m3 
 Exp. obvod P :      6.4 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 
  

 Obvodová st na     9.2   0.19  e = 1.00   0.00   -------     1.75 W/K 
 Okno               1.6   1.10  e = 1.15   0.00   -------     1.97 W/K 
 St echa            9.8   0.11  e = 1.00   0.00   -------     1.08 W/K 
 St na vnit ní A    5.8   1.52  f,i = 0.10   0.00   -------     0.91 W/K 
 St na vnit ní A    4.1   1.52  f,i = 0.23   0.00   -------     1.45 W/K 
 Dve e              1.4   0.70  f,i = 0.23   0.00   -------     0.22 W/K 
 St na vnit ní A    5.2   1.52  f,i = 0.36   0.00   -------     2.83 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 :       399 W,   tj.     17.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       511 W,   tj.     15.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       910 W,   tj.     16.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  2.01  Název místnosti :   CHODBA      

  

 P d. plocha A :      6.1 m2  Objem vzduchu V :     16.9 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 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 echa            8.9   0.11  e = 1.00   0.00   -------     0.98 W/K 
 St na vnit ní A    4.1   1.52  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.89 W/K 
 Dve e              1.4   0.70  f,i =-0.30   0.00   -------    -0.29 W/K 
 St na vnit ní A    6.0   1.52  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.52 W/K 
 Dve e              1.6   0.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.18 W/K 
 St na vnit ní n    3.6   1.18  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.71 W/K 



 Dve e              1.6   0.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.18 W/K 
 St na vnit ní n    1.5   1.18  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.30 W/K 
 Dve e              1.6   0.70  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.18 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 :      -128 W,   tj.     -5.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        86 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       -42 W,   tj.     -0.7 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  2.05  Název místnosti :   POKOJ 1     

  

 P d. plocha A :     18.6 m2  Objem vzduchu V :     43.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.6 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 
  

 Obvodová st na    10.8   0.21  e = 1.00   0.00   -------     2.27 W/K 
 Okno               2.4   1.10  e = 1.15   0.00   -------     3.09 W/K 
 St echa           20.8   0.14  e = 1.00   0.00   -------     2.91 W/K 
 St na vnit ní n    3.6   1.18  f,i = 0.14   0.00   -------     0.61 W/K 
 Dve e              1.6   0.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.16 W/K 
 St na vnit ní n    5.2   1.18  f,i = 0.29   0.00   -------     1.75 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 :       377 W,   tj.     16.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       258 W,   tj.      7.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       636 W,   tj.     11.2 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  2.04  Název místnosti :   POKOJ 2     

  

 P d. plocha A :     18.6 m2  Objem vzduchu V :     43.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.6 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 
  

 Obvodová st na    10.8   0.21  e = 1.00   0.00   -------     2.27 W/K 
 Okno               2.4   1.10  e = 1.15   0.00   -------     3.09 W/K 
 St echa           20.8   0.14  e = 1.00   0.00   -------     2.91 W/K 
 St na vnit ní n    1.5   1.18  f,i = 0.14   0.00   -------     0.26 W/K 
 Dve e              1.6   0.70  f,i = 0.14   0.00   -------     0.16 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 :       304 W,   tj.     13.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       258 W,   tj.      7.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       562 W,   tj.      9.9 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  1.09  Název místnosti :   SCHODIŠT    

  

 P d. plocha A :      5.8 m2  Objem vzduchu V :      9.8 m3 
 Exp. obvod P :      2.3 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 
  

 Obvodová st na     1.7   0.19  e = 1.00   0.00   -------     0.32 W/K 
 Okno               0.9   1.10  e = 1.15   0.00   -------     1.19 W/K 
 St na vnit ní A    5.2   1.52  f,i =-0.56   0.00   -------    -4.41 W/K 
 St na vnit ní n    5.2   1.18  f,i =-0.40   0.00   -------    -2.44 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 :      -134 W,   tj.     -5.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        41 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       -92 W,   tj.     -1.6 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1062 W,   tj.     45.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       1445 W,   tj.     43.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2506 W,   tj.     44.1 % 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/ 106   PRACOVNA 20.0      11.1     30.8        487    8.6%   13.90 
  1/ 107   WC 20.0       2.3      6.4         55    1.0%    1.57 
  1/ 108   KOUPELNA 24.0       6.3     17.3        679   12.0%   17.42 
  1/ 109   SCHODIŠT  15.0       5.8     15.9         92    1.6%    3.66
  1/ 105   OBÝVACÍ POK 20.0      25.4     70.2       1046   18.4%   29.87 
  1/ 104   KUCHY  20.0       9.4     26.0        764   13.5%   21.82
  1/ 103   N - SPÍŽ 15.0       2.0      5.5         -9   -0.2%   -0.30 
  1/ 101   ZÁDVE Í 15.0       4.2     11.5         63    1.1%    2.11 
  1/ 102   CHODBA 15.0       7.7     21.3         -5   -0.1%   -0.18 
          
  2/ 203   LOŽNICE 20.0      17.6     48.7        533    9.4%   15.23 
  2/ 202   KOUP+WC 24.0       9.3     25.7        910   16.0%   23.33 
  2/ 201   CHODBA 15.0       6.1     16.9        -42   -0.7%   -1.41 
  2/ 205   POKOJ 1 20.0      18.6     43.4        636   11.2%   18.16 
  2/ 204   POKOJ 2      20.0      18.6     43.4        562    9.9%   16.06 
  2/ 109   SCHODIŠT    15.0       5.8      9.8        -92   -1.6%   -3.69 



          
  

 Sou et:      150.1     392.7      5677  100.0%    157.56 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     5.677 kW 100.0 % 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     2.320 kW   40.9 % 
 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V     3.357 kW   59.1 % 

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

 Obvodová st na       0.862 kW    15.2 %     126.0 m2        6.8 W/m2 
 Okno                 0.919 kW    16.2 %      20.8 m2       44.1 W/m2 
 Podlaha na teré      0.147 kW     2.6 %      69.5 m2        2.1 W/m2 
 St na vnit ní A     -0.001 kW    -0.0 %      96.3 m2       -0.0 W/m2 
 Dve e               -0.000 kW    -0.0 %      31.2 m2       -0.0 W/m2 
 St na vnit ní n      0.000 kW     0.0 %      66.3 m2        0.0 W/m2 
 Dve e venkovní       0.037 kW     0.7 %       1.8 m2       21.0 W/m2 
 St echa              0.356 kW     6.3 %      81.2 m2        4.4 W/m2 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P EDPIS : 
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.34 W/m3K 
 Spot eba energie na vytáp ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    24.94 kWh/m3,rok 

 P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav ný objem Vb =      490.83 m3 
  - pr m r. vnit ní teplota Ti =         19.1 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:        4864 kWh/a 
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:        5319 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:          1042 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:          3001 kWh/a 
  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:          6343 kWh/a 
  

 Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   12.92 kWh/m3,rok

 PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Celk.sou .tep.ztráty (ustálený m rný tep.tok) prostupem H,T:     72.6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    299.2 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl ích konstrukcí... Uem,lim:     0.42 W/m2K 
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.24 W/m2K

 STOP, Ztráty 2010 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   RD 

Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp ných zón budovy V =  490,8 m3 
 Plocha ohrani ujících konstrukcí A =  299,2 m2 
 P evažující návrhová vnit ní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 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. 9)
  

Požadavek:  
  max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N =   0,55 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. 
  

 Spln ní požadavk  na sou initel prostupu tepla pro díl í obalové konstrukce 
 vyžaduje sou asn , aby hodnota U,em nep ekro ila limit odvozený z požadavk
 pro díl í konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,42 W/m2K 
  

U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  

Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy ( l. C.2)
  

 Klasifika ní t ída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifika ní ukazatel CI:  0,4 

 Ztráty 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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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 

RD 

Ostrava, U Autodružstva 

Ostrava, .kat.       

      

Vlastník nebo spole enství vlastník , pop . stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Josef Špirek 

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vn jší objem vytáp né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 

490,8 m3

Celková plocha A  - sou et vn jších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohrani ujících objem budovy 

299,2 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,61 m2/m3

Typ budovy bytová 
Pom rná plocha pr svitných výplní otvor  obvodového plášt fw (pro nebyt. budovy) 0,00 

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,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

initel 
teplotní 
redukce 

bi

[-] 

M rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodová st na 126,0 0,19 0,30 (0,25) 1,06 25,3 

Okno 20,8 1,10 1,50 (1,20) 1,18 27,0 

Podlaha na teré 69,5 0,15 0,45  (0,30) 0,42 4,3 

Dve e venkovní 1,8 0,70 1,70  (1,20) 0,88 1,1 

St echa 81,2 0,14 0,24  (0,16) 0,92 10,4 

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                        (     )             

                      (     )            

Celkem 299,2    68,1 

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 68,1 

Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,23 

Doporu ený sou initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,32 

Požadovaný sou initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,42 

Pr m rný sou initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,02 

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 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,13 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,25 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,31) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,42 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,72 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,02 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,53 

Klasifikace: B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  13.4.2013 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  A.Vacek 

I :         

Zpracoval:       

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

(RD) 

(Ostrava, U Autodružstva) 

Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 144,3 m2 stávající doporu ení 

  Cl

0,3 

0,6

1,0

1,5 

2,0 

2,5 

Velmi úsporná

Mimo ádn  nehospodárná

      

    0,55

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A

0,23       

Klasifika ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,61 m2/m3

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,13 0,25 (0,31) 0,42 0,72 1,02 1,53 

Platnost štítku do 1.6.2013 

Datum vystavení štítku 13.4.2013 

Štítek vypracoval (A.Vacek) 

(Kvalifikace) 

A

B

C

D

E

F

G
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Návrh zdroje tepla, pot eba tepla pro vytáp ní  
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5. NÁVRH ZDROJE TEPLA 

Celkové tepelné ztráty objektu:  5,677 kW 

Celkový výkon otopných t les:  6,038 kW 

Rezervovaný výkon pro oh ev TV:   0,400 kW.hod-1 

Ro ní pot eba tepla pro vytáp ní: 11,7 MWh.rok-1 



Celková pot eba teplé vody za den pro 4 osoby: 

Pot eba tepla na oh ev vody z teploty 10oC na teplotu 55oC za den: 

= 9,63 kWh.den-1

Pot eba tepla na oh ev vody za rok: 

 = 3366 kWh.rok-1 

P íkon oh íva e pro oh ev teplé vody za hodinu:  

-1 

Doba oh evu 160 l vody ( p i využití maximálního výkonu kotle ( ): 

Použité veli iny 

V2p   denní spot eba teplé vody [m3]

   m rná hmotnost vody [kg.m-3] 

    as pot ebný pro oh ev 160 l vody [h] 

    ú innost oh evu 

t1    teplota vstupní vody [oC] 

t2    teplota výstupní vody [oC]  

c    m rná tepelná kapacita vody [Wh.kg-1K-1]   

QTUV,den  pot eba tepla na oh ev teplé vody [kWh.den-1]  

z   p irážky na tepelné ztráty p i p íprav  teplé vody [-] 

Celkový pot ebný výkon zdroje: 6,038 kW + 0,400 kW = 6,438 kW. Navržen plynový 

kondenza ní kotel GEMINOX THRs 1-10 C o výkonu 0,9-9,5 kW.  
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6.  NÁVRH OTOPNÝCH T LES PRO ÚST EDNÍ VYTÁP NÍ 

 podle SN 061102 

 Ztráty 2010 

 Název úlohy :   RD 
 Zakázka :   Bakalá ská práce 
 Zpracovatel :   A.Vacek 
 Datum :   10.4.2013 
 Varianta :   Po místnostech 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ: 
          
 Ozna .  Název  Ztráta  Typ  Požad.  Tw1/Tw2  Umíst ní 
  

 NP/ .m.  místnosti  Qc [W]  t lesa  výkon [W]  [C]  t lesa 
          
  
  

 1/106  PRACOVNA      487  1.typ  487  60/50  pod oknem 
     
          
 1/107  WC                55  1.typ  55  60/50  vedle okna 
     
          
 1/108  KOUPELNA      679  1.typ  679  60/50  pod oknem 
     
          
 1/109  SCHODIŠT       92  1.typ  92  60/50  pod oknem 
     
          
 1/105  OBÝVACÍ POK  1046  1.typ  1046  60/50  pod oknem 
     
          
 1/104  KUCHY          764  1.typ  764  60/50  vedle okna 
     
          
 1/103  N - SPÍŽ          -9  V místnosti není tepelná ztráta. 
          
 1/101  ZÁDVE Í         63  1.typ  63  60/50  vedle okna 
     
          
 1/102  CHODBA         -5  V místnosti není tepelná ztráta. 
         
 2/203  LOŽNICE         533  1.typ  533  60/50  pod oknem 
     
          
 2/202  KOUP+WC       910  1.typ  910  60/50  pod oknem 
     
          
 2/201  CHODBA         -42  V místnosti není tepelná ztráta. 
          
 2/205  POKOJ 1         636  1.typ  636  60/50  pod oknem 
     
          
 2/204  POKOJ 2         562  1.typ  562  60/50  pod oknem 
     
          
 2/109  SCHODIŠT       -92  V místnosti není tepelná ztráta. 
          

  



 VÝSLEDKY NÁVRHU: 
        
 Ozna .  Název  T leso   Po et     % 
  

 NP/ .m.  místnosti      kus     z Qc 
        
  
  

 1/106  PRACOVNA    Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK (600/1400) 
   Výška/Délka: 600/1400 mm 
   Skut.výkon: 533 W   1x  109% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 109% 
        
 1/107  WC          Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK (300/400) 
   Výška/Délka: 300/400 mm 
   Skut.výkon: 82W   1x  149% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 149% 
        
 1/108  KOUPELNA    Název: KORALUX LINEAR KLM 1220.750 
   Výška/Délka: 1220/750 mm 
   Skut.výkon: 519 W   1x    77% 
        
   Název: KORALUX LINEAR KLM 700.450 
   Výška/Délka: 700/450 mm 
   Skut.výkon: 185 W   1x    27% 
        
     Sou et:  104% 
        
 1/109  SCHODIŠT    V místnosti není tepelná ztráta - t leso není t eba. 
       
    
        
 1/105  OBÝVACÍ PO  Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 21 VK (600/1400) 
   Výška/Délka: 600/1400 mm 
   Skut.výkon: 1116 W   1x  107% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 107% 
        
 1/104  KUCHY       Název: RADIK Koratherm Vertikal M (1200/588) 
   Výška/Délka: 1200/588 mm 
   Skut.výkon: 766 W   1x  104% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 104% 
        
 1/103  N - SPÍŽ    V místnosti není tepelná ztráta - t leso není t eba. 
        
 1/101  ZÁDVE Í     Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK (300/400) 
   Výška/Délka: 300/400 mm 
   Skut.výkon: 82 W   1x  130% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 130% 
        
 1/102  CHODBA      V místnosti není tepelná ztráta - t leso není t eba. 
        
  



 2/203  LOŽNICE     Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK (600/1400) 
   Výška/Délka: 600/1400 mm 
   Skut.výkon: 533W   1x  100% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 100% 
        
 2/202  KOUP+WC     Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 21 VK (900/1000) 
   Výška/Délka: 900/1000 mm 
   Skut.výkon: 910 W   1x  100% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 100% 
        
 2/201  CHODBA      V místnosti není tepelná ztráta - t leso není t eba. 
        
 2/205  POKOJ 1     Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 11 VK (400/1600) 
   Výška/Délka: 400/1600 mm 
   Skut.výkon: 706W   1x  111% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 111% 
        
 2/204  POKOJ 2     Název: RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK (600/1600) 
   Výška/Délka: 600/1600 mm 
   Skut.výkon: 606 W   1x  108% 
        
   2. typ t lesa nebyl navrhován. 
        
     Sou et: 108% 
        
 2/109  SCHODIŠT    V místnosti není tepelná ztráta - t leso není t eba. 
        



 TABULKA T LES: 
         
 Ozna ení  Výška  Délka  Po et  Ozna .  Po et 
  

 t lesa  [mm]  [mm]  l.  NP/ .m.  kus
         
  
  

 RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK   600  1400  --  1/106  1 
     2/203 1 
     Celkem kus :   2 
         
 RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK  300  400  --  1/107  1 
     1/101  1 
     Celkem kus :   2 
         
 KORALUX LINEAR KLM 1220.750  1215 750  --  1/108  1 
 KORALUX LINEAR KLM  700.450  690 450  --  1/108  1
     Celkem kus :   2 
         
 RADIK Ventil Kompakt Typ 21 VK  600  1400  --  1/105  1 
     Celkem kus :   1 
         
 RADIK Ventil Kompakt Typ 21 VK  900  1000  --  2/202  1 
     Celkem kus :   1 
         
 RADIK Koratherm Vertikal M  1200 588  --  1/104  1
     Celkem kus :   1 
         
 RADIK Ventil Kompakt Typ 10 VK   600  1600  -- 2/204  1 
     Celkem kus :   1 
         
 RADIK Ventil Kompakt Typ 11 VK  400  1600  --  2/205  1 
     Celkem kus :   1 
         

 Stop, Ztráty 2010 
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Místní odpory - hlavní v tev  

1 18 
Kotel 2,50 koleno 1,30
Koleno 1,30 Spojení proud  0,60
T leso 3,00 Redukce (rozš.) 0,20
Redukce (zúž.) 0,04  2,10
D lení proud  0,30

       7,14

2                              17 
T leso 3,00 Spojení proud  0,60
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
D lení proud  0,30  0,80

 3,34

3 16 
T leso 3,00 Spojení proud  0,60
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
D lení proud  0,30  0,80

 3,34

4 15 
Odbo ka pravoúhlá 1,30 Spojení proud

  
0,90

 1,30  0,90

5 14 
T leso 3,00 Spojení proud  0,60
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
D lení proud  0,30  0,80

 3,34

6 13 
T leso 3,00 Spojení proud  0,60
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
D lení proud  0,30  0,80

 3,34



7 12 
Odbo ka pravoúhlá 1,30 Spojení proud  0,90

 1,30  0,90

8 11 
T leso 3,00 Spojení proud  0,60
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
D lení proud  0,30 Koleno 1,30
Koleno 1,30  2,40

 4,64

9 10 
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
Koleno 1,30 Koleno 1,30
T leso 3,00  1,50

 4,34

Místní odpory -  v tev 5,6  

19 21 
T leso 3,00 Spojení proud  0,60
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
D lení proud  0,30 Koleno 1,30

 3,34  2,40

20 22 
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
Koleno 1,30 Koleno 1,30
T leso 3,00   1,50

  4,34



Místní odpory -  v tev 8  

23 26 
D lení proud  1,50 Spojení proud  3,00
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20

 1,54  3,20

24 25 
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
Koleno 1,30 Koleno 1,30
T leso 3,00  1,50

 4,34

Místní odpory -  v tev 7  

27 28 
Redukce (zúž.) 0,04 Redukce (rozš.) 0,20
Koleno 1,30 Koleno 1,30
T leso 3,00  1,50

 4,34
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8 Návrh ob hového erpadla GRUNDFOS UPM 15-70 

Výpo et objemového pr toku erpadla: 

  Q objemový pr tok erpadla [m3.h-1] 

Qt výkon všech otopných t les [W] 

c m rná tepelná kapacita vody 1,163 [Wh.kg-1.K-1] 

 teplotní spád [°C] 

 hustota vody (60°C) 983 [kg.m-3] 

Výpo et výtla né výšky erpadla: 

p Tlaková ztráta okruhu 9,022 [kPa] 

g tíhové zrychlení 9,81 [m.s-1] 

erpadlo Grundfos UPM 15-70, které je sou ástí kotle vyhovuje daným hydraulickým 

podmínkám a bude nastaveno na rychlost .4. 
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9. Výpo et objemu expanzní nádoby 

Vodní objem celé otopné soustavy:    V = 84,615 l

Maximální provozní teplota:     Tmax = 60°C  

Maximální provozní tlak:     ph,dov  = 2,5 bar 

P evýšení nejvyššího bodu nad expanzní nádobou:  h = 3,06 m  

Minimální požadovaný tlak:     ph,min = 1,2 bar

(v tší hodnota z 1; hmax/10) + 0,2

Pom rné zv tšení objemu vody p i jejím oh átí  

z 10 °C na maximální provozní teplotu:   v = 0,016  

Objem tlakové expanzní nádoby:    Vexp [l] 

V kotli Geminox THRs 1-10 C je instalována expanzní nádoba o objemu 8 l, která dostate n

pokryje ztráty otopné soustavy. 



Výpo et celkového objemu vody v soustav

.úseku 

délka úseku l Dxt pr m r objem vody otopné t leso

[m] [mm] [m] [m3] [l] 
1 2,545 22x1 0,020 0,000799535 10,60 
2 1,650 22x1 0,020 0,000518363   3,90 
3 2,680 22x1 0,020 0,000841947   0,76 
4 0,940 22x1 0,020 0,000295310   
5 9,425 22x1 0,020 0,002960951   4,34 
6 1,100 22x1 0,020 0,000345575   0,76 
7 5,775 22x1 0,020 0,001814270   
8 6,460 15x1 0,013 0,000857451   4,96 
9 1,855 12x1 0,010 0,000145691   4,34 

10 1,780 12x1 0,010 0,000139801   
11 6,635 15x1 0,013 0,000880679   
12 5,750 22x1 0,020 0,001806416   
13 1,100 22x1 0,020 0,000345575   
14 9,250 22x1 0,020 0,002905973   
15 1,115 22x1 0,020 0,000350288   
16 2,650 22x1 0,020 0,000832522   
17 1,650 22x1 0,020 0,000518363   
18 2,320 22x1 0,020 0,000728849   
19 2,860 18x1 0,016 0,000575037 11,40 
20 3,300 15x1 0,013 0,000438017   8,12 
21 3,300 15x1 0,013 0,000438017   
22 2,860 18x1 0,016 0,000575037   
23 3,060 15x1 0,013 0,000406161   
24 0,790 15x1 0,013 0,000104859   8,30 
25 0,790 15x1 0,013 0,000104859   
26 3,060 15x1 0,013 0,000406161   
27 1,010 12x1 0,010 0,000079325   4,34 
28 1,010 12x1 0,010 0,000079325    61,82  
                                                                                     0,020294355    20,29 

     86,720      61,82 

 Kotel   2,50 

                  84,615 l 
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10. VÝPO ET MINIMÁLNÍ TLOUŠ KY IZOLACE POTRUBÍ 

Výpo et izolace pro potrubí Cu 12x1 mm 



Výpo et izolace pro potrubí Cu 15x1 mm 



Výpo et izolace pro potrubí Cu 18x1 mm 



Výpo et izolace pro potrubí Cu 22x1 mm 

Výpo ty provedeny pomocí výpo tových pom cek na portálu www.tzb-info.cz. 
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11. POSOUZENÍ POJISTNÉHO VENTILU 

Pr ez sedla pojistného ventilu: 

Jmenovitý výkon zdroje tepla  Qn = 9,5 kW 

Výtokový sou initel     = 0,444 

Otevírací p etlak pojistného ventilu  Pot = 300 kPa

2
0 47,2

300444,0

5,9*2*2
mm

p

Q
S

otv

n
=

⋅
=

⋅
=

α

Vypo tený pr ez sedla pojistného ventilu je 2,46 mm2. Posuzovaný pojistný ventil kotle má 

min. pr ez sedla dle výrobce 113 mm2. Pojistný ventil vyhovuje. 
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Pot eba tepla na oh ev vody 
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Posouzení a analýza sob sta nosti solárního systému metodou SBRA 

Zadání 

Ve vlastní analýze jsem cht l pomocí programu Anthill (metoda SBRA) ukázat 

spolehlivost a sob sta nost solárního systému v závislosti na klimatických podmínkách a 

ro ním období a na kolik je nutné v jednotlivých m sících vodu v trivalentním zásobníku 

doh ívat pomocí kondenza ního kotle.  

Vstupní údaje 

Pot eba tepla na p ípravu teplé vody QTUV - (R) 

= 9,63 kWh

  

QTUV,den   Pot eba tepla na oh ev teplé vody   [kWh]  

z    P irážky na tepelné ztráty p i p íprav  teplé vody [-]   

    M rná hmotnost vody      [kg.m-3] 

V2p    Denní spot eba teplé vody      [m3] 

T1       Teplota studené vody     [°C] 

T2    Teplota teplé vody     [°C] 

Výkon solárního systému (S)

Teoreticky využitelné zisky solární soustavy v jednotlivých m sících: 



Qk,u    teoretické využití tepelných zisk      [kWh]    

, a1,a2    konstanty k ivky ú innosti solárního kolektoru   [-] 

                           st ední denní teplota teplonosné kapaliny v solárním kolektoru [°C]  

   st ední venkovní teplota v dob  slune ního svitu   [°C]  

    st ední denní slune ní ozá ení pro daný sklon a orientaci  [W.m-2] 

    skute ná denní dávka slune ního ozá ení      [kWh.m-2den] 

   po et dní v m síci       [-] 

    plocha apertury solárních kolektor      [m2] 

   hodnota srážky z tepelných zisk  solárních kolektor   

                         vlivem tepelných ztrát solární soustavy     [-] 

Parametry solárních kolektor

h0  optická ú innost      0,77

a1 lineární sou initel tepelné ztráty kolektoru   3,727 W.m-2K

a2 kvadratický sou initel tepelné ztráty kolektoru  0,0175 W.m-2K-2

Ak1 plocha apertury solárního kolektoru    2,23 m2

Ak2 celková plocha apertury kolektor      4,46 m2

tk,m  st ední denní teplota v solárních kolektorech  40 °C

p srážka z tepelných zisk  vlivem tepelných ztrát  0,2 

b sklon kolektoru      45°

g azimut kolektoru      15° 

Vyhodnocení dle výrobce

Qss m rný energetický zisk ze solární soustavy   431 kWh.m-2rok-1

Qss,u celkový energetický zisk ze solární soustavy           1924 kWh.rok-1

f celkové pokrytí ztrát solární soustavou     57 % 



  teoretické využití tepelných zisk      [kWh]    

  pr m rná m sí ní teplota      [°C]  

  st ední venkovní teplota v dob  slune ního svitu   [°C]  

   st ední denní slune ní ozá ení pro daný sklon a orientaci  [W.m-2] 

   skute ná denní dávka slune ního ozá ení      [kWh.m-2den] 

  skute ná m sí ní dávka slune ního ozá ení      [kWh.m-2m s] 

  po et dní v m síci       [-] 

  pot eba tepla na oh ev TV      [kWh] 

  celková pot eba tepla        [kWh] 

  skute n  využitelné zisky      [kWh] 

Na základ  vstupních údaj  jsem zvolil funkci spolehlivosti RF = S/R, kde S je výkon 

solárního systému neboli tepelný zisk získaný ze slune ní energie a R je pot eba teplé vody, 

resp. pot eba energie na oh ev. 

m síc n tep tes GT,m HT,den HT,m s Qk,u Qp,TV Qp,c Qss,u

dny °C °C W/m2 kWh/m2.den kWh/m2 kWh kWh kWh kWh

1 31 -1,5 2,2 408 1,09 33,7 39 299 299 39 
2 28 0 3,4 479 1,94 54,4 76 270 270 76 
3 31 3,2 6,5 526 3,16 97,9 156 299 299 156 
4 30 8,8 12,1 521 3,92 117,7 206 289 289 206 
5 31 13,6 16,6 516 4,81 149,0 279 299 299 279 
6 30 17,3 20,6 512 5,25 157,5 311 289 289 289 
7 31 19,2 22,5 508 5,15 159,5 323 224 224 224 
8 31 18,6 22,6 509 4,66 144,5 293 224 224 224 
9 30 14,9 19,4 509 3,90 117,0 227 289 289 227 

10 31 9,4 13,8 479 2,37 73,3 127 299 299 128 
11 30 3,2 7,3 417 1,20 35,9 50 289 289 50 
12 31 -0,2 3,5 377 0,76 23,7 26 299 299 26 

1164 2115 3366 3366 1924



Pokud je  

RF > 1,0 voda je oh ívána více

RF = 1,0 systém je sob sta

  energie není nadbytek.

RF < 1,0 je nutné vodu dále doh

Rovnice p íkladu 

ívána více, než je pot eba 

sta ný (ideální stav) – nemusíme do n j dodávat další energii a 

energie není nadbytek.

je nutné vodu dále doh ívat (s touto variantou je po ítáno) 

Obrázek 1: Zadání rovnic v programu 

j dodávat další energii a 



Použité vzorce a prom nné 

  vyjad uje prom nlivost teploty studené vody, která se dostává do zásobníku 

                       TV. Tato hodnota je zadána pomocí rovnom rného rozd lení. Rozmezí teplot je  

                       závislé na ro ním období. 

Obrázek 2: Prom nná t,var1 (zimní období) 

Ro ní období Rozmezí teplot 

Jaro (b ezen, duben, kv ten) 10 – 15 °C 

Léto ( erven, ervenec, srpen) 15 – 18 °C 

Podzim (zá í, íjen, listopad) 10 – 15 °C 

Zima (prosinec, leden, únor)   5 – 10 °C 



V2p,var   vyjad uje zm nu spot eby vody na rodinu b hem letních m síc .  

t,var2; t,var3  vyjad ují náhodilost prom nlivosti denních teplot b hem daného ro ního 

                        období. Zadány jsou pomocí normálního rozd lení, které po ítá s odchylkou 

                       +/- 10 % od pr m rné teploty. 

Obrázek 3: Prom nná t,var2 a t,var3 

G,var         vyjad uje náhodilost osvitu panelu b hem dne. Zadán je pomocí normálního 

        rozd lení s odchylkou +/- 20 % od pr m rné hodnoty. 

Obrázek 4: Prom nná G,var 



Obrázek 5: Zadání jednotlivých prom nných  

Metoda ešení 

Popsané rovnice byly sestaveny jednotliv , pro každý m síc zvláš . Zadání bohužel 

 neumož uje použít jeden model pro celý rok, protože by program Anthill mohl kombinovat  

hodnoty, které se reáln  nemohou vyskytnout ve stejný as (nap . ervnovou dobu osvitu  

kolektoru a lednovou teplotu studené vody). Pro každý m síc bylo použito 1 000 000  

simulací. Výsledné histogramy byly vyhodnoceny a exportovány ve formátu *.dis do 

simulace celého roku. 

P íklad m sí ního vyhodnocení pro m síc kv ten 

Na obrázku je zobrazen histogram funkce RF = S/R z kterého plyne, že v kv tnu bude 

sob sta nost solárního systému minimáln  80,37 %. 



Obrázek 

Výpo et pro celý rok 

Z každého m síce jsem 

sob sta nosti solárního systému za rok

1, protože v t chto m sících vzniká p

dosažen pomocí 1 000 000 simulací. 

Zadání do programu 

RF=(01RF+02RF+03RF+04RF+05RF+3+09RF+10RF+11RF+12RF)/12

Obrázek 6: Histogram funkce RF za m síc kv ten 

síce jsem vypo tené histogramy (01RF...12RF) použil ke zhodnocení 

systému za rok. M síce erven, ervenec a srpen jsem nahradil 

sících vzniká p ebytek energie od slunce. Výsled

000 simulací. 

04RF+05RF+3+09RF+10RF+11RF+12RF)/12

použil ke zhodnocení 

ervenec a srpen jsem nahradil íslem 

ebytek energie od slunce. Výsledný histogram byl 



Histogram  

Obrázek 7: Výsledná celoro ní sob sta nost systému 

Zhodnocení 

Z výsledného histogramu lze vy íst, že pr m rná ro ní sob sta nost solárního systému 

je minimáln  56,64 % a maximáln  62,33 %. Tato ísla jsou srovnatelná s údaji od výrobce a 

s výsledky výpo tového programu na stránkách www.tzb-info.cz. 
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15 Návrh a výpo et TV dle SN EN 15316-3-1 

Celková pot eba teplé vody za den pro 4 osoby 

V2p = 160 l = 0,16 m3

Pot eba tepla na oh ev vody z teploty 10oC na teplotu 55oC za den 

= 9,63 kWh.den-1

Pot eba tepla na oh ev vody za rok 

 = 3366 kWh.rok-1 

QTUV,den   Pot eba tepla na oh ev teplé vody   [kWh.den-1]  

z    P irážky na tepelné ztráty p i p íprav  teplé vody [-] 

    M rná hmotnost vody      [kg.m-3] 

V2p    Denní spot eba teplé vody      [m3] 

T1       Teplota studené vody     [°C] 

T2    Teplota teplé vody     [°C] 

   M rná tepelná kapacita    [kWh.m-3K-1] 

K ivka odb ru tepla 

.den
-1

Ztráty tepla vedením v potrubí 

-1

K ivka dodávky tepla 

-1



Stanovení odb ru a k ivky tepla 

a) od 0 - 6 hodin 0%, to p edstavuje 

b) od 6 - 9 hodin 30%, to p edstavuje 

c) od 9 - 19 hodin 15%, to p edstavuje 

d) od 19 - 22 hodin 45%, to p edstavuje 

e) od 22 - 24 hodin 10%, to p edstavuje 

  

Objem zásobníku 

Výkon zdroje 

-1 

Jednodušší metodou stanovení objemu zásobníku TV je využít tzv. p ednostního 

oh evu TV. V tomto p ípad  není d ležitý charakter odb ru TV, ale pouze tepelný výkon 

zdroje tepla, který je primárn  navržen pro pokrytí pot eby tepla na vytáp ní domu. 

U ešeného rodinného domu je celková tepelná ztráta domu Qc = 6,038 kW. Navržený zdroj 



tepla je plynový kondenza ní kotel o tepelném výkonu Qzdroj v rozsahu od 0,9 do 9,5 kW. Pro 

výpo et velikosti zásobníku TV je rozhodující jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla 9,5 kW. 

Výpo et je pak založen na bilanci dodaného tepla ur itému objemu vody podle velikosti 

zásobníku TV za asovou jednotku. 

    jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla   [W] 

   objem zásobníku TV      [m3] 

   doba oh evu TV p i teplotním rozdílu pro doh ev TV [s] 

    hustota vody p i st ední teplot  zásobníku   [kg.m-3] 

c   m rná tepelná kapacita vody p i st ední teplot  zásobníku [J.kg-1 K-1] 

   spínací diference (5-10 K) pro doh ev TV   [K] 

   korek ní faktor odb ru tepla ze zásobníku TV  [-] 

  

Pokud budeme uvažovat dobu oh evu  = 15 minut a spínací diferenci  = 10 K bude 

pro jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla Qzdroj = 9,5 kW požadován zásobník TV o objemu 

210 l. 

Pokud budeme chtít vypo íst dobu oh evu  pro námi vypo tenou denní pot ebu teplé 

vody = 0,16 m3 a pot ebu energie = 9,63 kWh p i maximálním využití výkonu kotle 

Qzdroj = 9,5 kW a  = 45, pak budeme pot ebovat as 1h 49sec. 
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16 SKLADBY KONSTRUKCÍ 

Vnit ní podlahy s hydroizola ní st rkou 

P 1.04 – Kuchy

- d ev né lamely        13 mm    

- hydroizola ní st rka silikátová        2 mm 

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 

P 1.07 – WC 

- keramická dlažba + tmel       13 mm    

- hydroizola ní st rka silikátová        2 mm  

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 

P 1.08 – Koupelna 

- keramická dlažba + tmel       13 mm 

- hydroizola ní st rka silikátová        2 mm 

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 



P 2.02 – Koupelna 

- keramická dlažba + tmel       13 mm 

- hydroizola ní st rka silikátová        2 mm 

- cementový pot r vyztužený       40 mm 

- separa ní PE folie 

- kro ejová izolace podlahy ISOVER TANGO    40 mm 

- strop Porotherm      190 mm 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL     10 mm 

Vnit ní podlahy bez hydroizola ní st rky 

P 1.01 – Zádve í 

- keramická dlažba + tmel       15 mm    

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 

P 1.02 – Chodba 

- keramická dlažba + tmel       15 mm    

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 



P 1.03 – Spíž 

- keramická dlažba + tmel       15 mm    

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 

P 1.05 – Obývací pokoj 

- d ev né lamely        15 mm    

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 

P 1.06 – Pracovna 

- d ev né lamely        15 mm    

- cementový pot r vyztužený       60 mm 

- separa ní PE folie 

- tepelná izolace podlahy ISOVER EPS GREY  150 mm 

- hydroizolace VEDAG TWIN 

- podkladní beton C 16/20     150 mm 

- št rkopískový podsyp     150 mm 



P 2.01 – Chodba 

- d ev né lamely        15 mm 

- cementový pot r vyztužený       40 mm 

- separa ní PE folie 

- kro ejová izolace podlahy ISOVER TANGO    40 mm 

- strop Porotherm      190 mm 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL     10 mm 

P 2.03 – Ložnice 

- d ev né lamely        15 mm 

- cementový pot r vyztužený       40 mm 

- separa ní PE folie 

- kro ejová izolace podlahy ISOVER TANGO    40 mm 

- strop Porotherm      190 mm 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL     10 mm 

P 2.04, 2.05 – Pokoj 1,2 

- d ev né lamely        15 mm 

- cementový pot r vyztužený       40 mm 

- separa ní PE folie 

- kro ejová izolace podlahy ISOVER TANGO    40 mm 

- strop Porotherm      190 mm 

- omítka POROTHERM UNIVERSAL     10 mm 



Podlahy venkovní plochy, terasy, okapní chodník 

P1 – schody z domu 

 - betonová zámková dlažba     60 mm 

- št rkopískové lože      30 mm 

- drcené kamenivo               100 mm 

- št rkopískové lože               100 mm  

P2 – okapní chodní ek 

Betonové dlaždice 450/400/30    30 mm 

Kladecí vrstva 4/8      30 mm 

Drcené kamenivo 8/16              150 mm 

P3 – zámková dlažba pochozí (p ístupová komunikace) 

- betonová zámková dlažba     60 mm 

- št rkopískové lože      30 mm 

- drcené kamenivo               100 mm 

- št rkopískové lože               100 mm  

P4 – zámková dlažba pojezdová (pojezdové plochy p ed domem) 

- betonová zámková dlažba     80 mm 

- št rkopískové lože      30 mm 

- drcené kamenivo                100 mm 

- št rkopískové lože               100 mm  


