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Seznam použitého značení 

A Plocha [m2] 

D Vnitřní průměr izolace [m] 

GT,m Střední denní sluneční ozáření [W/m2] 

HT,den Skutečná denní dávka slunečního ozáření [kWh/m2.den] 

Iw Výparné teplo vody [J/kg] 

K Koeficient roztažnosti kapaliny [kW/mm2] 

KV Konstrukční výška [mm] 

Q1 Teplo dodané ohřívačem v čase t [kWh] 

Q2p Celková potřeba tepla pro přípravu teplé vody [kWh/den] 

Q2t Teplo odebrané z ohřívače [kWh/den] 

Q2z Teplo ztracené při ohřevu a distribuci [kWh/den] 

Q3 Jmenovitý průtok vodoměru [m3/hod] 

Qa jmenovitý výtok [l/s] 

Qc Výpočtový průtok cirkulace teplé vody [l/s] 

Qd Maximální denní potřeba vody [m3/den] 

Qd Výpočtový průtok [l/s] 

Qh Maximální hodinová potřeba vody [l/h] 

Qk,u Teoretické měsíční využitelné zisky [kWh/měs] 

Qmax Maximální průtok vodoměru [m3/hod] 

Qp Průměrná denní potřeba vody [m3/den] 

Qp Pojistný výkon kolektorového pole [kW] 

Qp,c Celková měsíční potřeba tepla [kWh/měs] 

Qp,SV Měsíční potřeba tepla na ohřev přiváděné studené vody [kWh/měs] 

Qp,z Měsíční potřeba tepla tepelné ztráty venkovního bazénu [kWh/měs] 

Qr Roční potřeba vody [m3/rok] 

Qss,u Využitelné zisky solární soustavy [kWh/měs] 

Qztr Tepelná ztráta potrubí [W] 

R Délková ztráta třením [kPa/m] 

Re Reynoldsovo číslo [-] 

SPV Specifická potřeba vody [m3/os.den] 

So Průřez pojistného ventilu [mm2] 
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Uo Součinitel prostupu tepla válcovou stěnou [W/m.K] 

V2p Celková potřeba teplé vody [m3/den] 

VEN Objem expanzní nádoby [l] 

VSV,os Měrná potřeba přiváděné čisté vody [m3/os] 

Vk Objem kolektorů [l] 

Vp Objem přívodního potrubí [l] 

Vs Počáteční objem teplonosné kapaliny [l] 

Vz Objem zásobníku vody [l] 

a1 lineární součinitel tepelné ztráty [W/m2.K] 

a2 kvadratický součinitel tepelné ztráty [W/m2.K2] 

c Měrná tepelná kapacita [kJ/kg.K] 

b Šířka schodišťového stupně [mm] 

d Světlost potrubí [m; mm] 

f Solární podíl [%] 

g Tíhové zrychlení [m/s2] 

h Výška [m; mm] 

kd Koeficient denní nerovnoměrnosti [-] 

kh Koeficient hodinové nerovnoměrnosti [-] 

l Délka [m; mm] 

n Počet výtokových armatur stejného druhu [-] 

ns Počet stupňů [-] 

p Srážka tepelných zisků z kolektoru [-] 

pPV Otvírací tlak pojistného ventilu [kPa] 

pb Atmosférický tlak [kPa] 

pd Min. požadovaný tlak v nejvyšším místě solár. soustavy [kPa] 

pe Max. provozní tlak [kPa] 

po Plnící počáteční tlak [kPa] 

pv Předtlak plynu v expanzní nádobě [kPa] 

pv Tlak syté vodní páry [Pa] 

qss,u Roční měrné využitelné tepelné zisky [kWh/m2.rok] 

qt Délková tep. ztráta posuzovaného úseku potrubí [W/m] 

st Tloušťka stěny trubky [m] 

šr Šířka schodišťového ramene [mm] 

t Denní doba provozu zdroje [h] 
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t Teplota [°C] 

v Kinematická viskozita [mm2/s] 

v Průtočná rychlost [m/s] 

w Průtočná rychlost [m/s] 

z Přirážka na tepelné ztráty [-] 

α Sklon schodišťového ramene [°] 

αe Součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu [W/m2.K] 

β Koeficient roztažnosti teplonosné kapaliny [-] 

β Součinitel přenosu [kg/hod.m2.Pa] 

ΔQmax Max. rozdíl teplot mezi křivkou dodávky a odběru tepla [kWh] 

Δt Rozdíl teplot [K] 

ΔpFj Tlaková ztráta vlivem místních odporů [kPa] 

ΔρWM Tlaková ztráta vodoměru [kPa] 

ΔρRF Tlaková ztráta vlivem tření a místních odporů [kPa] 

ΔρSK Tlaková ztráta solárními kolektory [kPa] 

ΔρVT Tlaková ztráta výměníku [kPa] 

Δρdis Dispoziční přetlak na počátku posuzovaného území [kPa] 

Δρe Tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem [kPa] 

ΔρminFl Min. požadovaný přetlak před výtokovou armaturou [kPa] 

η Účinnost [-] 

λ Součinitel tepelné vodivosti [W/m.K] 

λl Součinitel tření pro laminární oblast [-] 

λp Součinitel tření pro přechodovou oblast [-] 

λt Součinitel tření pro turbulentní oblast [-] 

ξ Součinitel místních odporů [-] 

π Ludolfovo číslo [-] 

ρ Hustota [kg/m3] 

τp Denní provozní doba bazénu [h/den] 

Ф1n Tepelný výkon [kW] 
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1 Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu, 

projektové dokumentace vnitřního vodovodu a projektu ohřevu vody užitím solárních 

kolektorů s napojením na venkovní bazén.  

Objekt rodinného domu je situován v obytném území v Praze Nebušicích. Dům je 

dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Objekt je navržen z cihlového nosného 

zdiva s kontaktním zateplením šedým polystyrénem. 

Vnitřní vodovod je navržen z plastového polypropylenového potrubí. K dosažení vyššího 

standardu při dopravě teplé vody je v projektu navrženo cirkulační potrubí teplé vody. 

Příprava teplé vody bude zajištěna čtyřmi solárními kolektory umístěné na střeše objektu. 

Větší kolektorová plocha byla zvolena účelně z důvodu dohřívání bazénové vody v letním 

období. Potrubí solární soustavy je navrženo z mědi. 

Projektová dokumentace je vypracována dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., Vyhlášky 

499/2006 Sb. a Vyhlášky 268/2009 Sb., v platném znění.  
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2 Průvodní zpráva 

2.1 Identifikační údaje 

2.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Novostavba rodinného domu Nebušice 

Místo stavby: V Hliništi,Praha – Nebušice, 164 00, Praha 6 

Parcelní číslo pozemku: 205/6 

2.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno, příjmení: Roman Kelner 

Místo trvalého pobytu: Hakenova 920/3, Praha – Čakovice, 196 00, Praha 9 

2.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno, příjmení: Lumír Dul 

Adresa: Kpt. Nálepky 7/741, Havířov – Město, 736 01, Havířov 

2.2 Seznam vstupních podkladů 

- Územně plánovací informace 

- Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) 

- Katastrální mapa 

- Vyjádření správců inženýrských sítí 

- Geologický a hydrogeologický průzkum 

- Radonový průzkum 

- Geodetické zaměření 

- Územní rozhodnutí 
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2.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu v Praze Nebušicích, na pozemku 

s parcelním číslem 205/6 o celkové výměře 1870 m2, katastrálního území Nebušice (729876). 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nenachází v památkové zóně, chráněném území ani záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry území nebudou stavbou nijak změněny. 

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

nebo území opatření, popřípadě nebyl-li vydán území souhlas 

Objekt jev souladu s územně plánovací dokumentací. Ke stavbě rodinného domu bylo vydáno 

územní rozhodnutí. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

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

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

plánovací dokumentací 

Objekt je v souladu s regulačním plánem. Ke stavbě rodinného domu bylo vydáno územní 

rozhodnutí. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Pozemek se nachází v zastavitelném území s kódem míry využití OB-C, tj. čistě obytné 

území. Území je určené k výstavbě rodinného domu a dům svým rozsahem nepřekračuje míru 

využití území. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou stanoveny žádné související a podmiňující investice. 

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

Stavební pozemky: 

Parcelním číslo 205/6 

Obec Praha (554782) 

Katastrální území Nebušice (729876) 

Výměra 1870 m2 

Druh pozemku Zahrada 

Vlastnické právo Roman Kelner 

Sousední pozemky: 

Parcelní číslo 205/5, 205/7, 206, 207, 208,208/1 

2.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu s plochou střechou 

a garáží. 

b) účel užívání stavby 

Objekt bude sloužit k trvalému bydlení 4-členné rodiny. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy (není kulturní památkou). 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je v souladu s  [7], [10] a dalšími platnými právními předpisy a 

normami. Bezbariérové užívání stavby nebylo investorem vyžadováno. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících 

z jiných právních předpisů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha    241,27 m2 

Obestavěný prostor 1 593,00 m3 

Obytná plocha    190,31 m2 

Užitná plocha    196,12 m2 

Počet bytových jednotek 1 

Velikost bytové jednotky 6 + KK 

Počet uživatelů 4 osoby 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 

Veškeré stanovené potřeby a spotřeby jsou uvedeny v příloze projektové dokumentace. 

Dešťová voda bude svedena přípojkou do samostatné dešťové kanalizace. Celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy nejsou 

obsahem této práce. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná lhůta výstavby je odhadována na 12 měsíců. 

Projekt stavby Duben 2014 

Zahájení výstavby Květen 2014 

- Příprava staveniště 

- Vytyčení stavby 

Zemní práce a zakládání stavby Květen 2014 

- Kontrola úrovně hladiny podzemní vody 

- Provádění výkopových prací 

- Provádění základových konstrukcí 

Hrubá stavba Červen 2014 

- Provádění nosných a nenosných konstrukcí 

Dokončovací práce Říjen 2014 

- Provádění kompletačních konstrukcí 

- Provádění technického zařízení budov 

- Provádění terénních úprav 

Ukončení výstavby, kolaudace Duben 2015 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu rodinného domu jsou stanoveny na 7 000 000,- Kč. 
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2.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO – 01 - Rodinný dům 

SO – 02 - Venkovní bazén 

SO – 03 - Zpevněné plochy 

SO – 04 - Oplocení pozemku 

SO – 05 - Vodovodní přípojka 

SO – 06 - Plynovodní přípojka 

SO – 07 - Přípojka splaškové kanalizace 

SO – 08 - Přípojka dešťové kanalizace 

SO – 09 - Přípojka NN 

SO – 10 - Finální terénní úpravy 
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3 Souhrnná technická zpráva 

3.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek, s parcelním číslem 205/6, se nachází v katastrálním území Nebušice. 

Pozemek je zatravněný, mírně svažitý, v současné době slouží jako zahrada. Na pozemku se 

nenachází žádné stavební objekty. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena fotodokumentace a podrobná prohlídka staveniště, výškopisné a polohopisné 

zaměření území bylo provedeno v rozsahu dle potřeby projektu. 

V rámci geologického a hydrogeologického průzkumu bylo provedeno pět ručně vrtaných 

sond v místě budoucích základů stavby. Na základě výsledů průzkumu je staveniště 

považováno za vhodné pro umístění stavby. Základová půda je tvořena hlinitopísčitou 

zeminou, která se v rozsahu staveniště podstatně nemění. Hladina podzemní vody se nachází 

trvale pod úrovní základové spáry.  

Z radonového průzkumu vyplývá radonový index pozemku nízký. Za dostačující ochranu 

objektu proti pronikání radonu je navržena hydroizolace spodní stavby s hliníkovou vložkou. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek se nenachází v ochranném či bezpečnostním pásmu. Před zahájením zemních prací 

je však nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě a respektovat požadavky správců těchto sítí. 

Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí a přípojek budou prováděny ručně. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném, či jinak rizikovém území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba rodinného domu nebude mít trvalý vliv na okolní stavby a pozemky. Dočasné 

negativní vlivy související s výstavbou (zvýšená prašnost, hluk) budou redukovány vhodnými 

opatřeními. Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou stanoveny požadavky na trvalé či dočasné zábory. Stavební parcela se nachází 

v zastavitelném území a je určena k výstavbě pro bydlení. Zařízení staveniště a skladování 

stavebního materiálu bude situováno na pozemku investora. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Pozemek bude napojen na stávající komunikaci v ul. V Hliništi. Šířka sjezdu bude 6 m. 

Odvodnění sjezdu bude provedeno tak, aby nedošlo ke stékání srážkových vod na 

komunikaci. 

Stavba bude využívat stávající přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, 

plynovodu a NN z ul. V Hliništi. 

Přípojka vodovodu HDPE 100 SDR 11 – 40x3,7 

Přípojka splaškové a dešťové kanalizace PVC KG – DN 150 

Přípojka plynovodu HDPE 100 SDR 11 – 25x3 

Přípojka NN CYKY 4Jx25 – 0,4 kV 

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

Nejsou stanoveny žádné vazby ani investice. 
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3.2 Celkový popis stavby 

3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Realizací projektu vznikne novostavba rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Stavba 

bude sloužit k trvalému bydlení 4-členné rodiny. 

Zastavěná plocha    241,27 m2 

Obestavěný prostor 1 593,00 m3 

Obytná plocha    190,31 m2 

Užitná plocha    196,12 m2 

Počet bytových jednotek 1 

Velikost bytové jednotky 6 + KK 

Počet uživatelů 4 osoby 

3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební parcela č. 205/6 se nachází v obci Praha, katastrálního území Nebušice. Projekt 

respektuje okolní zástavbu, orientaci ke světovým stranám, území regulativa, míru využití 

území, podlažnost, podíl zeleně v území a charakter okolního prostředí. 

Vjezd na pozemek je řešen ze západu po stávající místní komunikaci. Z dalších světových 

stran je pozemek ohraničen sousedními parcelami. Dům s garáží je situován do středu parcely. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonický návrh vychází ze základních požadavků investora. Realizací projektu 

vznikne novostavba rodinného domu o velikosti 6 + KK. Součástí domu je garáž pro dva 

automobily, terasa, technická místnost, šatna a hygienická zařízení. Půdorysný tvar domu je 

tvořen dvojící obdélníků (dům a garáž). Rodinný dům je dvoupodlažní, nepodsklepený objekt 

s plochou střechou. 

Objekt bude postaven ze standardních stavebních materiálů a hmot, zdivo z cihelných bloků 

POROTHERM zateplené polystyrenovými deskami, stropní a střešní konstrukce bude 
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vytvořena z POT nosníků s keramickými vložkami MIAKO, střecha bude zateplená deskami 

z minerální vlny a extrudovaného polystyrénu. 

Fasádní omítka domu je v barvě RAL 7015 – břidlicově šedá. Pro garáž byla zvolena barva 

RAL 7016 – antracitová šedá. 

Oplocení z příjezdové cesty je plnostěnné, výšky 1,4 m. Zbytek parcely bude oplocen 

drátěným plotem, výšky 1,6 m. 

3.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Rodinný dům je rozdělen podlažím na denní a klidovou zónu. V 1.NP se nachází denní zóna, 

která obsahuje obývací pokoj s krbem, jídelnu s kuchyní, hygienickou a technickou místnost a 

komunikační prostory. Z prostoru obývacího pokoje a jídelny je francouzskými okny 

umožněn vstup na venkovní terasu s bazénem. Ve 2. NP se nachází klidová zóna, která se dělí 

na ložnici se samostatnou koupelnou a šatnou, 2 dětské pokoje, komunikační prostor, 

koupelnu a pracovnu. Z prostoru chodby je umožněn vstup na terasu nad garáží. 

3.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby nebylo investorem vyžadováno. 

3.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedošlo k nebezpečným situacím. Z hlediska 

prevence je nutná pouze periodická kontrola rozvodů elektřiny, vody, kontrola stavu komínů, 

kotle a solárního zařízení. 

3.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební, konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou. 

Základy rodinného domu jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu C16/20 do 

ztraceného bednění. Hloubka základové spáry je 1050 mm od úrovně upraveného terénu. 
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Základy a sokl jsou zatepleny pomocí soklových desek RIGIPS PERIMETR tl. 120 mm. 

Spodní stavba je izolována proti zemní vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy VEDAG 

TWIN. 

Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží je tvořeno  tvárnicemi POROTHERM 24 PROFI 

zděné na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi POROTHERM 24 

PROFI. Příčky jsou tvořeny tvárnicemi POROTHERM 11,5 PROFI. Instalační předstěny jsou 

tvořeny dvojnásobným opláštěním sádrokartonovými deskami RIGIPS RBI do vlhkých 

provozů a deskami RIGIPS RB do suchého provozu. 

Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM, tvořeného keramickými vložkami MIAKO 

a keramobetonovými stropními nosníky POT.  

Překlady nad otvory jsou tvořeny překlady POROTHERM 7 a POROTHERM 11,5.  

Konstrukci schodiště tvoří železobetonová monolitická deska z betonu C20/25 

s nadbetonovanými stupni. 

Střecha je plochá, nevětraná se sklonem 2 a 2,12 %. Skladba bude stabilizovaná od účinku 

zatížení větrem, praným říčním kamenivem frakce 16 – 32. 

b) mechanická odolnost a stabilita 

Řeší se statickým posudkem – statický výpočet. Mechanické odolnost a stabilita není 

předmětem této práce. 

3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod 

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody odpadním potrubím z ploché střechy a terasy 

rodinného domu a ze zpevněných ploch. Odpadní potrubí budou vedena vnitřními prostory 

objektu a budou zaústěna do svodného potrubí vedeného pod základovou deskou. Svodné 

potrubí bude ukončeno v revizní šachtě umístěné mimo budovu, 1 m od hranice pozemku.  
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Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody připojovacím potrubím ze zařízení 

koupelen, toalet, kuchyně, technické místnosti a prádelny. Připojovací potrubí budou vedena 

v instalačních předstěnách a podlaze do odpadního potrubí. Odpadní potrubí budou zaústěna 

do svodného potrubí vedeného pod základovou deskou. Odpadní potrubí budou odvětrána nad 

střechu. Svodné potrubí bude ukončeno v revizní šachtě umístěné mimo budovu, 1 m od 

hranice pozemku.  

Odpadní splaškové a dešťové vody jsou vedeny samostatně do oddělené kanalizační stoky. 

Zásobování vodou 

Objekt je zásobován pitnou vodou z vodovodního řádu vodovodní přípojkou. Přípojka je 

vedena v nezámrzné hloubce do vodoměrné šachty, kde je umístěna vodoměrná sestava 

a hlavní uzávěr vody. Za vodoměrnou sestavou bude provedeno napojení vnitřního 

vodovodního řádu. 

Vnitřní vodovod bude zajišťovat dodávku vody samostatným potrubím pitné vody 

a samostatným potrubím teplé vody ke všem odběrným místům v objektu. Jedná se o zařízení 

koupelen, kuchyně a prádelny. Rozvod vody bude proveden u stropu a kolem stěn technické 

místnosti, v ostatních místnostech budou rozvody vedeny v instalačních předstěnách a 

podhledech. Příprava teplé vody bude prováděna nepřímo v solárním zásobníku VALLIANT 

AUROSTOR VIH S 300, umístěném v technické místnosti. Ohřev probíhá přes solární 

výměník tepla a dohřívání pomocí plynového kondenzačního kotle VAILLANT VU 146/5-5 

ECOTEC PLUS. 

Zásobování energiemi 

Zásobování elektrickou energií je z hlavního elektroměrného rozvaděče, umístěného v pilíři 

na hranici pozemku. Elektrickou energií budou zásobovány domácí spotřebiče, vnitřní 

a venkovní osvětlení. 

Zásobování plynem je z hlavního uzávěru plynu, umístěného v pilíři na hranici pozemku. 

Plynem bude zásobován plynový kondenzační kotel situovaný v technické místnosti. 

  



17 
 

Vytápění 

Objekt je vytápěn pomocí systému ústředního topení. 

Vzduchotechnika 

Větrání místností je řešeno přirozenou ventilací oken a netěsnostmi dveří. V místnostech, kde 

není umožněno přirozené větrání, je navrženo nucené větrání ventilátory. 

3.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řeší se odborným posudkem – požární zpráva. Požární bezpečnost není předmětem této 

práce. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Objekt rodinného domu je brán jako jeden požární úsek. 

3.2.9 Základy hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavební konstrukce byly posouzeny na teplotní faktor, součinitel prostupu tepla a šíření 

vlhkosti konstrukcí. Výsledky z hodnocení jsou obsahem přílohy č. 2. 

b) energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby není předmětem této práce. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projekt se zabývá využitím solárního systému k ohřevu teplé vody s napojením na bazén. 

Bilance solární soustavy je obsahem přílohy č. 8. 

3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí 

Hygienické požadavky na stavbu jsou zajištěny tím, že je stavba navržena a bude realizována 

v souladu s platnými právními předpisy, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
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stavebním řádu, zákonem č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Vyhláškou 268/2009 Sb. 

S odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Osvětlení 

Požadavky na osvětlení je řešeno dle normy ČSN 73 0580 [14]. Budova je navržena 

s logickým uspořádanými okny vůči světovým stranám. Všechny obytné místnosti jsou 

dostatečně osvětleny a osluněny. 

Větrání 

Větrání místností je řešeno přirozenou ventilací oken a netěsnostmi dveří. V místnostech, kde 

není umožněno přirozené větrání, je navrženo nucené větrání ventilátory. Množství 

vyměněného vzduchu je řešeno dle normy ČSN EN 15665 [25]. 

3.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Z radonového průzkumu vyplývá radonový index pozemku nízký. Za dostačující ochranu 

objektu proti pronikání radonu je navržena hydroizolace spodní stavby s hliníkovou vložkou 

VEDAG TWIN a zajištění větrání místností. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna soustavou hromosvodů z drátů FeZnØ 8mm. 

Soustava je svedena ze střechy po fasádě domu a propojena se zemnícím páskem v základech. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v území s technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Realizace stavby bude prováděna běžným způsobem bez nutnosti použití takových postupů 

a mechanismů, které by vyžadovaly protihluková opatření. Případné používání nářadí 
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a mechanismů s vyšší hlukovou zátěží bude směrováno do pracovní doby během pracovního 

dne. 

Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem nadměrného množství hluku. Objekt splňuje 

hlediska ochrany proti hluku šířícímu se vzduchem z vnějšku i vnitřku stavby, proti 

kročejovému hluku, hluku z technických zařízení, apod. dle ČSN 73 0532 [13]. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v území s povodňovou aktivitou. 

3.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod 

Objekt je zásobován pitnou vodou z vodovodního řádu HDPE 100, SDR 11 – 90x5,2 přes 

vodovodní přípojku z plastového potrubí HDPE 100, SDR 11 – 40x3,7 se sklonem 0,3 % 

k vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a hlavním uzávěrem vody 

bude umístěna v nezámrzné hloubce, 1 m od hranice pozemku. Délka přípojky je 7 m. 

Plynovod 

Objekt je napojen na distribuční soustavu NTL plynovodu HDPE 100, SDR 11 – 50x4,6 přes 

plynovodní přípojku z plastového potrubí HDPE 100, SDR 11 – 25x3,0 se sklonem 0,5 % 

k hlavnímu uzávěru plynu. Na hranici pozemku je vybudován pilíř, ve kterém je umístěna 

skříň hlavního uzávěru plynu s plynoměrem. Délka přípojky je 4 m. 

Kanalizace 

Objekt je napojen na oddělenou kanalizační stoku z PVC KG DN 300 přes kanalizační 

přípojku z plastového potrubí PVC KG DN 150 se sklonem 3 % směrem ke stoce. Čištění 

kanalizační přípojky je umožněno přes revizní šachtu s profilovaným dnem umístěnou 1 m od 

hranice pozemku. Délka přípojek je asi 7 m. 



20 
 

Elektrická energie 

Objekt je zásobován elektrickou energií z podzemního vedení distribuční soustavy NN 

kabelem CYKY 4Jx25, přes přípojku NN kabelem CYKY 4Jx16. Na hranici pozemku je 

vybudován pilíř, ve kterém je umístěna přípojková skříň NN a elektroměrový rozvaděč. Délka 

přípojky je 10 m. 

3.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Přístup a příjezd na pozemek je umožněn po stávající asfaltová komunikace v ulici V Hliništi. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Z vedlejší asfaltové komunikace, v ulici V hliništi, bude provedena přístupová a příjezdová 

cesta ze zámkové dlažby, šířky 6 m a spádem 1 %. Šířka vjezdu zaručuje dostatečný výhled 

na komunikaci. V hraně nájezdu bude osazen nájezdový obrubník v návaznosti na stávající 

komunikaci. V místě napojení byly posouzeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6110 [18]. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odváděna pomocí liniového odvodňovacího žlabu 

umístěného v místě vjezdové brány. 

c) doprava v klidu 

K parkování bude sloužit navrhovaná garáž, která pojme dva osobní automobily. Další 

parkování pro dva automobily umožnuje příjezdová cesta k domu ze zámkové dlažby. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

3.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Stavební pozemek vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje nákladné terénní úpravy. 

Z prostoru staveniště bude sejmuta ornice v tl. 200 mm, zpětně využitelná ke konečným 
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terénním úpravám. Rovněž budou provedeny terénní úpravy pro vytvoření podkladu 

budoucích konstrukcí objektu, příjezdové cesty a terasy. 

b) použité vegetační prvky 

Veškeré plochy dotčené stavbou budou opatřeny vrstvou ornice a opětovně osety. Rozmístění 

zeleně a dřevin bude řešeno dle návrhu zahradního architekta. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou projektem řešena. 

3.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizace a následný provoz stavby nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. 

Budou dodržovány předepsané limity. Stavební práce budou prováděny ve všední dny od 7 do 

22 hodin. Stavební odpad bude ukládán a odvážen na skládku. Při kolaudaci bude předložen 

doklad o likvidaci stavebních odpadů. Realizací stavby nedojde ke vzniku nadměrného zdroje 

hluku, vibrací a dalších škodlivin ohrožující životní prostředí nebo zdraví obyvatel. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba rodinného domu nebude mít zásadní vliv na přírodu a krajinu. Projekt počítá 

s výsadbou nových dřevin a zeleně na tomto pozemku. Ekologické funkce a vazby v krajině 

budou zachovány. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

Stavba nepodléhá posouzení vlivů EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v ochranném či bezpečnostním pásmu. Nejsou stanoveny další omezení 

ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

3.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebyla navržena v režimu staveb sloužících pro ochranu obyvatelstva. 

3.8 Zásady organizace výstavby 

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

Dodávka elektrické energie bude zajištěna z přípojky NN, ukončené v rozvodné skříni na 

hranici pozemku, napojením na stavební rozvaděč. 

Dodávka vody bude zajištěna z přípojky vodovodu, dle pokynu správce sítě. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není řešeno. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu je řešeno ze stávající místní 

komunikace v ulici V Hliništi. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Dočasné negativní 

vlivy související s výstavbou (zvýšená prašnost, hluk) budou redukovány vhodnými 

opatřeními.  

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

Vstup do prostor staveniště je uzavřen nepovolaným osobám a mimo dobu výstavby je 

uzamčen, tím je zajištěn proti nežádoucímu pohybu třetích osob po staveništi.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvale) 

Zábory nejsou řešeny. Pozemek je svou rozlohou dostačující k zajištění staveniště a uložení 

stavebního materiálu. 

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

likvidace 

Doklad o likvidaci odpadů vzniklých během stavby bude předložen při kolaudaci. Odpady 

vzniklé při výstavbě budou uloženy na řízenou skládku a bude s nimi nakládáno v souladu s 

platnými právními předpisy, zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.  

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

Půda vzniklá výkopem základových pasů bude uložena po dobu výstavy na pozemku a při 

dokončovacích pracech použita pro terénní úpravy. Nevyužitá zemina bude odvezena a 

uložena na deponii. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě bude zajištěna ochrana životního prostředí. Jedná se zejména o omezení hladiny 

hluku, ochranu před znečištěním prostředí ropnými a jinými produkty, snížení prašnosti, 

čištění vozovky a zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě nutno dodržovat projekt, veškeré platné ČSN, včetně zákonu č. 309/2006 Sb., 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně všech souvisejících předpisů, nařízení vlády 

č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnosti prací a používání 

ochranných pomůcek před zahájením stavby. Speciální a odborné úkony na stavbě smí 

provádět pouze osoby, které jsou k tomuto účelu proškoleni. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou rodinného domu nedojde k omezení bezbariérového užívání okolních staveb. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrská opatření nejsou projektem řešena. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Projekt stavby Duben 2014 

Zahájení výstavby Květen 2014 

- Příprava staveniště 

- Vytyčení stavby 

Zemní práce a zakládání stavby Květen 2014 

- Kontrola úrovně hladiny podzemní vody 

- Provádění výkopových prací 

- Provádění základových konstrukcí 

Hrubá stavba Červen 2014 

- Provádění nosných a nenosných konstrukcí 

Dokončovací práce Říjen 2014 

- Provádění kompletačních konstrukcí 

- Provádění technického zařízení budov 

- Provádění terénních úprav 

Ukončení výstavby, kolaudace Duben 2015 
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4 Situační výkresy 

Celková situace stavby rodinného domu (výkres č. 1), v měřítku 1:200 je obsahem přílohy. 
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5 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

5.1 Dokumentace stavebního objektu 

5.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Projektová dokumentace řeší stavbu rodinného domu na parcele č. 205/6, katastrální území 

pro Nebušice (729876). Pozemek se nachází v lokalitě určené k výstavbě rodinných domů. 

Pozemek hraničí ze západní strany s asfaltovou komunikací v ulici V Hliništi, na kterou bude 

napojen. Pozemek je zatravněný, mírně svažitý, v současné době slouží jako zahrada. 

Základová půda je tvořena hlinitopísčitou zeminou, která se v rozsahu staveniště podstatně 

nemění. Hladina podzemní vody se nachází trvale pod úrovní základové spáry. Na pozemku 

se nenachází žádné stavební objekty. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

Architektonický návrh vychází z požadavku investora. Realizací projektu vznikne novostavba 

rodinného domu o velikosti 6 + KK. Dům bude sloužit k trvalému bydlení 4-členné rodiny. 

Rodinný dům je dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Výška čisté podlahy 

1. NP je stanovena na hodnotě 321,800 m. n. m. Půdorysný tvar domu je tvořen dvojící 

obdélníků (dům a garáž) o základních rozměrech 12,90x15,15 a 7,40x6,25 m.  

Výměra pozemku 1 870,00 m2 

Druh pozemku Zahrada 

Vlastnické právo Roman Kelner 

Zastavěná plocha    241,27 m2 

Obestavěný prostor 1 593,00 m3 

Obytná plocha    190,31 m2 

Užitná plocha    196,12 m2 

Počet bytových jednotek 1 

Velikost bytové jednotky 6 + KK 

Počet uživatelů 4 osoby 
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Objekt bude postaven ze standardních stavebních materiálů a hmot, zdivo z cihelných bloků 

POROTHERM zateplené polystyrenovými deskami, stropní a střešní konstrukce 

z POT nosníků s keramickými vložkami MIAKO, zateplené deskami z minerální vlny a 

extrudovaného polystyrénu. 

Rodinný dům je rozdělen podlažím na denní a klidovou zónu. V 1. NP se nachází denní zóna, 

která obsahuje obývací pokoj s krbem, jídelnu s kuchyní, hygienickou a technickou místnost a 

komunikační prostory. Z prostoru obývacího pokoje a jídelny je francouzskými okny 

umožněn vstup na venkovní terasu z exotického dřeva s bazénem. Ve 2. NP se nachází 

klidová zóna, která se dělí na ložnici se samostatnou koupelnou a šatnou, 2 dětské pokoje, 

komunikační prostor, koupelnu a pracovnu. Z prostoru chodby je umožněn vstup na terasu 

nad garáží. 

Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby nebylo investorem vyžadováno. 

Konstrukční a stavebně technické řešení 

Základy rodinného domu jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu C16/20 do 

ztraceného bednění. Hloubka základové spáry je 1050 mm od úrovně upraveného terénu. 

Základy a sokl jsou zatepleny pomocí soklových desek RIGIPS PERIMETR tl. 120 mm. 

Spodní stavba je izolována proti zemní vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy VEDAG 

TWIN. 

Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží je tvořeno  tvárnicemi POROTHERM 24 PROFI 

zděné na tenkovrstvou maltu. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi POROTHERM 24 

PROFI na tenkovrstvou maltu. Příčky jsou tvořeny tvárnicemi POROTHERM 11,5 PROFI. 

Instalační předstěny jsou tvořeny dvojnásobným opláštěním sádrokartonovými deskami 

RIGIPS RBI do vlhkých provozů a deskami RIGIPS RB do suchého provozu. 

Stropní konstrukce je ze systému POROTHERM, tvořeného keramickými vložkami MIAKO 

a keramobetonovými stropními nosníky POT. 

Překlady nad otvory jsou tvořeny keramobetonovými nosníky POROTHERM 7 a 

POROTHERM 11,5.  
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Konstrukci schodiště tvoří železobetonová monolitická deska z betonu C20/25 

s nadbetonovanými stupni. Schodiště je dvouramenné, pravotočivé. 

Střecha je plochá, nevětraná se sklonem 2 a 2,12 %. Skladba bude stabilizovaná od účinku 

zatížení větrem, praným říčním kamenivem frakce 16 – 32. 

Stavební fyzika 

Stavební konstrukce byly posouzeny na teplotní faktor, součinitel prostupu tepla a šíření 

vlhkosti konstrukcí. Výsledky z hodnocení jsou obsahem přílohy. 

Požadavky na osvětlení je řešeno dle [14]. Budova je navržena s logickým uspořádanými 

okny vůči světovým stranám. Všechny obytné místnosti jsou dostatečně osvětleny a osluněny. 

Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem nadměrného množství hluku. Objekt splňuje 

hlediska ochrany proti hluku šířícímu se vzduchem z vnějšku i vnitřku stavby, proti 

kročejovému hluku, hluku z technických zařízení, apod. dle [13]. 

b) Výkresová část 

Výkresová část je obsahem přílohy. 

5.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Popis navrženého konstrukčního systému stavby, navržené materiály a hlavní 

konstrukční prvky 

Skladby konstrukcí jsou specifikovány ve výkrese skladeb konstrukcí (výkres č. 11). 

Zemní práce 

Z plochy staveniště se sejme ornice v tl. 200 mm, která bude uložena na pozemku a zpětně 

využita ke konečným terénním úpravám. Poté budou vyhloubeny základy za pomocí strojní 

techniky. Při dosažení hloubky základové spáry bude přizván autorizovaný geolog 

k posouzení základových poměrů podloží s předpoklady inženýrskogeologického průzkumu. 

Vytěžené, nevyužité zeminy budou odvezeny a uloženy na skládku. 
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Před započetím zemních prací je nutné provést vytyčení stavebního objektu a tras podzemních 

vedení inženýrských sítí.  

Základy 

Návrh základových konstrukcí vychází z inženýrskogeologického průzkumu. Základová půda 

hlinitopísčitá je dobře únosná, málo stlačitelná a propustná. Hladina podzemní vody se 

nachází trvale pod úrovní základové spáry. Základové poměry jsou jednoduché a stavební 

konstrukce nenáročné.  

Základy rodinného domu jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu C16/20 a 

ztraceného bednění z betonových tvárnic 400x500x250. Základy jsou zřizovány pro obvodové 

a vnitřní nosné zdi, pro komínová tělesa a schodiště. Hloubka základové spáry je 1050 mm od 

úrovně upraveného terénu. Podkladní beton C20/25 tl. 150 mm, s dvojicí kari sítí s oky 

100 x 100 Ø 4 mm, je uložen na štěrkopískový podsyp tl. 50 mm. Základy a sokl jsou 

zatepleny pomocí soklových desek RIGIPS PERIMETR tl. 120 mm. Spodní stavba je 

izolována proti zemní vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy VEDAG TWIN. 

Před započetím betonáže je nutné provést zhutnění dna výkopů, uložení zemnícího pásku 

FeZn 30x4 na dno výkopu včetně vyvedení nad terén. Prostupy základovými konstrukcemi se 

provádí před betonáží pomocí bednících prvků, musí být schváleny statikem a vodotěsně 

uzavřeny.  

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo nadzemních podlaží je tvořeno  tvárnicemi POROTHERM 24 PROFI 

zděné na tenkovrstvou maltu. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno šedým polystyrénem 

EPS BASF MULTITHERM NEO tl. 160 mm. Vážená laboratorní neprůzvučnost zdiva je 

Rw = 49 dB. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi POROTHERM 24 PROFI zděné na 

tenkovrstvou maltu. Veškeré příčky jsou tvořeny tvárnicemi POROTHERM 11,5 PROFI 

zděné na tenkovrstvou maltu. Jedná se o cihly broušené. Ke zdění se používá malta 

POROTHERM PROFI DBM, která se nanáší válcem v tenké vrstvě po celé ložné ploše 

tvárnice. Instalační předstěny v koupelnách jsou tvořeny dvojnásobným opláštěním 

sádrokartonovými deskami RIGIPS RBI (určené do vlhkých prostorů) nebo deskami 

RIGIPS RB (určené do suchých prostorů). 
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Vodorovné konstrukce 

Objekt bude zastropen systémem POROTHERM, tvořeného keramickými vložkami MIAKO 

a keramobetonovými stropními nosníky POT. Délka uložení nosníku je 125 mm. Tloušťky 

nosných konstrukcí stropu nad 1. NP a 2. NP je 290 mm, z toho 60 mm tvoří monolitická 

betonová deska z betonu C20/25. Vzduchová neprůzvučnost Rw = 53 dB a kročejová 

neprůzvučnost Ln,w = 73 dB POROTHERM stropu pro těžkou plovoucí podlahu s akusticky 

nejméně příznivou podlahovou krytinou – keramickou krytinou. 

V obou podlažích, v úrovni stropu, je stavba ztužena obvodovým železobetonovým věncem, 

k zajištění prostorové tuhosti stavby.  

Překlady nad otvory v obvodových stěnách jsou tvořeny 2x překlady POROTHERM 7 

a vrstvou tepelné izolace EPS tl. 100 mm. Překlady vnitřních nosných stěn jsou tvořeny 3x  

POROTHERM 7. Překlady otvorů v příčkách jsou řešeny překladem POROTHERM 11,5. 

Délky překladů vycházení z velikosti otvorů a délky uložení, která je min. 125 mm. 

Schodiště 

Pro překonání výškového rozdílu mezi 1. a 2. NP je navrženo dvouramenné, pravotočivé 

schodiště s přímými stupni. V jednom schodišťovém rameni je 10 stupňů o výšce 158,25 mm 

a šířce 315 mm. Sklon schodišťového ramene je 26,67 °, šířka schodišťového ramene je 

1125 mm. Schodiště bude podporováno podestovým nosníkem skrytým do podestové desky. 

Podestový nosník je uložen na vnitřních nosných zdech. Ramena schodiště budou 

vybetonována z betonu C20/25 zároveň při betonáži podestového nosníku a desky. Schodiště 

je opatřeno zábradlím výšky 900 mm. Nosná a rozdělovací výztuž, dimenze a uložení 

podestového nosníku bude řešeno dle statického výpočtu. 

Střecha 

Jedná se o jednoplášťovou, nevětranou, plochou DUO střechu se sklonem 2 a 2,12 %. Na 

stropní konstrukci je vytvořena izolační a spádová vrstva z kamenné vlny. Stropní konstrukce 

je opatřena penetračním nátěrem VEDAG BV a hydroizolací z asfaltového pásu VEDAG 

VEDAGARD SK-PLUS, která bude v době realizace plnit funkci provozní hydroizolace. Po 

dokončení realizace bude tato vrstva sloužit jako pojistná hydroizolace, tak i jako 

parozábrana. Tepelnou izolací střechy je tuhá deska z kamenné vlny ROCKWOOL 

MONROCK MAX E tl. 240 mm, lepena asfaltovým lepidlem za studena. Hydroizolační 
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vrstva je tvořena podkladním asfaltovým pásem VEDAG VEDAGARD SU 25 a vrchním 

asfaltovým pásem VEDAG VEDAFLEX SP. Vrchní vrstva bude provedena z extrudovaného 

polystyrénu BASF STYROUR C v tl. 100 mm, na kterou bude položena separační vrstva 

z geotextílie. Skladba bude dále stabilizovaná od účinku zatížení větrem praným říčním 

kamenivem frakce 16 – 32.  

Na střeše bude umístěna soustava hromosvodů z drátů FeZnØ 8mm. Soustava se čtyřmi 

jímači v rozích střechy a pomocnými jímači na komínech. Svody jsou vedeny po fasádě domu 

a propojeny se zemnícím páskem v základech. 

Podlahy 

Dřevěné podlahy jsou navrženy jako lehké plovoucí. Místnosti s mokrým provozem jsou 

opatřeny keramickými dlažbami. Výběr druhu a odstínu bude upřesněn investorem. 

Komíny 

Pro odvod spalin z tuhých paliv z krbové vložky byl použit komínový systém SCHIEDEL 

ABSOLUT. Vnější rozměr komínového tělesa je 360x500 mm. Komínová vložka obsahuje 

komínový průduch o průměru 160 mm a šachtu pro přívod vzduchu. 

Pro odvod spalin z plynných paliv z kondenzačního kotle byl použit komínový systém 

SCHIEDEL ABSOLUT. Vnější rozměr komínového tělesa je 360x500 mm. Komínová 

vložka obsahuje komínový průduch o průměru 120 mm a víceúčelovou šachtu, která bude 

sloužit rozvodům potrubí solárního systému na střechu. 

Výška komínů je dána 1 m nad konstrukci střechy o celkové délce 7,95 m. 

Povrchové úpravy 

Pro vnější omítky je na tepelnou izolaci (ETICS) nejprve nanesena základní výztužná vrstva 

se sklotextilní síťovinou v tl. 3 mm. Před nanášením omítky se provede penetrační nátěr. Na 

takto připravený základ se nanese tenkovrstvá silikonová omítka v tl. 2 mm, v odstínu dle 

požadavku investora. 

Vnitřní omítky stropů a zdí jsou provedeny z jednovrstvé vápenocementové omítky 

POROTHERM UNIVERSAL v tl. 10 mm. Finální vrstvou je bílý disperzní nátěr BAUMIT. 
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V prostorách koupelen, toalet, technické místnosti a kuchyně jsou provedeny keramické 

obklady a dlažby. Druh dlažby, a provedení bude řešeno s investorem v projektu interiéru. 

Podklady povrchů vlhkých provozů musí být ošetřeny impregnačním nátěrem. Jedná se 

hlavně o povrchy podlahových konstrukcí a stěn v koupelnách. 

Izolace 

Základy a sokl jsou zatepleny pomocí soklových desek RIGIPS PERIMETR tl. 120 mm. 

Spodní stavba je izolována proti zemní vlhkosti a radonu hydroizolačními pásy VEDAG 

TWIN. 

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS z šedého 

polystyrénu BASF MULTITHERM NEO tl. 160 mm. 

Podlahy v kontaktu se zeminou jsou zatepleny tuhými deskami z kamenné vlny 

ROCKWOOL DACHROCK tl. 180 mm. Podlahy 2. NP jsou opatřeny tepelně izolační 

akustickou deskou ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 60 mm. 

Skladba střechy a terasy je navržena s  pojistnou hydroizolací z asfaltového pásu VEDAG 

VEDAGARD SK-PLUS, tepelnou izolací DUO střechy je tuhá deska z kamenné vlny 

ROCKWOOL MONROCK MAX E tl. 240 mm a extrudovaný polystyrén BASF 

STYRODUR C tl. 100 mm. Hydroizolační vrstva je tvořena podkladním asfaltovým pásem 

VEDAG VEDAGARD SU 25 a vrchním asfaltovým pásem VEDAG VEDAFLEX SP. 

Výplně otvorů 

Navrhovaná okna jsou hliníková, lakovaná, barva antracitová SCHUCO AWS 90.SI, 

s izolačním trojsklem. Okapnice na rámu i křídle je z eloxovaného hliníku. 

Vstupní dveře jsou hliníkového rámu, SCHUCO ADS 90.SI, stejného typu jako okenní 

výplně. Vnitřní dveře jsou vyrobeny z laminované MDF s obložkou zárubní SOLODOOR. 

Dveře technické místnosti a garáže musí být ošetřeny protipožárně. 

Konstrukce klempířské 

Jedná se o dešťové svody, oplechování a lemování atiky, oplechování venkovních parapetů. 

Veškeré klempířské konstrukce jsou navrženy z titan-zinkového plechu. 
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Terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení 

Stavební pozemek vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje nákladné terénní úpravy. 

Z prostoru staveniště bude sejmuta ornice v tl. 200 mm, zpětně využitelná ke konečným 

terénním úpravám. Rovněž budou provedeny terénní úpravy pro vytvoření podkladu 

budoucích konstrukcí objektu, příjezdové cesty a terasy. 

Z vedlejší asfaltové komunikace, v ulici V Hliništi, bude provedena přístupová a příjezdová 

cesta ze zámkové dlažby se spádem 1 %. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odváděna 

pomocí liniového odvodňovacího žlabu umístěného v místě vjezdové brány. Po obvodě domu 

budou provedeny okapové chodníky šíře 400 mm se zahradními obrubníky. Nezpevněné 

a nezatravněné plochy budou opatřeny vrchní vrstvou ornice a osety trávním porostem. 

Celý pozemek je oplocen. Oplocení z příjezdové cesty je plnostěnné, výšky 1,4 m doplněné o 

vchodovou branku a vjezdovou bránu z pozinkovaného plechu. Zbylé oplocení pozemku je 

tvořeno sloupky a pletivem, výšky 1,6 m.  

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nejsou součástí této práce. 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

Projekt neobsahuje žádné zvláštní či neobvyklé konstrukce nebo technologické postupy. 

Zajištění stavební jámy 

Stavební jáma díky své jednoduchosti nebude nijak zajištěna. Po dokončení výkopových prací 

bude okamžitě následovat betonáž základů. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky postupu prací. Musí být dodrženy běžné 

technologické přestávky a podmínky při betonáži základů a stropů. Během výstavby nedojde 

k ovlivnění stability sousední stavby. 
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Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 

Prostupy základovými konstrukcemi se provádí před betonáží pomocí bednících prvků.Musí 

být schváleny statikem a vodotěsně uzavřeny.  

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Kontrolu zakrývaných konstrukcí bude zajišťovat stavební dozor stavby, objednaný 
investorem. 

b) Výkresová část 

Výkresová část je obsahem přílohy. 

c) Statické posouzení 

Statické posouzení není obsahem této práce. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí není obsahem této práce. 

5.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení není obsahem této práce. 

5.1.4 Technika prostředí staveb 

Vnitřní vodovod 

Projekt vnitřního vodovodu řeší návrh zásobování domu pitnou vodou, vodovodní přípojku, 

vnitřní rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace, dle normy ČSN 75 5455 [30]. 

a) Technická zpráva 

Vodovodní přípojka 

Vodovodní řád je veden pod místní asfaltovou komunikaci, v ulici V Hliništi, v nezámrzné 

hloubce 1,2 m pod terénem. Přetlak vodovodního potrubí je 450 kPa. 
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Přípojka se provede kolmým napojením na vodovodní řád HDPE 100 SDR 11 – 90x5,2 za 

pomocí sedlové elektrotvarovky HDPE 100 SDR 11 – d 90 s navrtávacím ISO šoupátkem 

a napojovací tvarovkou POM – d 40. Přípojka se provede bez přerušení dodávky vody pro 

ostatní objekty napojené na tomto vodovodním řádu. 

Vodovodní přípojka bude provedena z materiálu HDPE 100 SDR 11 – 40x3,7 délky 7,0 m a 

sklonem 0,3 % k vodoměrné sestavě. Potrubí bude uloženo do zhutněného pískového lože o 

tl. min. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden z jemného štěrkopísku o tl. min. 300 mm. Na 

tuto vrstvu bude položena výstražná krycí fólie bílé barvy po celé délce připojovacího potrubí. 

Výkop bude nakonec dosypán dříve odkopanou zeminou do výšky okolního terénu. Přípojka 

bude ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou v plastové vodoměrné šachtě DN 1200.  

Vodoměrná sestava se skládá z přechodového prvku HDPE/mosaz, kulového 

kohoutu, redukce, vodoměru ITRON AQUADIS (DN 25, Q3=6,3 m3/hod), redukce, kulového 

kohoutu, zpětné klapky, vypouštěcího kohoutu a přechodového prvku mosaz/PPR. 

Z této šachty pak pokračuje rozvod vnitřního vodovodu do objektu rodinného domu 

z materiálu PPR, PN 20 – 40x6,7 a sklonem 0,3 % k vodoměrné sestavě. Potrubí je uloženo 

v nezámrzné hloubce 1150 mm pod upraveným terénem. 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod je řešen z potrubí PPR, PN 20. V místě pod objektem je potrubí vedeno 

v ochranné trubce. Potrubí je vyvedeno v technické místnosti (1.04), odkud je rozvod vody 

veden k zásobníku vody VAILLANT AUROSTOR VIH S 300 a k plynovému 

kondenzačnímu kotli VAILLANT VU 146/5-5 ECOTEC PLUS. Od zásobníku bude proveden 

rozvod vody ke všem výtokovým armaturám v domě. Do 2. NP bude voda přivedena pomocí 

dvojice stoupacích potrubí, vedených v instalačních šachtách. Z rozvodu studené vody bude 

také napojena zahradní výtoková armatura DN 20, určená k zalévání zahrady a napouštění 

venkovního bazénu. 

Na potrubí studené vody, vedoucí k zásobníku vody, je umístěna pojistná sestava obsahující 

kulový kohout, zpětnou klapku, tlakoměr, vypouštěcí kohout, pojistný ventil 800 kPa a 

expanzní nádobu o objemu 18 l. Na potrubí teplé vody je umístěn termostatický směšovací 

ventil, nastavený na výstupní teplotu 55 °C. Na cirkulačním potrubí je umístěna sestava 

s vypouštěcím kulovým kohoutem, filtrem, čerpadlem WILO TOP-Z 50/7 3~RG PN 6/10 a 
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zpětnou klapkou. Na cirkulačním potrubí větve V2 je dále umístěna regulační armatura pro 

vyrovnání tlakových ztrát. 

Ležaté potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace je vedeno z technické místnosti ke 

stoupacím potrubím, jako zavěšené pod stropem. V dalších místnostech je potrubí vedené pod 

stropem, v podhledu. Sklon potrubí je dle výkresu 0,3 % k vodoměrné sestavě, nebo 

k nejbližší výtokové armatuře. 

Připojovací potrubí je vedeno v instalačních příčkách. Připojovací potrubí teplé vody se 

umísťuje nad připojovací potrubí studené vody. Cirkulační potrubí se umísťuje mezi potrubí 

studené a teplé vody. 

Armatury, baterie 

Umístění a typ jednotlivých armatur, či baterií je znázorněno na výkresech vnitřního 

vodovodu (výkresy č. 12, 13, 14), výběr dle požadavku investora. 

Materiál potrubí 

Potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace bude provedeno z polypropylénových trub 

PPR PN 20 – EKOPLASTIK, spojovaných svařováním. Upevnění potrubí je zajištěno pomocí 

kovových objímek s gumovou vložkou. Kompenzace potrubí bude provedena členitostí trasy. 

Tlakový potrubní systém z PPR PN 20, určený pro TV, snáší i krátkodobé přehřívání na 

70 °C, které se doporučuje z důvodu likvidace patogenních mykobakterií a bakterií 

Legionella, vyskytující se při teplotě vody 30 – 50 °C. Uvedeným krátkodobým přehříváním 

se nesnižuje životnost navrženého potrubí. Krátkodobé přehřívání bude zajištěno v zásobníku 

vody, který je dle výrobce odolný teplotě 85 °C. 

Izolace trubních rozvodu 

Návrh tloušťky izolace potrubí studené vody vychází z normy CŠN 75 5409 [27], kde pro 

potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních šachtách, nebo 

drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím teplé vody s cirkulací, je dovolena 

nejmenší tloušťka tepelné izolace 13 mm. Z tohoto důvodu byla zvolena tepelná izolace pro 

všechny průměry potrubí studené vody z pěnového polystyrénu MIRELON PRO tl. 20 mm. 
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Návrh tloušťky izolace potrubí teplé vody a cirkulace vychází z [6]. Dle normy bylo navrženo 

izolační pouzdro ISOVER tl. 30 mm pro potrubí 16x2,7 a tl. 40 mm pro potrubí 20x3,4, 

25x4,2 a 32x5,4. Podrobný výpočet v příloze č. 6 projektové dokumentace. 

Ohřev teplé vody 

Pro ohřev teplé vody byla navržena solární soustava s celoročním provozem a napojením na 

bazén. Pro tuto soustavu byl vybrán nepřímotopný, bivalentní zásobník teplé vody 

VAILLANT AUROSTOR VIH S 300 o objemu 300 l. Zásobník je primárně ohříván ze 

solárních kolektorů a sekundárně dohříván pomocí plynového kondenzačního kotle 

VAILLANT VU 146/5-5 ECOTEC PLUS o výkonu 3 – 14 kW. 

Zkouška vnitřního vodovodu 

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na zdroj vody 

prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu 

s příslušnými předpisy. Zkouška vnitřního vodovodu bude provedena v souladu s [26] a [27]. 

Zkouška se provádí ve třech krocích, prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí a konečná 

tlaková zkouška. 

Prohlídka vnitřního vodovodu se provádí bez tepelné izolace a s nezakrytými drážkami a 

kanály. Prohlídkou se kontroluje, je-li vodovod proveden v souladu s hygienickými předpisy a 

s podmínkami stanovenými při povolení stavby. Závady zjištěné při prohlídce se musí 

odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí. 

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí po propláchnutí zdravotně nezávadnou 

vodou, buď v celku, nebo po částech. Trubní rozvod se zkouší zdravotně nezávadnou vodou, 

1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však 1,5 MPa. Zkušební přetlak nesmí klesnout 

mezi 30 a 60 minuty více než o 0,06 MPa a mezi 60 a 180 minuty o více než 0,02 MPa. Na 

potrubí během zkoušky nesmí být zjištěn žádný únik vody. Zjistí-li se únik vody, musí se 

závada odstranit a zkouška se zopakuje. 

Konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu probíhá po konečné izolaci a po montáži 

příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení. 
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b) Výkresová část 

Výkresová část je obsahem přílohy. 

Solární soustava 

Projekt solární soustavy řeší možnost využití obnovitelných zdrojů energie (sluneční energie) 

pro ohřev teplé vody s napojením na bazén. Bilance solární soustavy byla provedena dle 

TNI 73 0302 [31]. 

a) Technická zpráva 

Stanovení potřeby tepla 

Pro bilancování reálných tepelných zisků solární soustavy je nutné vypočíst reálnou potřebu 

tepla pro přípravu teplé vody. Proto je nevhodné počítat potřebu tepla dle normy 

ČSN 06 0320 [22], která se používá k návrhu objemu zásobníku a k návrhu tepelného výkonu 

zdroje pro ohřev teplé vody. Reálné směrné údaje o potřebě teplé vody je nutné hledat 

v normě ČSN EN 15316-3-1 [23]. Pro obytné budovy činí směrná potřeba teplé vody asi 40 l 

na osobu a den. 

Ve výpočtu je rovněž uvažováno se sníženou potřebou tepla v měsících červenec a září, a to o 

25 % z celkové potřeby tepla. Do celkové potřeby tepla je dále započtena přirážka z tepelných 

ztrát při přípravě teplé vody. Hodnota přirážky činí 30 % z celkové potřeby tepla pro centrální 

zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací. 

Dále byla vypočtena potřeba tepla na ohřev vody venkovního bazénu, v měsících květen -

 září, která vychází z tepelných ztrát bazénu během jeho provozu a mimo provoz a z potřeby 

přiváděné čisté vody. Pro výpočet bylo použito okrajových provozních podmínek 

z publikace [2]. Požadovaná teplota bazénové vody je 24 °C, denní provozní doba byla 

odhadnuta na 6 hodin. V době mimo provoz bazénu bude vodní hladina zakryta z důvodu 

snížení tepelných ztrát. 

Projekt a stavba venkovního bazénu bude zajištěna dodavatelsky, specializovanou firmou. 

Výpočet potřeby tepla je obsahem přílohy č. 8. 
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Bilance solární soustavy – zjednodušená bilanční metoda 

Jedná se o zjednodušený postup výpočtu hodnocení běžných solárních soustav z hlediska 

využitelných tepelných zisků na základě měsíční energetické bilance podle [31]. Ve výpočtu 

byla použita řada tabulkových hodnot pro charakteristickou oblast – město, čerpána z [2]. 

Výsledkem bilancování soustavy je využitý energetický zisk soustavy Qss,u, měrný 

energetický zisk soustavy qss,u a solární podíl potřeby tepla f, stanovený pro celoroční ohřev 

teplé vody v zásobníku a pro ohřev bazénové vody v měsících květen – září. 

Výpočet bilance solární soustavy je obsahem přílohy č. 8. 

Solární kolektory 

Volba typu solárních kolektorů vychází z účelu jejich využití. Byl zvolen plochý solární 

kolektor VAILLANT AUROTHERM VFK 145 H. Solární soustava byla navržena tak, aby 

pokryla 100 % potřebu tepla pro přípravu teplé vody v měsících duben – září. Při navrhování 

byla zvolena větší kolektorová plocha, tj. 4 kolektory, jejichž letní přebytky budou využívány 

k dohřevu bazénové vody. K plnému pokrytí potřeby tepla bazénové vody v měsících květen 

a září je možné dle požadavku instalovat do bazénového okruhu sekundární zdroj tepla (např. 

plynový kondenzační kotel sloužící k dohřevu TV, nutno však posoudit výkon kotle). 

Z důvodu většího počtu kolektoru (4 kolektory) a malého zásobníku vody (300 l) je třeba 

odzimovat bazén počátkem dubna, abychom zajistili bezpečný odvod solárních přebytků 

v tomto měsíci a nedocházelo tak k přehřívání soustavy. 

Solární kolektory budou umístěny na ploché střeše rodinného domu, se sklonem 45° od 

svislice a orientací na jih. Kolektorové pole bude zapojeno v jedné sérii se střídavým 

propojením (vstup a výstup kolektorové série se nenachází na stejné straně). K instalaci 

kolektorů na plochou střechu se doporučuje použít montážní sady a zátěžových desek výrobce 

kolektorů. 

Solární kapalina 

V solární soustavě bude použita teplonosná kapalina TYFOCOR LS. Jedná se o vodnatý 

roztok 1,2-propylenglykolu s inhibitory koroze. Kapalina je určena do soustav s celoročním 

provozem, provozní teplota kapaliny je v rozmezí -20 až +120 °C.  
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Při návrhu dimenze potrubí solární soustavy pro ohřev teplé vody byly použity vlastnosti 

teplonosné kapaliny při teplotě 50 °C (střední denní teplota v solárních kolektorech při 

pokrytí přípravy teplé vody větší než 70%). 

Při návrhu dimenze potrubí solární soustavy pro ohřev bazénové vody byly použity vlastnosti 

teplonosné kapaliny při teplotě 30 °C (střední denní teplota v solárních kolektorech při ohřevu 

bazénové vody venkovního bazénu). 

Návrh dimenze potrubí byl proveden metodou ekonomické rychlosti proudění, kdy pro ohřev 

teplé vody v zásobníku byla stanovena rychlost proudění na 0,416 m/s při průtočném 

množství 470 l/h. Pro ohřev bazénové vody byla stanovena rychlost proudění na 0,582 m/s při 

průtočném množství 658 l/h. Výpočet tlakových ztrát vychází ze stejných zásad jako u 

otopných soustav. 

Materiál potrubí 

Potrubí solární soustavy bude provedeno z měděných trub Cu 22x1,0 spojovaných měkkým 

kapilárním pájením. Volba měděného potrubí vychází z odolnosti mědi vyšším teplotám (při 

stagnaci dosahuje teplota v soustavě i 120 °C) a z použití stejného materiálu v kolektorovém 

absorbéru. Kompenzace potrubí musí být provedena každých 15 m přímé délky potrubí, za 

pomocí ohybových kompenzátorů.  

Přívodní a zpětné potrubí bude vedeno od zásobníku VAILLANT AUROSTOR VIH S 300 či 

bazénového výměníku, umístěným v technické místnosti do víceúčelové šachty komínového 

systému SCHIEDEL ABSOLUT, určené k těmto účelům a odtud bude potrubí vyvedeno na 

střechu rodinného domu k solárním kolektorům. 

Návrh a posouzení dimenze potrubí solární soustavy je obsahem přílohy č. 9. 

Izolace trubních rozvodů 

Návrh tloušťky izolace potrubí solární soustavy vychází z [6]. Dle normy bylo navrženo 

kaučukové izolační pouzdro F-FLEX tl. 30 mm pro potrubí Cu 22x1,0.  

Podrobný výpočet izolace trubních rozvodů je obsahem přílohy č. 6. 
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Čerpadla, pojistná a zabezpečovací zařízení, regulační zařízení 

Na výstupním potrubí ze zásobníku teplé vody je umístěna sestava s vypouštěcím kulovým 

kohoutem, tlakoměrem, expanzní nádobou 25 l, kulovým kohoutem, čerpadlem WILO 

STAR-STG 25/4, zpětnou klapkou a kulovým kohoutem. Na výstupním potrubí z bazénového 

výměníku je umístěna sestava s kulovým kohoutem, čerpadlem WILO TOP-STG 25/7 3~ PN 

10, zpětnou klapkou a kulovým kohoutem. Použití dvojce čerpadel je vhodnější řešení než 

použití trojcestného ventilu, vzhledem k různým požadavkům na průtok teplonosné kapaliny 

při ohřevu teplé vody v zásobníku a při ohřevu bazénové vody. 

Solární soustavy je nutné vybavit, stejně jako jiné otopné soustavy, pojistným a 

zabezpečovacím zařízením, jako je pojistný ventil a expanzní nádoba. Pro jejich návrh v české 

normalizaci neexistuje norma, proto byl výpočet těchto zabezpečovacích zařízení převzat 

z normy ČSN 06 0830 [24]. 

Podrobný výpočet pojistného a zabezpečovacího zařízení je obsahem přílohy č. 10. 

K regulaci celé soustavy byl zvolen ekvitermní solární regulátor VAILLANT AUROMATIC 

620/3. K vyhodnocování solární soustavy používá regulátor dvojici teplotních čidel 

propojených se solárními kolektory a zásobníkem teplé vody. K řízení solární soustavy je 

regulátor propojen s navrženými čerpadly pro ohřev teplé a bazénové vody. Primárním 

okruhem je okruh k zásobníku teplé vody. Po dosažení požadované teploty v zásobníku 

regulátor vypne čerpadlo trasy k zásobníku a spustí čerpadlo bazénového okruhu. Regulátor 

bude dále propojen s cirkulačním čerpadlem teplé vody, zajistíme tak řízenou cirkulaci teplé 

vody v požadovaný čas. 

5.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Dokumentace technických a technologických zařízení není obsahem této práce. 

6 Dokladová část 

Veškeré výpočty a návrhy jsou obsaženy v příloze projektové dokumentace. 
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7 Závěr 

Celý projekt je zpracován do tří částí: 

První část – technická zpráva, zabývá se technickým popisem navrhované stavby, 

zdravotechnické instalace (vnitřní vodovod) a technologického zařízení (solární soustava pro 

ohřev teplé vody). 

Druhá část – přílohy, zabývá se výpočty, návrhy, posuzováním a vyhodnocováním 

jednotlivých prvků stavby, vnitřního vodovodu a solární soustavy. 

Třetí část – výkresy, zabývá se vyobrazením tvaru stavby, jednotlivých stavebně 

konstrukčních částí stavby, vedením tras vnitřního vodovodu a schématickým zapojením 

solární soustavy. 

 

Projektová dokumentace rodinného je vypracována dle [1], [7] a [9], v platném znění. 

Realizací stavby vznikne dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou, určený 

k trvalému bydlení 4 členné rodiny. Součástí projektu je také návrh schodiště a základní 

tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. 

Výpočet vnitřního vodovodu je proveden dle [30]. Projekt vnitřního vodovodu řeší návrh 

zásobování domu pitnou vodou, návrh vodovodní přípojky a vnitřní rozvody studené vody, 

teplé vody a cirkulace. Součástí projektu je výpočet potřeby vody, návrh cirkulačního 

čerpadla, návrh pojistného ventilu a expanzní nádoby, návrh tloušťky tepelné izolace potrubí, 

návrh objemu zásobníku teplé vody a výkonu tepelného zdroje. 

Bilance solární soustavy je provedena zjednodušenou bilanční metodou dle [31]. Projekt řeší 

možnost využití obnovitelných zdrojů energie pro ohřev teplé vody s napojením na bazén. 

Součástí projektu je výpočet potřeby tepla na ohřev vody v zásobníku a bazénové vody, 

stanovení využitelných zisků, měrných využitelných zisků a procentuálního podílu soustavy. 

Dále byl proveden návrh a posouzení dimenze potrubí solární soustavy, návrh čerpadel, 

pojistného ventilu, expanzní nádoby a základní ekonomické vyhodnocení solární soustavy.
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Obr. č. P1.1 – Návrh schodiště 

  



1 Návrh schodiště 

Podle ČSN 73 4130 (2010) 

Vstupní údaje 

Konstrukční výška 3165 mm 

Šířka schodišťového ramene š 1125 mm 

Opt. výška schodišťového stupně 150 180 mm 

1.1 Návrh: 

Počet stupňů  (P1.1) 

 21,1~17,6 

 20 stupňů 

Výška stupně  (P1.2) 

 158,25 

 158,25 mm 

Šířka stupně 2 · 630 (P1.3) 

250  630 2 ·  

 630 2 · 158,25 313,5 

 315 mm 

Sklon schodišťového ramene  (P1.4) 

 
, 26,67 

 26,67° 

Podchodná výška 1500  (P1.5) 

, 2100 mm 1500
,

2339,3 

 2339,3 mm 

  



Průchodná výška 750 1500 ·  (P1.6) 

, 1950 mm 750 1500 · 26,67 2090,4 

 2090,4 mm 

Délka schodišťového ramene 1 ·  (P1.7) 

 1 · 315 2835 

 2835 mm 

Navrženo: Dvouramenné monolitické ŽB deskové schodiště. Schodiště bude podporováno 

podestovým nosníkem, skrytým do podestové desky. Podestový nosní bude uložen na vnitřní 

nosné zdivo. Ramena schodiště budou vybetonována zároveň při betonáži podestové desky. 

Nosná a rozdělovací výztuž, dimenze a uložení podestového nosníku bude řešeno dle 

statického výpočtu.  
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2 Základní komplexní tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 

Podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 73 0540 (program TEPLO 2011) 

2.1 Obvodová stěna(obývací místnosti) -13/20 °C 

 Název úlohy :  Obvodová stěna (obývací m.) -13/20 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,2900  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100 N  0,1600  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
  5  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  6  Omítka ETICS s  0,0020  0,7000  840,0  1750,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry --- 
  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná  --- 
  4  BASF EPS 100 NEO   --- 
  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  6  Omítka ETICS silikonová (zrno 1 mm)  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   52.3  1268.4     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   58.2  1411.4    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   63.2  1532.7    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   65.8  1595.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   52.8  1280.5     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   48.7  1181.1     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        406.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.11 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    11.2   0.593     7.9   0.449    19.6   0.956    46.9 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    19.6   0.956    48.9 
    3    12.8   0.558     9.5   0.367    19.8   0.956    51.2 
    4    13.9   0.479    10.5   0.216    20.0   0.956    54.2 
    5    15.5   0.359    12.1  ------    20.2   0.956    59.5 
    6    16.8   0.198    13.4  ------    20.4   0.956    64.0 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.956    66.4 
    8    17.3   0.076    13.8  ------    20.4   0.956    65.6 
    9    15.8   0.339    12.3  ------    20.3   0.956    60.3 
   10    14.0   0.466    10.6   0.190    20.1   0.956    54.6 
   11    12.8   0.559     9.4   0.369    19.8   0.956    51.1 
   12    12.1   0.600     8.8   0.442    19.7   0.956    49.4 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
        

 tepl.[C]:   19.3   19.2   14.8   14.8  -12.8  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1334   1318   1047   1029    217    200    166 
 p,sat [Pa]:   2233   2224   1681   1678    203    202    202 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3747    0.4048   8.161E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.007 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.777 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna (obývací m.) -13/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 Profi na maltu pr  0,240       0,290  10,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,004       0,700  40,0 
   4  BASF EPS 100 NEO  0,160       0,031  45,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   6  Omítka ETICS silikonová (zrno  0,002       0,700  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,173 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 100 NEO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0069 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7775 kg/m2,rok 
 

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



2.2 Obvodová stěna (chodba) -13/15 °C 

 Název úlohy :  Obvodová stěna (chodba.) -13/15 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  28.3.2014 
  
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,2900  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100 N  0,1600  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
  5  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  6  Omítka ETICS s  0,0020  0,7000  840,0  1750,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry  --- 
  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná  --- 
  4  BASF EPS 100 NEO   --- 
  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  6  Omítka ETICS silikonová (zrno 1 mm)  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.6   58.4  1034.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    15.6   61.3  1085.8    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    15.6   64.9  1149.6     3.0   79.5   602.1 
    4        30    16.6   65.7  1240.5     7.7   77.5   814.1 
    5        31    18.6   65.3  1398.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    19.6   66.9  1525.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   65.8  1595.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    19.6   62.6  1427.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    18.6   59.1  1265.9     8.3   77.1   843.7 
   11        30    16.6   61.1  1153.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31    15.6   62.0  1098.2    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        406.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    10.8   0.732     7.5   0.549    14.8   0.956    61.5 
    2    11.5   0.752     8.2   0.551    14.9   0.956    64.3 
    3    12.4   0.744     9.0   0.478    15.0   0.956    67.3 
    4    13.5   0.656    10.2   0.276    16.2   0.956    67.4 
    5    15.4   0.457    12.0  ------    18.3   0.956    66.4 
    6    16.8   0.230    13.3  ------    19.4   0.956    67.6 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.956    66.4 
    8    17.3   0.076    13.8  ------    20.4   0.956    65.6 
    9    15.7   0.383    12.3  ------    19.3   0.956    63.7 
   10    13.9   0.539    10.5   0.210    18.1   0.956    60.8 
   11    12.4   0.696     9.1   0.451    16.0   0.956    63.5 
   12    11.7   0.758     8.4   0.553    14.9   0.956    64.9 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
        

 tepl.[C]:   14.5   14.4   10.7   10.6  -12.8  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:    974    963    776    763    201    190    166 
 p,sat [Pa]:   1647   1641   1282   1280    202    201    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3898    0.3998   1.652E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.001 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       1.783 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna (chodba.) -13/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 Profi na maltu pr  0,240       0,290  10,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,004       0,700  40,0 
   4  BASF EPS 100 NEO  0,160       0,031  45,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   6  Omítka ETICS silikonová (zrno  0,002       0,700  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,173 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 100 NEO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0009 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7828 kg/m2,rok 
 

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



2.3 Obvodová stěna (koupelny) -13/24 °C 

 Název úlohy :  Obvodová stěna (koupelny) -13/24 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,2900  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100 N  0,1600  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
  5  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  6  Omítka ETICS s  0,0020  0,7000  840,0  1750,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry  --- 
  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná  --- 
  4  BASF EPS 100 NEO   --- 
  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  6  Omítka ETICS silikonová (zrno 1 mm)  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.6   35.6  1100.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    24.6   37.3  1153.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    24.6   39.3  1214.9     3.0   79.5   602.1 
    4        30    24.6   42.1  1301.4     7.7   77.5   814.1 
    5        31    24.6   46.8  1446.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    24.6   50.6  1564.2    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    24.6   52.7  1629.1    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    24.6   52.0  1607.5    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    24.6   47.4  1465.3    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    24.6   42.5  1313.8     8.3   77.1   843.7 
   11        30    24.6   39.3  1214.9     2.9   79.5   597.9 
   12        31    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        406.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    11.7   0.523     8.4   0.399    23.4   0.956    38.3 
    2    12.4   0.522     9.1   0.391    23.5   0.956    39.9 
    3    13.2   0.473     9.8   0.317    23.6   0.956    41.6 
    4    14.3   0.389    10.9   0.188    23.8   0.956    44.0 
    5    15.9   0.271    12.5  ------    24.1   0.956    48.3 
    6    17.2   0.144    13.7  ------    24.2   0.956    51.8 
    7    17.8   0.042    14.3  ------    24.3   0.956    53.7 
    8    17.6   0.077    14.1  ------    24.3   0.956    53.1 
    9    16.1   0.250    12.7  ------    24.1   0.956    48.8 
   10    14.4   0.376    11.0   0.167    23.9   0.956    44.4 
   11    13.2   0.476     9.8   0.320    23.6   0.956    41.6 
   12    12.5   0.522     9.2   0.389    23.5   0.956    40.2 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
        

 tepl.[C]:   23.1   23.0   18.1   18.1  -12.7  -12.7  -12.8 
 p [Pa]:   2318   2289   1790   1757    260    229    166 
 p,sat [Pa]:   2826   2814   2076   2071    203    203    202 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.3244    0.4099   3.395E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.075 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.884 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna (koupelny) -13/24 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 Profi na maltu pr  0,240       0,290  10,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,004       0,700  40,0 
   4  BASF EPS 100 NEO  0,160       0,031  45,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   6  Omítka ETICS silikonová (zrno  0,002       0,700  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,922 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,173 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF EPS 100 NEO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0747 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8841 kg/m2,rok 
 

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



2.4 Obvodová stěna (temperovaná garáž) -13/10 °C 

 Název úlohy :  Obvodová stěna (temper. garáž) -13/10 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,2900  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100 N  0,1600  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
  5  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  6  Omítka ETICS s  0,0020  0,7000  840,0  1750,0  150,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry  --- 
  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná  --- 
  4  BASF EPS 100 NEO   --- 
  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  6  Omítka ETICS silikonová (zrno 1 mm)  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    10.6   79.1  1010.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    10.6   83.1  1061.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    11.6   82.7  1129.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    13.6   78.6  1223.6     7.7   77.5   814.1 
    5        31    15.6   77.9  1379.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    18.6   70.9  1518.6    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   65.8  1595.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    18.6   66.3  1420.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    15.6   70.5  1248.8     8.3   77.1   843.7 
   11        30    13.6   73.1  1138.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    10.6   84.0  1073.1    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.33 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.182 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        406.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.9 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         9.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    10.4   0.987     7.1   0.733    10.0   0.956    82.2 
    2    11.2   1.050     7.9   0.761    10.1   0.956    86.0 
    3    12.1   1.058     8.8   0.670    11.2   0.956    84.8 
    4    13.3   0.954    10.0   0.382    13.3   0.956    80.0 
    5    15.2   0.857    11.8  ------    15.5   0.956    78.5 
    6    16.7   0.291    13.2  ------    18.5   0.956    71.4 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.956    66.4 
    8    17.3   0.076    13.8  ------    20.4   0.956    65.6 
    9    15.6   0.440    12.2  ------    18.4   0.956    67.3 
   10    13.6   0.732    10.3   0.268    15.3   0.956    72.0 
   11    12.2   0.871     8.9   0.559    13.1   0.956    75.4 
   12    11.3   1.066     8.0   0.769    10.1   0.956    86.8 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
        

 tepl.[C]:    9.7    9.6    6.5    6.5  -12.8  -12.8  -12.9 
 p [Pa]:    703    695    571    563    190    182    166 
 p,sat [Pa]:   1200   1196    969    967    201    201    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.036E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna (temper. garáž) -13/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  10,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 Profi na maltu pr  0,240       0,290  10,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,004       0,700  40,0 
   4  BASF EPS 100 NEO  0,160       0,031  45,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   6  Omítka ETICS silikonová (zrno  0,002       0,700  150,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,672 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
  



2.5 Vnitřní stěna (temperovaná garáž/chodba) 10/15 °C 

 Název úlohy :  Vnitřní stěna (temper. garáž/chodba) 10/15 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářská práce 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,2900  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Lepící malta E  0,0040  0,7000  840,0  1300,0  40,0   0.0000 
  4  BASF EPS 100 N  0,1000  0,0310  1250,0  18,0  45,0   0.0000 
  5  Výztužná vrstv  0,0030  0,7500  840,0  1000,0  50,0   0.0000 
  6  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry  --- 
  3  Lepící malta ETICS - plnoplošná  --- 
  4  BASF EPS 100 NEO   --- 
  5  Výztužná vrstva ETICS   --- 
  6  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.6   55.4   981.3    10.6   50.0   638.8 
    2        28    15.6   55.4   981.3    10.6   50.0   638.8 
    3        31    15.6   56.3   997.3    11.6   50.0   682.6 
    4        30    16.6   55.4  1046.0    13.6   50.0   778.4 
    5        31    18.6   51.9  1111.7    15.6   50.0   885.7 
    6        30    19.6   53.6  1221.9    18.6   50.0  1071.0 
    7        31    20.6   54.3  1316.9    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    20.6   54.3  1316.9    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    19.6   53.6  1221.9    18.6   50.0  1071.0 
   10        31    18.6   51.9  1111.7    15.6   50.0   885.7 
   11        30    16.6   55.4  1046.0    13.6   50.0   778.4 
   12        31    15.6   55.4   981.3    10.6   50.0   638.8 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.74 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.250 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        266.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.29 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.938 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    10.0  ------     6.7  ------    15.3   0.938    56.5 
    2    10.0  ------     6.7  ------    15.3   0.938    56.5 
    3    10.2  ------     6.9  ------    15.4   0.938    57.2 
    4    10.9  ------     7.6  ------    16.4   0.938    56.1 
    5    11.9  ------     8.5  ------    18.4   0.938    52.5 
    6    13.3  ------     9.9  ------    19.5   0.938    53.8 
    7    14.5  ------    11.1  ------    20.6   1.000    54.3 
    8    14.5  ------    11.1  ------    20.6   1.000    54.3 
    9    13.3  ------     9.9  ------    19.5   0.938    53.8 
   10    11.9  ------     8.5  ------    18.4   0.938    52.5 
   11    10.9  ------     7.6  ------    16.4   0.938    56.1 
   12    10.0  ------     6.7  ------    15.3   0.938    56.5 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
        

 tepl.[C]:   15.3   15.3   14.4   14.3   10.7   10.7   10.6 
 p [Pa]:    974    968    860    853    652    645    639 
 p,sat [Pa]:   1739   1738   1635   1634   1283   1283   1281 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.958E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Vnitřní stěna (temper. garáž/chodba) 10/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  10,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 24 Profi na maltu pr  0,240       0,290  10,0 
   3  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,004       0,700  40,0 
   4  BASF EPS 100 NEO  0,100       0,031  45,0 
   5  Výztužná vrstva ETICS  0,003       0,750  50,0 
   6  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,609 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
  



2.6 Plochá střecha (obývací místnosti) -13/20 °C 

 Název úlohy :  Plochá střecha (obývací m.) -13/20 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský Projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0.0100  0.8000  800.0  1450.0  14.0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0.2900  0.7940  800.0  800.0  20.0   0.0000 
  3  Vedag Vedagard  0.0024  0.1700  1470.0  1300.0  60000.0^   0.0000 
  4  Rockwool Monro  0.2400  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  5  Spádové desky  0.0500  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  6  Vedag Vedatop  0.0030  0.1700  1470.0  1300.0  2667.0^   0.0000 
  7  Vedag Vedaflex  0.0052  0.1700  1470.0  1300.0  1923.0^   0.0000 
  8  Extrudovaný po  0.1000  0.0340  2060.0  30.0  100.0   0.0000 
  9  Štěrk  0.1000  0.6500  800.0  1650.0  15.0   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm --- 
  3  Vedag Vedagard SK - Plus   --- 
  4  Rockwool Monrock MAX E   --- 
  5  Spádové desky - Rockwool Monrock MAX E  --- 
  6  Vedag Vedatop SU   --- 
  7  Vedag Vedaflex S/P   --- 
  8  Extrudovaný polystyren   --- 
  9  Štěrk   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   46.1  1118.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   52.3  1268.4     7.7   77.5   814.1 
    5        31    20.6   58.2  1411.4    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    20.6   63.2  1532.7    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   65.8  1595.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    20.6   52.8  1280.5     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.6   48.7  1181.1     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         8.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.115 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      19342.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    11.2   0.593     7.9   0.449    20.0   0.972    45.8 
    2    12.0   0.598     8.6   0.443    20.0   0.972    47.9 
    3    12.8   0.558     9.5   0.367    20.1   0.972    50.3 
    4    13.9   0.479    10.5   0.216    20.2   0.972    53.5 
    5    15.5   0.359    12.1  ------    20.4   0.972    59.0 
    6    16.8   0.198    13.4  ------    20.5   0.972    63.7 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.972    66.2 
    8    17.3   0.076    13.8  ------    20.5   0.972    65.4 
    9    15.8   0.339    12.3  ------    20.4   0.972    59.9 
   10    14.0   0.466    10.6   0.190    20.3   0.972    53.9 
   11    12.8   0.559     9.4   0.369    20.1   0.972    50.2 
   12    12.1   0.600     8.8   0.442    20.0   0.972    48.3 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
        

 tepl.[C]:   19.8   19.8   18.6   18.6    0.7   -3.0   -3.1   -3.2  -12.4  -12.9 
 p [Pa]:   1334   1333   1295    362    358    358    306    241    176    166 
 p,sat [Pa]:   2311   2305   2147   2141    642    474    472    468    209    200 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.296E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha (obývací m.) -13/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20.6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50.0 % (+5.0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0.010       0.800  14.0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0.290       0.794  20.0 
   3  Vedag Vedagard SK - Plus  0.0024       0.170  60000.0 
   4  Rockwool Monrock MAX E  0.240       0.042  2.14 
   5  Spádové desky - Rockwool Monro  0.050       0.042  2.14 
   6  Vedag Vedatop SU  0.003       0.170  2667.0 
   7  Vedag Vedaflex S/P  0.0052       0.170  1923.0 
   8  Extrudovaný polystyren  0.100       0.034  100.0 
   9  Štěrk  0.100       0.650  15.0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.972 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0.24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

  



2.7 Plochá střecha (chodba) -13/15 °C 

 Název úlohy :  Plochá střecha (chodba) -13/15 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský Projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0.0100  0.8000  800.0  1450.0  14.0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0.2900  0.7940  800.0  800.0  20.0   0.0000 
  3  Vedag Vedagard  0.0024  0.1700  1470.0  1300.0  60000.0^   0.0000 
  4  Rockwool Monro  0.2400  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  5  Spádové desky  0.0500  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  6  Vedag Vedatop  0.0030  0.1700  1470.0  1300.0  2667.0^   0.0000 
  7  Vedag Vedaflex  0.0052  0.1700  1470.0  1300.0  1923.0^   0.0000 
  8  Extrudovaný po  0.1000  0.0340  2060.0  30.0  100.0   0.0000 
  9  Štěrk  0.1000  0.6500  800.0  1650.0  15.0   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm --- 
  3  Vedag Vedagard SK - Plus   --- 
  4  Rockwool Monrock MAX E   --- 
  5  Spádové desky - Rockwool Monrock MAX E  --- 
  6  Vedag Vedatop SU   --- 
  7  Vedag Vedaflex S/P   --- 
  8  Extrudovaný polystyren   --- 
  9  Štěrk   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    15.6   58.4  1034.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    15.6   61.3  1085.8    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    15.6   64.9  1149.6     3.0   79.5   602.1 
    4        30    16.6   65.7  1240.5     7.7   77.5   814.1 
    5        31    18.6   65.3  1398.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    19.6   66.9  1525.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   65.8  1595.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    19.6   62.6  1427.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    18.6   59.1  1265.9     8.3   77.1   843.7 
   11        30    16.6   61.1  1153.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31    15.6   62.0  1098.2    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         8.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.115 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      19342.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.80 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    10.8   0.732     7.5   0.549    15.1   0.972    60.3 
    2    11.5   0.752     8.2   0.551    15.1   0.972    63.2 
    3    12.4   0.744     9.0   0.478    15.2   0.972    66.4 
    4    13.5   0.656    10.2   0.276    16.3   0.972    66.8 
    5    15.4   0.457    12.0  ------    18.4   0.972    66.0 
    6    16.8   0.230    13.3  ------    19.5   0.972    67.3 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.972    66.2 
    8    17.3   0.076    13.8  ------    20.5   0.972    65.4 
    9    15.7   0.383    12.3  ------    19.4   0.972    63.3 
   10    13.9   0.539    10.5   0.210    18.3   0.972    60.2 
   11    12.4   0.696     9.1   0.451    16.2   0.972    62.6 
   12    11.7   0.758     8.4   0.553    15.1   0.972    63.8 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
        

 tepl.[C]:   14.9   14.9   13.9   13.9   -1.3   -4.5   -4.6   -4.6  -12.5  -12.9 
 p [Pa]:    974    974    948    301    299    299    263    218    173    166 
 p,sat [Pa]:   1697   1694   1590   1586    546    418    416    414    207    200 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.974E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha (chodba) -13/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15.6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50.0 % (+5.0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0.010       0.800  14.0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0.290       0.794  20.0 
   3  Vedag Vedagard SK - Plus  0.0024       0.170  60000.0 
   4  Rockwool Monrock MAX E  0.240       0.042  2.14 
   5  Spádové desky - Rockwool Monro  0.050       0.042  2.14 
   6  Vedag Vedatop SU  0.003       0.170  2667.0 
   7  Vedag Vedaflex S/P  0.0052       0.170  1923.0 
   8  Extrudovaný polystyren  0.100       0.034  100.0 
   9  Štěrk  0.100       0.650  15.0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.719 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.972 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0.24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

  



2.8 Plochá střecha (koupelny) -13/24 °C 

 Název úlohy :  Plochá střecha (koupelny) -13/24 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský Projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0.0100  0.8000  800.0  1450.0  14.0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0.2900  0.7940  800.0  800.0  20.0   0.0000 
  3  Vedag Vedagard  0.0024  0.1700  1470.0  1300.0  60000.0^   0.0000 
  4  Rockwool Monro  0.2400  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  5  Spádové desky  0.0500  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  6  Vedag Vedatop  0.0030  0.1700  1470.0  1300.0  2667.0^   0.0000 
  7  Vedag Vedaflex  0.0052  0.1700  1470.0  1300.0  1923.0^   0.0000 
  8  Extrudovaný po  0.1000  0.0340  2060.0  30.0  100.0   0.0000 
  9  Štěrk  0.1000  0.6500  800.0  1650.0  15.0   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm --- 
  3  Vedag Vedagard SK - Plus   --- 
  4  Rockwool Monrock MAX E   --- 
  5  Spádové desky - Rockwool Monrock MAX E  --- 
  6  Vedag Vedatop SU   --- 
  7  Vedag Vedaflex S/P   --- 
  8  Extrudovaný polystyren   --- 
  9  Štěrk   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    24.6   35.6  1100.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    24.6   37.3  1153.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    24.6   39.3  1214.9     3.0   79.5   602.1 
    4        30    24.6   42.1  1301.4     7.7   77.5   814.1 
    5        31    24.6   46.8  1446.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    24.6   50.6  1564.2    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    24.6   52.7  1629.1    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    24.6   52.0  1607.5    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    24.6   47.4  1465.3    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    24.6   42.5  1313.8     8.3   77.1   843.7 
   11        30    24.6   39.3  1214.9     2.9   79.5   597.9 
   12        31    24.6   37.6  1162.3    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         8.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.115 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      19342.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.54 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    11.7   0.523     8.4   0.399    23.8   0.972    37.3 
    2    12.4   0.522     9.1   0.391    23.9   0.972    38.9 
    3    13.2   0.473     9.8   0.317    24.0   0.972    40.8 
    4    14.3   0.389    10.9   0.188    24.1   0.972    43.3 
    5    15.9   0.271    12.5  ------    24.3   0.972    47.7 
    6    17.2   0.144    13.7  ------    24.4   0.972    51.3 
    7    17.8   0.042    14.3  ------    24.4   0.972    53.3 
    8    17.6   0.077    14.1  ------    24.4   0.972    52.7 
    9    16.1   0.250    12.7  ------    24.3   0.972    48.3 
   10    14.4   0.376    11.0   0.167    24.1   0.972    43.7 
   11    13.2   0.476     9.8   0.320    24.0   0.972    40.8 
   12    12.5   0.522     9.2   0.389    23.9   0.972    39.2 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
        

 tepl.[C]:   23.7   23.7   22.4   22.4    2.3   -1.8   -1.9   -2.0  -12.3  -12.9 
 p [Pa]:   2318   2317   2247    526    520    519    423    304    184    166 
 p,sat [Pa]:   2933   2925   2708   2699    722    524    521    516    211    200 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.390E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha (koupelny) -13/24 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24.6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70.0 % (+5.0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0.010       0.800  14.0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0.290       0.794  20.0 
   3  Vedag Vedagard SK - Plus  0.0024       0.170  60000.0 
   4  Rockwool Monrock MAX E  0.240       0.042  2.14 
   5  Spádové desky - Rockwool Monro  0.050       0.042  2.14 
   6  Vedag Vedatop SU  0.003       0.170  2667.0 
   7  Vedag Vedaflex S/P  0.0052       0.170  1923.0 
   8  Extrudovaný polystyren  0.100       0.034  100.0 
   9  Štěrk  0.100       0.650  15.0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.922 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.972 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0.24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

  



2.9 Plochá střecha (temperovaná garáž) -13/10 °C 

 Název úlohy :  Plochá střecha (temper. garáž) -13/10 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský Projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0.0100  0.8000  800.0  1450.0  14.0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0.2900  0.7940  800.0  800.0  20.0   0.0000 
  3  Vedag Vedagard  0.0024  0.1700  1470.0  1300.0  60000.0^   0.0000 
  4  Rockwool Monro  0.2400  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  5  Spádové desky  0.0500  0.0420  840.0  315.0  2.1   0.0000 
  6  Vedag Vedatop  0.0030  0.1700  1470.0  1300.0  2667.0^   0.0000 
  7  Vedag Vedaflex  0.0052  0.1700  1470.0  1300.0  1923.0^   0.0000 
  8  Extrudovaný po  0.1000  0.0340  2060.0  30.0  100.0   0.0000 
  9  Štěrk  0.1000  0.6500  800.0  1650.0  15.0   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 290 mm --- 
  3  Vedag Vedagard SK - Plus   --- 
  4  Rockwool Monrock MAX E   --- 
  5  Spádové desky - Rockwool Monrock MAX E  --- 
  6  Vedag Vedatop SU   --- 
  7  Vedag Vedaflex S/P   --- 
  8  Extrudovaný polystyren   --- 
  9  Štěrk   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    10.6   79.1  1010.5    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    10.6   83.1  1061.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    11.6   82.7  1129.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    13.6   78.6  1223.6     7.7   77.5   814.1 
    5        31    15.6   77.9  1379.9    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    18.6   70.9  1518.6    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    20.6   65.8  1595.8    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    20.6   65.0  1576.4    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    18.6   66.3  1420.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    15.6   70.5  1248.8     8.3   77.1   843.7 
   11        30    13.6   73.1  1138.0     2.9   79.5   597.9 
   12        31    10.6   84.0  1073.1    -0.6   80.7   468.9 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
  



 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         8.59 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.115 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      19342.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         9.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.972 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          

    1    10.4   0.987     7.1   0.733    10.2   0.972    81.1 
    2    11.2   1.050     7.9   0.761    10.3   0.972    84.9 
    3    12.1   1.058     8.8   0.670    11.4   0.972    84.0 
    4    13.3   0.954    10.0   0.382    13.4   0.972    79.5 
    5    15.2   0.857    11.8  ------    15.5   0.972    78.3 
    6    16.7   0.291    13.2  ------    18.5   0.972    71.2 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.5   0.972    66.2 
    8    17.3   0.076    13.8  ------    20.5   0.972    65.4 
    9    15.6   0.440    12.2  ------    18.5   0.972    66.9 
   10    13.6   0.732    10.3   0.268    15.4   0.972    71.4 
   11    12.2   0.871     8.9   0.559    13.3   0.972    74.5 
   12    11.3   1.066     8.0   0.769    10.3   0.972    85.8 
          
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
        

 tepl.[C]:   10.1   10.0    9.2    9.2   -3.4   -6.0   -6.0   -6.1  -12.6  -12.9 
 p [Pa]:    703    702    685    256    254    254    230    201    171    166 
 p,sat [Pa]:   1231   1229   1165   1162    460    368    367    365    206    200 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.958E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha (temper. garáž) -13/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  10.0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20.0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13.0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10.6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50.0 % (+5.0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0.010       0.800  14.0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0.290       0.794  20.0 
   3  Vedag Vedagard SK - Plus  0.0024       0.170  60000.0 
   4  Rockwool Monrock MAX E  0.240       0.042  2.14 
   5  Spádové desky - Rockwool Monro  0.050       0.042  2.14 
   6  Vedag Vedatop SU  0.003       0.170  2667.0 
   7  Vedag Vedaflex S/P  0.0052       0.170  1923.0 
   8  Extrudovaný polystyren  0.100       0.034  100.0 
   9  Štěrk  0.100       0.650  15.0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0.672 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0.972 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0.75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0.11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
  



2.10 Podlaha (obývací místnosti) Z/20 °C 

 Název úlohy :  Podlaha (obývaci m.) Z/20 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod  0,0090  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Tlumící podlož  0,0060  0,0300  2060,0  33,0  4000,0   0.0000 
  3  Potěr polymerc  0,0500  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  10000,0^   0.0000 
  5  Rockwool Dachr  0,1800  0,0450  840,0  100,0  3,0   0.0000 
  6  Vedag Twin 0,0052  0,1700  1470,0  1300,0  1923,0^   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátová podlaha   --- 
  2  Tlumící podložka z XPS STARLON   --- 
  3  Potěr polymercementový   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Rockwool Dachrock Max   --- 
  6  Vedag Twin  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.242 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       366.39 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.21 C 
  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha (obývací m.) Z/20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,009       0,180  157,0 
   2  Tlumící podložka z XPS STARLON  0,006       0,030  4000,0 
   3  Potěr polymercementový  0,050       0,960  38,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  10000,0 
   5  Rockwool Dachrock Max  0,180       0,045  2,95 
   6  Vedag Twin 0,0052       0,170  1923,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,464 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,21 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  



2.11 Podlaha (chodba) Z/15 °C 

 Název úlohy :  Podlaha (chodba) Z/15 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Laminátová pod  0,0090  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Tlumící podlož  0,0060  0,0300  2060,0  33,0  4000,0   0.0000 
  3  Potěr polymerc  0,0500  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  10000,0^   0.0000 
  5  Rockwool Dachr  0,1800  0,0450  840,0  100,0  3,0   0.0000 
  6  Vedag Twin 0,0052  0,1700  1470,0  1300,0  1923,0^   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Laminátová podlaha   --- 
  2  Tlumící podložka z XPS STARLON   --- 
  3  Potěr polymercementový   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Rockwool Dachrock Max   --- 
  6  Vedag Twin  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.96 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.242 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.98 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       366.39 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.40 C 
  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha (chodba) Z/15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
   

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,009       0,180  157,0 
   2  Tlumící podložka z XPS STARLON  0,006       0,030  4000,0 
   3  Potěr polymercementový  0,050       0,960  38,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  10000,0 
   5  Rockwool Dachrock Max  0,180       0,045  2,95 
   6  Vedag Twin 0,0052       0,170  1923,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,241 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N =  5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,40 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  



2.12 Podlaha (koupelna) Z/24 °C 

 Název úlohy :  Podlaha (koupelna) Z/24 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Potěr polymerc  0,0500  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  10000,0^   0.0000 
  5  Rockwool Dachr  0,1800  0,0450  840,0  100,0  3,0   0.0000 
  6  Vedag Twin 0,0052  0,1700  1470,0  1300,0  1923,0^   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Stavební tmel   --- 
  3  Potěr polymercementový   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Rockwool Dachrock Max   --- 
  6  Vedag Twin  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.78 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.253 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.939 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       912.36 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.13 C 
  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha (koupelna) Z/24 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Potěr polymercementový  0,050       0,960  38,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  10000,0 
   5  Rockwool Dachrock Max  0,180       0,045  2,95 
   6  Vedag Twin 0,0052       0,170  1923,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,850 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,13 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
  



2.13 Podlaha (temperovaná garáž) Z/10 °C 

 Název úlohy :  Podlaha (temper. garáž) Z/10 
 Zpracovatel :  Lumír Dul 
 Zakázka :  Bakalářský projekt 
 Datum :  28.3.2014 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  epoxidová stěr  0,0050  0,1600  1600,0  1600,0  26000,0   0.0000 
  2  Potěr polymerc  0,0600  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  10000,0^   0.0000 
  4  Rockwool Dachr  0,1800  0,0450  840,0  100,0  3,0   0.0000 
  5  Vedag Twin 0,0052  0,1700  1470,0  1300,0  1923,0^   0.0000 
  

 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  epoxidová stěrka   --- 
  2  Potěr polymercementový   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Rockwool Dachrock Max   --- 
  5  Vedag Twin  --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    10.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.78 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.253 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.6E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        10.26 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.939 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       782.05 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         9.32 C 
  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha (temper. garáž) Z/10 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  10,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  epoxidová stěrka  0,005       0,160  26000,0 
   2  Potěr polymercementový  0,060       0,960  38,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  10000,0 
   4  Rockwool Dachrock Max  0,180       0,045  2,95 
   5  Vedag Twin 0,0052       0,170  1923,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,381 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,32 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3 Výpočet potřeby vody 

Podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., se změnami 120/2011 Sb. 

Vstupní údaje 

Směrná roční potřeba vody pro RD 36m . os . rok  

počet zásobovaných osob 4 os 

koeficient denní nerovnoměrnosti 1,5 

koeficient hodinové nerovnoměrnosti 1,8 

3.1 Průměrná denní potřeba vody 

·  m . den  (P3.1) 

kde SPV specifická potřeba vody fakturované, m . os den  

 ZO počet zásobovaných osob, os  

36
365

· 4 0,3945 m . den  

3.2 Maximální denní potřeba vody 

·  m . den  (P3.2) 

kde kd koeficient denní nerovnoměrnosti,  

0,3945 · 1,5 0,5918 m . den  

3.3 Maximální hodinová potřeba vody 

·  l. s , l. h   (P3.3) 

kde kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti,  

0,5918 · 1000
86 400

· 1,8 0,0124 l. s 44,385 l. h  



3.4 Roční potřeba vody 

· 365 m . rok  (P3.4) 

0,3945 · 365 144 m . rok  

Celková roční potřeba vody pro 4 osoby objektu rodinného domu je 144 m . rok  
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4 Výpočet vnitřního vodovodu 

Podle ČSN 75 5455 (2007) 

4.1 Výpočtový průtok v přívodním potrubí 

·  l/s  (P4.1) 

kde  jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur, l/s  

  počet výtokových armatur stejného druhu,  

0,87 l/s 

4.2 Stanovení průtoku pro návrh vodoměru 

4.2.1 Maximální průtok vodoměru 

1,15 ·  m /hod  (P4.2) 

1,15 · 0,87 ·
3600
1000

3,602 m /hod 

4.2.2 Jmenovitý průtok vodoměru 

 m /hod  (P4.3) 

· 0,87 ·
3600
1000

3,132 m /hod 

Vodoměr ITRON AQUADIS - DN 25 

- 7,9m /hod - vyhovuje 

- 6,3 m /hod - vyhovuje 

  



4.3 Výpočtový průtok cirkulace teplé vody 

·

· ·∆
 l/s  (P4.4) 

kde  délková tep. ztráta posuzovaného úseku přívod. potrubí, W/m  

  délka posuzovaného úseku přívodního potrubí, m  

  měrná tepelná kapacita teplé vody, kJ/kg. K  

  hustota teplé vody při střední teplotě vody, kg/m  

 ∆  rozdíl teplot vody posuzovaného úseku přívodního potrubí, K  

0,017 l/s upraveno dle ČSN 75 5455, 6.2 na 0,18 l/s 

4.4 Předběžný návrh světlosti potrubí 

35,7 ·  mm  (P4.5) 

kde  výpočtový průtok v přívodním nebo cirkulačním potrubí, l/s  

  průtočná rychlost, m/s  

4.5 Tlakové ztráty 

4.5.1 Tlaková ztráta způsobena výškovým rozdílem mezi geodetickými úrovněmi 

začátku a konce posuzovaného potrubí: 

∆ · ·  kPa  (P4.6) 

kde  svislá výška mezi geodet. úrovněmi posuzovaného potrubí, m  

  hustota vody, kg/m  

  tíhové zrychlení, m/s  

∆
7 · 985,7 · 9,81

1000
67,688 kPa 

  



4.5.2 Tlakové ztráty vlivem tření o stěny trubek a místních odporů v potrubí: 

∆ · ∆  kPa  (P4.7) 

kde  délka posuzovaného úseku potrubí, m  

  délková ztráta třením, kPa/m  

 ∆  tlaková ztráta vlivem místních odporů, kPa  

∆ 201,785 kPa 

4.6 Hydraulické posouzení přívodního potrubí 

∆ ∆ ∆ ∆  kPa  (P4.8) 

kde  dispoziční přetlak na začátku posuzovaného území, kPa  

  min. požadovaný přetlak před výtokovou armaturou, kPa  

 ∆  tlaková ztráta způsobená výškovým rozdílem potrubí, kPa  

 ∆  tlaková ztráta vodoměru dle tab. výrobce, kPa  

 ∆  tlakové ztráty napojených zařízení, kPa  

 ∆  tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí, kPa  

450 100 67,688 22 0 201,785 kPa 

450 391,473 kPa vyhovuje, navržené světlosti potrubí jsou v pořádku 

Ve výpočtech bylo počítáno s teplotou studené vody 10 °C, teplota teplé vody 55 °C a 
rozdílem teplot v cirkulačním potrubí 2 K.  



Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l  R  I.R  Σξ  ∆pF  I.R+∆pF 
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S1  S2  0  0  1  1  0  0  0  0  0,13  16 x 2,7  1,475  1,5  3,234  4,851  4,5  4,898  9,749 

S2  S3  0  0  1  2  0  0  0  0  0,28  20 x 3,4  2,069  1,5  4,478  6,717  1,0  2,145  8,862 

S3  S4  0  0  1  3  0  0  0  0  0,35  25 x 4,2  1,602  4,2  2,206  9,265  3,5  4,492  13,757 

S4  S5  1  1  0  3  0  0  0  0  0,38  25 x 4,2  1,746  0,7  2,539  1,777  0,5  0,761  2,538 

S5  S6  0  1  0  3  1  1  0  0  0,48  25 x 4,2  2,230  4,8  3,852  18,490  5,0  12,365  30,855 

S6  S7  1  2  1  4  0  1  0  0  0,54  32 x 5,4  1,540  3,1  1,459  4,523  0,5  0,592  5,115 

S7  S8  0  2  0  4  0  1  1  1  0,67  32 x 5,4  1,913  4,5  2,143  9,644  6,0  10,956  20,600 

S8  S9  0  2  0  4  0  1  0  1  0,67  32 x 5,4  1,913  2,3  2,143  4,929  2,5  4,578  9,507 

S9  S10  2  4  4  8  1  2  0  1  0,87  40 x 6,7  1,560  2,3  1,142  2,627  3,0  3,656  6,283 

S10  S11  0  4  0  8  0  2  0  1  0,87  40 x 6,7  1,560  30,8  1,142  35,174  13,3  16,173  51,347 

S11  S12  0  4  0  8  0  2  0  1  0,87  25  1,470  0,4  3,568  1,427  0,0  0,000  1,427 

S12  S13  0  4  0  8  0  2  0  1  0,87  40 x 3,7  1,070  5,8  0,429  2,488  12,3  6,240  8,728 

∆pRF = ΣI.R+∆pF =   168,767 

Tab. č. P4.1 – Výpočet tlakových ztrát v přívodním potrubí studené vody a vodovodní přípojce 

 
Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l  R  l.R  Σξ  ∆pF  I.R+∆pF 

      l/s  l/s  mm  m/s  m  kPa/m  kPa  ‐  kPa  kPa 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                               

     

P
ři
b
ýv
á 

C
el
ke
m
 

P
ři
b
ýv
á 

C
el
ke
m
 

P
ři
b
ýv
á 

C
el
ke
m
 

P
ři
b
ýv
á 

C
el
ke
m
 

                             

                                      

T1  T2  0  0  1  1  0  0  0  0  0,13  16 x 2,7  1,475  1,5  2,724  4,086  4,5  4,898  8,984 

T2  T3  0  0  1  2  0  0  0  0  0,28  20 x 3,4  2,069  1,5  3,825  5,738  1,0  2,145  7,883 

T3  T4  0  0  1  3  0  0  0  0  0,35  25 x 4,2  1,602  4,6  1,868  8,593  3,5  4,492  13,085 

T4  T5  0  0  0  3  1  1  0  0  0,46  25 x 4,2  2,119  5,0  3,064  15,320  6,5  17,457  32,777 

T5  T6  0  0  1  4  0  1  0  0  0,50  32 x 5,4  1,418  8,1  1,065  8,627  8,0  8,049  16,676 

T6  T7  0  0  3  7  1  2  0  0  0,68  32 x 5,4  1,923  0,9  1,875  1,688  13,5  24,921  26,609 

T7  S10  0  0  0  7  0  2  0  0  0,68  32 x 5,4  1,923  1,6  2,199  3,518  16,0  29,536  33,054 

S10  S11  4  4  1  8  0  2  1  1  0,87  40 x 6,7  1,560  30,8  1,142  35,174  14,3  17,389  52,563 

S11  S12  0  4  0  8  0  2  0  1  0,87  25  1,470  0,4  3,568  1,427  0,0  0,000  1,427 

S12  S13  0  4  0  8  0  2  0  1  0,87  40 x 3,7  1,070  5,8  0,429  2,488  12,3  6,240  8,728 

∆pRF = ΣI.R+∆pF =  201,785 

Tab. č. P4.2 – Výpočet tlakových ztrát v přívodním potrubí teplé vody, přívodu studené vody k zásobníku a vodovod. přípojce 

  



Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l 

      l/s  l/s  mm  m/s  m 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                
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S14  S15 0  0  1  1  0  0  0  0  0,20  20 x 3,4  1,463  1,6 

S15  S16 0  0  0  1  1  1  0  0  0,36  25 x 4,2  1,668  6,1 

S16  S17 1  1  1  2  0  1  0  0  0,44  25 x 4,2  2,029  1,8 

S17  S18 1  2  1  3  0  1  0  0  0,50  32 x 5,4  1,432  3,0 

S18  S9  0  2  1  4  0  1  0  0  0,54  32 x 5,4  1,540  1,0 

Tab. č. P4.3 – Výpočet světlosti potrubí studené vody úseku S14 – S9 

 
Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l 

      l/s  l/s  mm  m/s  m 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                
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T8  T9  0  0  1  1  0  0  0  0  0,20  20  x 3,4  1,463  1,6 

T9  T10 0  0  0  1  1  1  0  0  0,36  25  x 4,2  1,668  6,1 

T10  T11 0  0  1  2  0  1  0  0  0,41  25  x 4,2  1,907  1,8 

T11  T6  0  0  1  3  0  1  0  0  0,46  25  x 4,2  2,119  5,0 

Tab. č. P4.4 – Výpočet světlosti potrubí teplé vody úseku T8 – T6 

 
Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l 

      l/s  l/s  mm  m/s  m 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                
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‐  ‐  0  0  1  1  0  0  0  0  0,13  16 x 2,7  1,475  1,5 

‐  ‐  1  1  0  1  0  0  0  0  0,25  20 x 3,4  1,829  0,8 

Tab. č. P4.5 – Výpočet světlosti potrubí úseku s umyvadlem a wc 

 
Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l 

      l/s  l/s  mm  m/s  m 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                
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‐  ‐  0  0  0  0  1  1  0  0  0,30  25 x 4,2  1,388  4,8 

Tab. č. P4.6 – Výpočet světlosti potrubí úseku s vanou 

  



Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l 

      l/s  l/s  mm  m/s  m 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                
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‐  ‐  1  1  0  0  0  0  0  0  0,15  16 x 2,7  1,701  4,8 

Tab. č. P4.7 – Výpočet světlosti potrubí úseku s wc 

 
Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l 

      l/s  l/s  mm  m/s  m 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                
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‐  ‐  0  0  1  1  0  0  0  0  0,13  16 x 2,7  1,475  1,5 

‐  ‐  1  1  0  1  0  0  0  0  0,25  20 x 3,4  1,829  0,8 

Tab. č. P4.8 – Výpočet světlosti potrubí úseku s dřezem a myčkou 

 
Úsek  Jmenovitý výtok QA  QD  da x s  v  l 

      l/s  l/s  mm  m/s  m 

od  do  0,15  0,2  0,3  0,4                
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‐  ‐  0  0  0  0  0  0  10  1  0,40  25 x 4,2  1,850  4,8 

Tab. č. P4.9 – Výpočet světlosti potrubí úseku se zahradním výtokovým ventilem 

4.7 Hydraulické posouzení cirkulace teplé vody s nuceným oběhem 

1000·∆

·
 m  (P4.9) 

kde ∆  tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí, kPa

  hustota vody, kg/m  

  tíhové zrychlení, m/s  

1000 · 54,271
986,63 · 9,81

5,607 m 

Při průtoku 0,17 l/s musí mít cirkulační čerpadlo dopravní výšku 5,607 m. 

  



4.8 Návrh cirkulačního čerpadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. P4.1 – Návrh cirkulačního čerpadla 

  



Rozdíl mezi tlakovými ztrátami cirkulačních okruhů, o hodnotě6,46 kPa, se odstraní tlakovou 

ztrátou, jež se nastaví na regulační armatuře umístěné na trase cirkulačního potrubí V2 (okruh 

s menší tlakovou ztrátou). 

 
Úsek  da x s  sz  Qztr  Podle tepelné 

ztráty 
Upraveno podle 
ČSN 75 5455 6.2

l  R  l.R  Σξ  ∆pF  I.R+∆pF 

      mm  mm W  m  kPa/m  kPa  ‐  kPa  kPa 

od  do    
 

         QC  v  QC  v                   

        
           l/s  m/s  l/s  m/s                   

                                                  

T7  T6  32  x  5,4  40  24  0,017  0,047  0,18  0,500  4,1  0,169  0,693  13,5  1,688  2,381 

T6  T5  32  x  5,4  40  47  0,011  0,030  0,11  0,300  8,1  0,071  0,575  8,0  0,388  0,963 

T5  C3  25  x  4,2  40  25  0,011  0,049  0,11  0,550  4,8  0,230  1,104  5,0  0,639  1,743 

C3  C2  20  x  3,4  40  0  0,011  0,077  0,11  0,800  12,5  0,695  8,688  16,5  5,268  13,956 

C2  C1  20  x  3,4  40  0  0,017  0,121  0,18  1,300  6,9  1,679  11,585  28,4  23,643  35,228 

 ∆pRF = ΣI.R+∆pF =   54,271 

Tab. č. P4.10 – Výpočet tlakových ztrát v přívodním a cirkulačním potrubí teplé vody při cirkulaci teplé vody – okruh přes 
stoupající potrubí V1 

 
Úsek  da x s  sz  Qztr  Podle tepelné 

ztráty 
Upraveno podle 
ČSN 75 5455 6.2

l  R  l.R  Σξ  ∆pF  I.R+∆pF 

      mm  mm W  m  kPa/m  kPa  ‐  kPa  kPa 

od  do    
 

         QC  v  QC  v                   

        
           l/s  m/s  l/s  m/s                   

                                                  

T7  T6  32  x  5,4  40  24  0,017  0,047  0,18  0,500  4,1  0,169  0,693  13,5  1,688  2,381 

T6  T11  25  x  4,2  40  26  0,006  0,028  0,06  0,300  5,0  0,078  0,390  5,0  0,243  0,633 

T11  T10  25  x  4,2  40  9  0,006  0,028  0,06  0,300  1,8  0,078  0,140  0,5  0,049  0,189 

T10  C4  25  x  4,2  40  6  0,006  0,028  0,06  0,300  1,1  0,078  0,086  1,5  0,073  0,159 

C4  C2  16  x  2,7  30  0  0,006  0,068  0,06  0,700  8,8  0,672  5,914  8,5  2,474  8,388 

C2  C1  20  x  3,4  40  0  0,017  0,121  0,18  1,300  6,9  1,679  11,585  29,4  24,476  36,061 

 ∆pRF = ΣI.R+∆pF =   47,811 

Tab. č. P4.11 – Výpočet tlakových ztrát v přívodním a cirkulačním potrubí teplé vody při cirkulaci teplé vody – okruh přes 
stoupající potrubí V2 

  



Úsek S1 ‐ S2; 16x2,7; DN 15  Úsek S8 ‐ S9; 32x5,4; DN 25 

Místní odpor  ξ  Místní odpor  ξ 

2x Koleno 90°  4,0  "T" průchod (rozdělení)  0,5 

Redukce z 20 na 16  0,5  Koleno 90°  1,5 

Celkem Σξ  4,5  Redukce ze 40 na 32  0,5 

Celkem Σξ  2,5 

Úsek S2 ‐ S3; 20x3,4; DN 15 

Místní odpor  ξ  Úsek S9 ‐ S10; 40x6,7; DN 32 

"T" průchod (rozdělení)  0,5  Místní odpor  ξ 

Redukce z 25 na 20  0,5  "T" protiproud  3,0 

Celkem Σξ  1,0  Celkem Σξ  3,0 

Úsek S3 ‐ S4; 25x4,2; DN 20  Úsek S10 ‐ S11; 40x6,7; DN 32 

Místní odpor  ξ  Místní odpor  ξ 

"T" průchod (rozdělení)  0,5  "T" průchod (rozdělení)  0,5 

2x Koleno 90°  3,0  2x Koleno 90°  2,0 

Celkem Σξ  3,5  2x Mírný oblouk  2,0 

Zpětná klapka  7,0 

Úsek S4 ‐ S5; 25x4,2; DN 20  Kulový kohout  0,8 

Místní odpor  ξ  Redukce z 25 na 40  1,0 

"T" průchod (rozdělení)  0,5  Celkem Σξ  13,3 

Celkem Σξ  0,5 

Úsek S12 ‐ S13; 40x3,7; DN 32 

Úsek S5 ‐ S6; 25x4,2; DN 20  Místní odpor  ξ 

Místní odpor  ξ  Redukce ze 40 na (25)  0,5 

"T" odbočení (rozdělení)  1,5  Filtr  6,0 

2x Koleno 90°  3,0  Kulový kohout  0,8 

Redukce z 32 na 25  0,5  Navrtávací pás  5,0 

Celkem Σξ  5,0  Celkem Σξ  12,3 

Úsek S6 ‐ S7; 32x5,4; DN 25 

Místní odpor  ξ 

"T" průchod (rozdělení)  0,5 

Celkem Σξ  0,5 

Úsek S7 ‐ S8; 32x5,4; DN 25 

Místní odpor  ξ 

"T" odbočení (rozdělení)  1,5 

3x Koleno 90°  4,5 

Celkem Σξ  6,0 

 
Tab. č. P4.12 – Tlakové ztráty vlivem místních odporů v potrubí studené vody a vodovodní přípojce 

  



Úsek T1 ‐ T2; 16x2,7; DN 15  Úsek T7 ‐ S10; 32x5,4; DN 25 

Místní odpor  ξ  Místní odpor  ξ 

2x Koleno 90°  4,0  Výtok z nádrže  1,0 

Redukce z 20 na 16  0,5  Zásobník  3,0 

Celkem Σξ  4,5  Vtok do nádrže  0,5 

Koleno 90°  1,5 

Úsek T2 ‐ T3; 20x3,4; DN 15  Kulový kohout  1,0 

Místní odpor  ξ  "T" průchod (rozdělení)  7,0 

"T" průchod (rozdělení)  0,5  Zpětná klapka  1,0 

Redukce z 25 na 20  0,5  Kulový kohout  0,5 

Celkem Σξ  1,0  Redukce z 32 na 25  0,5 

Celkem Σξ  16,0 

Úsek T3 ‐ T4; 25x4,2; DN 20 

Místní odpor  ξ  Úsek S10 ‐ S11; 40x6,7; DN 32 

"T" průchod (rozdělení)  0,5  Místní odpor  ξ 

2x Koleno 90°  3,0  "T" odbočení (rozdělení)  1,5 

Celkem Σξ  3,5  2y Koleno 90°  2,0 

2x Mírný oblouk  2,0 

Úsek T4 ‐ T5; 25x4,2; DN 20  Zpětná klapka  7,0 

Místní odpor  ξ  Kulový kohout  0,8 

"T" odbočení (rozdělení)  1,5  Redukce z 25 na 40  1,0 

3x Koleno 90°  4,5  Celkem Σξ  14,3 

Redukce z 32 na 25  0,5 

Celkem Σξ  6,5  Úsek S12 ‐ S13; 40x3,7; DN 32 

Místní odpor  ξ 

Úsek T5 ‐ T6; 32x5,4; DN 25  Redukce z 40 na 25  0,5 

Místní odpor  ξ  Filtr  6,0 

"T" průchod (rozdělení)  0,5  Kulový kohout  0,8 

5x Koleno 90°  7,5  Navrtávací pás  5,0 

Celkem Σξ  8,0  Celkem Σξ  12,3 

Úsek T6 ‐ T7; 32x5,4; DN 25 

Místní odpor  ξ 

"T" protiproud  3,0 

Termostatický směšovací 
ventil 

8,0 

Kolový kohout  1,0 

Koleno 90°  1,5 

Celkem Σξ  13,5 

 
Tab. Č. P4.13 – Tlakové ztráty vlivem místních odporů v potrubí teplé vody, studené vody k zásobníku a vodovod.přípojce 

  



Úsek T7 – T6; 32x5,4; DN 25  Úsek T7 – T6; 32x5,4; DN 25 

Místní odpor  ξ  Místní odpor  ξ 

Koleno 90°  1,5  Koleno 90°  1,5 

Kulový kohout  1,0  Kulový kohout  1,0 

Termostatický směšovací 
ventil 

8,0 
Termostatický směšovací 

ventil 
8,0 

„T“ protiproud  3,0  „T“ protiproud  3,0 

Celkem Σξ  13,5  Celkem Σξ  13,5 

Úsek T6 – T5; 32x5,4; DN 25  Úsek T6 – T11; 25x4,2; DN 20 

Místní odpor  ξ  Místní odpor  ξ 

5x Koleno 90°  7,5  Redukce z 32 na 25  0,5 

„T“ průchod (rozdělení)  0,5  2x Koleno 90°  3,0 

Celkem Σξ  8,0  „T“ odbočení (rozdělení)  1,5 

Celkem Σξ  5,0 

Úsek T5 – C3; 25x4,2; DN 20 

Místní odpor  ξ  Úsek T11 – T10; 25x4,2; DN 20 

Redukce z 32 na 25  0,5  Místní odpor  ξ 

2x Koleno 90°  3,0  „T“ průchod (rozdělení)  0,5 

„T“ odbočení (rozdělení)  1,5  Celkem Σξ  0,5 

Celkem Σξ  5,0 

Úsek T10 – C4; 25x4,2; DN 20 

Úsek C3 – C2; 20x3,4; DN 15  Místní odpor  ξ 

Místní odpor  ξ  „T“ odbočení (rozdělení)  1,5 

Redukce z 25 na 20  0,5  Celkem Σξ  1,5 

8x Koleno 90°  16,0 

Celkem Σξ  16,5  Úsek C4 – C2; 16x2,7; DN 15 

Místní odpor  ξ 

Úsek C2 – C1; 20x3,4; DN 15  Redukce z 25 na 16  0,5 

Místní odpor  ξ  4x Koleno 90°  8,0 

„T“ odbočení (spojení)  1,0  Celkem Σξ  8,5 

Kulový kohout  1,5 

Filtr  4,9  Úsek C2 – C1; 20x3,4; DN 15 

Čerpadlo  1,5  Místní odpor  ξ 

Koleno 90°  2,0  Redukce z 16 na 20  1,0 

Zpětná klapka  7,5  „T“ odbočení (spojení)  1,0 

Kulový kohout  1,5  Kulový kohout  1,5 

2x Koleno 90°  4,0  Filtr  4,9 

Vtok do nádrže  0,5  Čerpadlo  1,5 

Zásobník  3,0  Koleno 90°  2,0 

Výtok z nádrže  1,0  Zpětná klapka  7,5 

Celkem Σξ  28,4  Kulový kohout  1,5 

2x Koleno 90°  4,0 

Vtok do nádrže  0,5 

Zásobník  3,0 

Výtok z nádrže  1,0 

Celkem Σξ  29,4 

 
Tab. č. P4.14 – Tlakové ztráty vlivem místních odporů v potrubí teplé vody a cirkulačním potrubí 
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Pojistná a zabezpečovací zařízení vodovodu 
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5 Pojistná a zabezpečovací zařízení vodovodu 

Podle ČSN 06 0830 (2006) 

Jmenovitá světlost pojistného ventilu a objem expanzní nádoby se určí dle objemu teplé vody 

v zásobníku. 

5.1 Pojistný ventil 

Navržena jmenovitá světlost pojistného ventilu DN 20, pro 300 l objem zásobníku teplé vody. 

5.2 Objem expanzní nádoby 

Navržena 18 l expanzní nádoba, otevírací přetlak pojistného ventilu 800 kPa, plnící počáteční 

tlak 400 kPa, pro 300 l objem zásobníku teplé vody.  
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Příloha č. 6 

Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí 
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6 Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí 

6.1 Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí studené vody 

Podle ČSN 75 5409 (2013), Tab. 2 – Nejmenší tloušťky tepelné izolace potrubí studené vody 

Pro potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních šachtách, nebo 

drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím teplé vody s cirkulací, je nejmenší 

dovolená tloušťka tepelné izolace 13 mm. 

Navrženo: Izolační pouzdro MIRELON PRO tl. 20 mm pro všechny průměry potrubí SV 

6.2 Návrh tl. tepelné izolace potrubí teplé vody, cirkulace a potrubí solárního soustavy 

Podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. 

6.2.1 Součinitel prostupu tepla válcovou stěnou 

·
·

·
·

 W/mK  (P6.1) 

kde  vnitřní průměr izolace, m  

  vnější průměr trubky, m  

  tloušťka stěny trubky, m  

  součinitel tepelné vodivosti izolace, W/mK  

  součinitel tepelné vodivosti trubky, W/mK  

  součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu, W/m K  

6.2.2 Tepelná ztráta potrubí 

· · ) W  (P6.2) 

kde  součinitel prostupu tepla válcovou stěnou, W/mK  

  délka potrubí, m  

  teplota média uvnitř potrubí, °C  

  teplota okolí, °C  



Navrženo: Izolační pouzdro ISOVER tl. 30 mm pro potrubí TV 16x2,7 mm a tl. 40 mm pro 

potrubí TV 20x3,4, 25x4,2 a 32x5,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. P6.1 – Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí teplé vody  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. P6.2 – Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí teplé vody  



Navrženo: Kaučukové izolační pouzdro F-FLEX tl. 30 mm pro potrubí solární soustavy 
Cu 22x1,0 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. P6.3 – Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí solární soustavy  
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Příloha č. 7 

Stanovení objemu zásobníku teplé vody 
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7 Stanovení objemu zásobníku teplé vody 

Podle ČSN 06 0320 (2006) 

Vstupní údaje 

počet uživatelů 4 os 

potřeba teplé vody RD , 0,082 m /os · den 

7.1 Teoretické teplo odebrané z ohřívače TV 

· · ·

, ·
 kWh/den  (P7.1) 

kde  Celková potřeba teplé vody, m /den  

  hustota vody, kg/m  

  měrná tepelná kapacita vody, J/kg. K  

  teplota studené vody, °C  

  teplota teplé vody, °C  

0,082 · 4 · 1000 · 4186 · 55 10
3,6 · 10

17,163 kWh/den 

7.2 Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV 

·  kWh/den  (P7.2) 

kde  přirážka na tepelné ztráty související s přípravou TV,  

  (podle vyhlášky č. 193/2007 Sb.) 

0,3 · 17,163 5,149 kWh/den 

7.3 Celková potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

 kWh/den  (P7.3) 

17,163 5,149 22,312 kWh/den 



7.4 Stanovení křivky odběru a dodávky tepla 

- od 5 do 17 hod - 35 % z celkového množství odebrané TV 

- od 17 do 20 hod - 50 % z celkového množství odebrané TV 

- od 20 do 24 hod - 15 % z celkového množství odebrané TV 

∆ 6,15 kWh 

Obr. č. P7.1 – Křivka odběru a dodávky tepla 

7.5 Stanovení objemu zásobníku 

∆

· ·
· 3,6 · 10  l  (P7.4) 

kde ∆  max. rozdíl teplot mezi křivkou dodávky a odběru tepla, kWh  

6,15
1000 · 4186 · 55 10

· 3,6 · 10 0,118m 118 l 



7.6 Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 

 kW  (P7.5) 

kde  teplo dodané ohřívačem do TV v čase t, kWh  

kde  denní doba provozu zdroje, h  

kde  maximální sklon křivky dodávky tepla,  

22,656
24

0,944 kW 

Dle výpočtu by velikost zásobníku pro přípravu teplé vody měla být minimálně 118 l, přičemž 

zdroj tepla pro přípravu teplé vody by měl mít výkon 0,944 kW při 24 hod. ohřevu vody. 

Vzhledem k tomu že dodávka tepla bude zajištěna převážně za pomocí solárních kolektorů, u 

kterých dochází ke sběru tepla v době mimo odběrovou špičku, měla by být velikost 

zásobníku navýšena o 1,5 až 2 násobek. 

Navrženo: bivalentní zásobník VAILLANT auroSTOR VIH S 300 o objemu 300 l a 

kondenzační kotel VAILLANT ecoTEC plus VU 146/5-5 o výkonu 3 - 14 kW. 
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8 Bilance solární soustavy – zjednodušená bilanční metoda 

Podle TNI 73 0302 (2009) 

8.1 Stanovení potřeby vody 

8.1.1 Měsíční potřeba tepla na přípravu teplé vody se započtením ztrát 

Vstupní údaje 

počet uživatelů 4 os 

potřeba teplé vody , , 0,04 m /os · den 

letní přebytky budou využívány k dohřehu bazénové vody 

, 1
· , · · ·

, ·
 kWh/den;  kWh/měs  (P8.1) 

kde  přirážka na tepelné ztráty,  

  počet dní v daném měsíci, den  

 ,  průměrná denní potřeba teplé vody, m /den  

  hustota vody, kg/m  

  měrná tepelná kapacita vody, J/kg. K  

  teplota studené vody, °C  

  teplota teplé vody, °C  

, 1 0,3
4 · 0,04 · 1000 · 4186 · 55 10

3,6 · 10
10,884 kWh/den 

Hodnotu je třeba vynásobit počtem dní v jednotlivých měsících, viz tabulka P. 7.1. 

V měsících červenec a září je spotřeba teplé vody vynásobena (snížena) koeficientem 

φ  0,75. 

8.1.2 Celková měsíční potřeba tepla na ohřev vody 

, ,
 kWh/měs  (P8.2) 

  



8.2 Stanovení využitelných tepelných zisků solární soustavy 

Vstupní údaje 

Plochý solární kolektor VAILLANT auroTHERM VFK 145 H 

plocha jednoho kolektoru , 2,35 m  

optická účinnost 81 % 

lineární součinitel tepelné ztráty 3,32 W/m K 

kvadratický součinitel tepelné ztráty 0,023 W/m K  

celoroční pokrytí přípravy teplé vody > 70 % 

sklon kolektoru 45° 

azimut jih 

navrženy 4 kolektory o celkové ploše9,4 m  

8.2.1 Teoretické měsíční využitelné zisky 

, 0,9 · · · , · · 1  kWh/měs  (P8.3) 

kde  průměrná denní (měsíční) účinnost solárního kolektoru,  

 
,  skutečná denní dávka slunečního ozáření, kWh/m den  

  plocha apertury solárního kolektoru, m  

  hodnota srážky tepelných zisků z kolektoru,  

8.2.2 Průměrná denní účinnost solárního kolektoru 

,

,

,

,

  (P8.4) 

kde  optická účinnost solárního kolektoru,  

  lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru, W/m K  

  kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru, W/m K  

 
,  střední denní sluneční ozáření, W/m  

 ,  průměrná venkovní teplota v době slunečního svitu, °C  



8.2.3 Využitelné zisky solární soustavy 

, , ; ,
 kWh/měs  (P8.5) 

Celkové roční využitelné zisky solární soustavy se stanoví jako součet takto získaných 

měsíčních hodnot. 

8.2.4 Roční měrné využitelné tepelné zisky 

,
∑ ,  kWh/m rok  (P8.6) 

,
2741

9,4
291,596 kWh/m rok 

8.2.5 Solární podíl 

100 ,

,

 %  (P8.7) 

 

měs  n  tep  tes  GT,m  hk  HT,den  HT,měs  Qk,u  Qp,TV  Qp,c  Qss,u  f 

 
dny  °C  °C  W/m2  ‐  kWh/m

2
.d kWh/m

2
  kWh kWh kWh kWh  % 

1  31  ‐1,5  2,2  418  0,30 1,10  34,2  70  337  337  70  21 

2  28  0  3,4  489  0,39 1,97  55,3  147  305  305  147  48 

3  31  3,2  6,5  535  0,46 3,20  99,2  308  337  337  308  91 

4  30  8,8  12,1  527  0,51 3,96  118,8  409  327  327  327  100 

5  31  13,6  16,6  521  0,55 4,84  150,1  557  337  337  337  100 

6  30  17,3  20,6  517  0,58 5,29  158,6  626  327  327  327  100 

7  31  19,2  22,5  512  0,60 5,19  160,7  650  253  253  253  100 

8  31  18,6  22,6  515  0,60 4,71  145,9  592  253  253  253  100 

9  30  14,9  19,4  516  0,57 3,95  118,4  458  327  327  327  100 

10  31  9,4  13,8  488  0,50 2,40  74,5  253  337  337  253  75 

11  30  3,2  7,3  427  0,38 1,21  36,4  94  327  327  94  29 

12  31  ‐0,2  3,5  387  0,28 0,77  24,0  46  337  337  46  14 

 
1176  4209 3805 3805 2741  72 

Tab. č. P8.1 – Bilance solární soustavy pro ohřev teplé vody 

 



 
Obr. č. P8.1 – Bilance solární soustavy pro přípravu teplé vody 

8.3 Potřeba tepla na ohřev bazénové vody 

Vstupní údaje 

rozměry venkovního bazénu 8,0 x 3,0 x 1,3 m 

plocha bazénu A 24 m  

teplota bazénové vody 24 °C 

denní provozní doba bazénu 6 h/den 

8.3.1 Měsíční potřeba tepla na ohřev přiváděné studené vody 

, · , · · ·

, ·
 kWh/měs  (P8.8) 

kde  počet návštěvníků v daném měsíci, os  

 
,  měrná potřeba přiváděné čisté vody, m /os  

  teplota studené vody, °C  

  teplota bazénové vody, °C  

, 60
0,03 · 1000 · 4186 · 24 10

3,6 · 10
29 kWh/měs 



8.3.2 Měsíční potřeba tepla na krytí tepelné ztráty venkovního bazénu 

, 1000
· · ·

,
" " ·

3600
· · ,  

1000
· 24 · ·

,
" ·

3600
· · ,  

0,85 · · ·  kWh/měs  (P8.9) 

kde  denní provozní doba bazénu, h/den  

  součinitel přenosu hmoty, kg/hod. m Pa  

  součinitel přenosu hmoty mimo provoz bazénu, kg/hod. m Pa  

  plocha vodní hladiny, m  

 
,  požadovaná teplota vody v době provoz bazénu, °C  

 
,  teplota vody v době mimo provoz bazénu, °C  

  střední teplota venkovního vzduchu v době slun. svitu, °C  

  střední teplota venkovního vzduchu v domě mimo s. s., °C  

 "  tlak syté vodní páry v blízkosti hladiny bazénu, Pa  

  tlak vodní páry v okolním vzduchu, Pa  

  výparné teplo vody, J/kg  

  součinitel přestupu tepla sáláním a prouděním, W/m K  

  energie slunečního záření, kWh/m den  

8.3.3 Celková měsíční potřeba tepla na ohřev bazénové vody 

, , ,
 kWh/měs  (P8.10) 

  



měs  n  tep  tes  GT,m  hk  HT,den  HT,měs  Qk,u  Qp,SV  Qp,z  Qp,c  Qss,u  f 

 
dny  °C  °C  W/m2  ‐  kWh/m

2
.d kWh/m

2
  kWh kWh kWh kWh  kWh  % 

5  31  13,6  16,6  521  0,72 4,84  150,1  901  29  2504 2533  901  36 

6  30  17,3  20,6  517  0,75 5,29  158,6  991  29  1199 1229  991  81 

7  31  19,2  22,5  512  0,76 5,19  160,7  1023 29  557  586  586  100 

8  31  18,6  22,6  515  0,76 4,71  145,9  929  29  1089 1118  929  83 

9  30  14,9  19,4  516  0,74 3,95  118,4  756  29  2818 2847  756  27 

 
734  4600 147  8166 8313  2741  33 

Tab. č. P8.2 – Potřeba tepla pro ohřev bazénové vody a její teoretické pokrytí navrženou solární soustavou 

Obr. č. P8.2 – Potřeba tepla pro ohřev bazénové vody a její teoretické pokrytí navrženou solární soustavou 

Solární soustava rodinného domu byla navržena tak, aby pokryla 100 % potřebu tepla pro 

přípravu teplé vody v měsících duben - září. Při navrhování byla zvolena větší kolektorová 

plocha (4 kolektory), jejichž letní přebytky budou využívány k dohřevu bazénové vody. 

Dále byla vypočtena potřeba tepla pro ohřev bazénové vody v měsících květen – září a její 

teoretické pokrytí navrženou solární soustavou. K plnému pokrytí potřeby tepla bazénové 

vody v měsících květen a září je možné dle požadavku instalovat do bazénového okruhu 

sekundární zdroj tepla (např. plynový kondenzační kotel sloužící k dohřevu TV, nutno však 

posoudit výkon kotle). 

Z důvodu většího počtu kolektoru (4 kolektory) a malého zásobníku vody (300 l) je třeba 

odzimovat bazén počátkem dubna, abychom zajistili bezpečný odvod solárních přebytků 

v tomto měsíci a nedocházelo tak k přehřívání soustavy. 
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9 Návrh a posouzení dimenze potrubí solární soustavy 

Vstupní údaje 

Teplonosná látka TYFOCOR LS – vodnatý roztok 1,2 – propylenglykol s inhibitory koroze 

vlastnosti teplonosné látky při teplotě 50 °C (ohřev teplé vody) 

hustota 1015 kg/m  

kinematická viskozita 1,91 mm /  

měrná tepelná kapacita 3720 J/kg. K 

vlastnosti teplonosné látky při teplotě 30 °C (ohřev bazénové vody) 

hustota 1029 kg/m  

kinematická viskozita 3,40 mm /  

měrná tepelná kapacita 3640 J/kg. K 

Ohřev teplé vody v zásobníku 

střední denní teplota v solárních kolektorech 50 °C 

navrhovaný jmenovitý průtok 50 l/h. m  

návrhová průtočná rychlost  0,4 m/s 

délka přívodního potrubí 20,5 m 

celková délka potrubí 31,5 m 

Ohřev bazénové vody 

střední denní teplota v solárních kolektorech 30 °C 

navrhovaný jmenovitý průtok 70 l/h. m  

návrhová průtočná rychlost 0,6 m/s 

délka přívodního potrubí , 21,5 m 

celková délka potrubí 32,5 m 

celková kolektorová plocha 9,4 m  

objem kolektorů 8,64 l 



9.1 Předběžný návrh světlosti potrubí 

·

· · , ·
 m;  mm  (P9.1) 

kde  výpočtový průtok v potrubí, l/h  

  návrhová průtočná rychlost, m/s  

·

· , · , ·
0,02 m 20,386 mm Navrženo měděné potrubí 22 1 

·

· , · , ·
0,02 m 19,694 mm Navrženo měděné potrubí 22 1 

9.1.1 Výpočtový průtok v potrubí 

·   l/h  (P9.2) 

kde  celková plocha kolektoru, m  

  jmenovitý průtok, l/h. m  

9,4 · 50 470 l/h ohřev teplé vody 

9,4 · 70 658 l/h ohřev bazénové vody 

9.1.2 Skutečná rychlost v potrubí 

·

· · , ·
 m/s  (P9.3) 

·

· , · , ·
0,416 m/s ohřev teplé vody 

·

· , · , ·
0,582 m/s ohřev bazénové vody 

9.1.3 Ochrana proti průniku páry při stagnaci 

0,5 ·  l  (P9.4) 

·
4

· 0,5 ·  



kde  objem teplonosné látky v přívodním potrubí, l  

  objem teplonosné látky v kolektorech, l  

  délka přívodního potrubí, m  

· 0,02
4

· 20,5 · 1000 0,5 · 8,64 

6,44 l 4,32 l ohřev teplé vody – navržená světlost potrubí vyhovuje 

· 0,02
4

· 21,0 · 1000 0,5 · 8,64 

6,60 l 4,32 l ohřev bazénové vody – navržená světlost potrubí vyhovuje 

9.2 Tlakové ztráty solární soustavy 

9.2.1 Tlakové ztráty vlivem tření o stěny trubek 

∆ ·  kPa  (P9.5) 

kde  délka posuzovaného úseku potrubí, m  

  délková ztráta třením, kPa/m  

∆ 31,5 · 0,171 5,375 kPa ohřev teplé vody 

∆ 32,5 · 0,294 9,548 kPa ohřev bazénové vody 

9.2.2 Délková tlaková ztráta třením 

· ·  kPa/m  (P9.6) 

kde  součinitel tření dle oblasti proudění,  

  průtočná rychlost, m/s  

  světlost potrubí, m  

  hustota látky, kg/m  

,

,
· , · 1015 0,171 kPa/m ohřev teplé vody 

,

,
· , · 1029 0,294 kPa/m ohřev bazénové vody 



9.2.3 Součinitel tření 

pro turbulentní oblast proudění 

1

1,13874 2·
8

0,01
0,25

  (P9.7) 

1

1,13874 2·
0,00001

0,02

8
0,01

4352

0,25

0,042 ohřev teplé vody 

1

1,13874 2·
0,00001

0,02

8
0,01

3422

0,25

0,042 ohřev bazénové vody 

pro laminární oblast proudění 

  (P9.8) 

0,019 ohřev bazénové vody 

pro přechodovou oblast proudění 

· 2320   (P9.9) 

0,019 , , · 3422 2320 0,034 ohřev bazénové vody 

kde  Reynoldsovo číslo,  

  hydraulická drsnost stěn potrubí,  

9.2.4 Reynoldsovo číslo 

·   (P9.10) 

kde  kinematická viskozita látky, m /s  

, · ,

, ·
4356 ohřev teplé vody – jedná se o turbulentní oblast proudění 

, · ,

, ·
3422 ohřev bazénové vody – jedná se o přechodovou oblast proudění 



9.2.5 Tlakové ztráty vlivem místních odporů 

∆ ∑ 1 · ·  kPa  (P9.11) 

kde  součinitel místních odporů,  

∆ 40,3 · , · 1015 3,532 kPa ohřev teplé vody 

∆ 34,3 · , · 1029 5,973 kPa ohřev bazénové vody 

9.3 Celková tlaková ztráta solární soustavou 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆  kPa  (P9.12) 

kde ∆  tlaková ztráta solárními kolektory z tabulek výrobce, kPa  

 ∆  tlaková ztráta výměníku tepla z tabulek výrobce, kPa  

∆ 5,375 3,532 17,5 2,5 28,907 kPa ohřev teplé vody 

∆ 9,548 5,973 25 8,1 48,621 kPa ohřev bazénové vody 

Úsek  tm  Ak  QA  QD  da x s  w  l  Re  λ  R  ∆PRF  Σξ  ∆pFj  ∆PRF+∆pFj  ∆P 

od  do  °C  m
2
  l/hm

2
  l/h  mm  m/s  m  ‐  ‐  kPa/m kPa  ‐  kPa  kPa  kPa 

SK  TV  50  9,4  50  470  22  x  1  0,416 31,5  4352  0,039  0,17  5,375  40,3  3,532  8,907  28,907 

SK  BV  30  9,4  70  658  22  x  1  0,582 32,5  3422  0,034  0,29  9,548  34,3  5,973  15,521  48,621 

Tab. č. P9.1 – Výpočet tlakových ztrát v potrubí solární soustavy 

Úsek SK ‐ TV; 22x1; DN 20  Úsek SK ‐ BV; 22x1; DN 20 

Místní odpor  ξ  Místní odpor  ξ 

Redukce na menší  0,5  Redukce na menší  0,5 

Redukce na větší  1,0  Redukce na větší  1,0 

Zpětná klapka  7,5  Zpětná klapka  7,5 

4x Kulový kohout  4,8  4x Kulový kohout  4,8 

2x Kompenzátor trubkový  4,0  2x Kompenzátor trubkový  4,0 

14x Koleno 90°  21,0  10x Koleno 90°  15,0 

Čerpadlo  1,5  Čerpadlo  1,5 

Celkem Σξ  40,3  Celkem Σξ  34,3 

Tab. č. P9.2 – Tlakové ztráty vlivem místních odporů v potrubí solární soustavy 

  



9.4 Návrh čerpadla 

9.4.1 Čerpadlo okruhu pro ohřev teplé vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. P9.1 – Návrh čerpadla okruhu pro ohřev teplé vody  



9.4.2 Čerpadlo okruhu pro ohřev bazénové vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. P9.2 – Návrh čerpadla okruhu pro ohřev bazénové vody  
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10 Pojistná a zabezpečovací zařízení solární soustavy 

Podle ČSN 06 0830 (2006) 

10.1 Pojistný ventil 

10.1.1 Průřez pojistného ventilu 

·
 mm  (P10.1) 

kde  pojistný výkon kolektorového pole, kW  

  výtokový součinitel ventilu,  

  koeficient roztažnosti teplonosné kapaliny, kW/mm  

6,853
0,289 · 2,1

11,292 mm  

Navržen pojistný v. HONEYWELL SM 120-1/2“ 201 mm , otvírací přetlak 600 kPa. 

10.1.2 Pojistný výkon kolektorového pole 

0,9 · · · · kW  (P10.2) 

kde  účinnost solárního kolektoru,  

  sluneční ozáření, kW/m  

  plocha apertury solárního kolektoru, m  

0,9 · 0,81 · 1 · 9,4 6,853 kW 

10.1.3 Průměr pojistného potrubí 

15 1,4 · ,  mm  (P10.3) 

15 1,4 · 6,853 , 18,67 mm 

Navrženo potrubí Cu 22x1. 

  



10.2 Výpočet objemu expanzní nádoby 

10.2.1 Plnící počáteční tlak 

· ·  kPa  (P10.4) 

kde  výška sloupce teplonosné látky nad umístěním exp. nádoby, m  

  hustota teplonosné kapaliny, kg/m  

  min. požadovaný tlak v nejvyšším místě solár. soustavy, kPa  

7 · 1015 · 9,81/1000 50 119,7 kPa 

10.2.2 Maximální provozní tlak 

Pro 600 kPa 

0,9 ·  kPa   (P10.5) 

kde  otvírací tlak pojistného ventilu, kPa  

0,9 · 600 540 kPa 

10.2.3 Počáteční objem teplonosné látky v expanzní nádobě 

0,1  l  (P10.6) 

0,1 8,64 9,9 10,7 0,1 29,24 2,924 l 

10.2.4 Koeficient roztažnosti teplonosné kapaliny 

0

120
1  (P10.7) 

1045

959
1 0,09 



10.2.5 Návrh objemu expanzní nádoby 

· ·  l  (P10.8) 

kde  počáteční objem teplonosné látky v expanzní nádobě, min 2l, l  

  objem celé soustavy, l  

  koeficient roztažnosti teplonosné kapaliny,  

  objem teplonosné látky v solárních kolektorech, l  

  atmosférický tlak, kPa  

2,924 29,24 · 0,09 8,64 ·
540 100

540 119,7
21,62 l 

Navržena solární expanzní nádoba o objemu 25 l. 

10.2.6 Průměr expanzního potrubí 

10 0,6 · ,  mm  (P10.9) 

kde  pojistný výkon kolektorového pole, kW  

10 0,6 · 6,853 , 11,57 mm 

Navrženo potrubí Cu 15x1. 

10.2.7 Předtlak plynu v expanzní nádobě 

30 kPa  (P10.10) 

119,7 30 89,7 kPa 
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11 Základní ekonomické vyhodnocení 

Zn.  Název  Ks 
J. Cena  J. Cena  C. Cena  C. Cena 

bez DPH  s DPH 21% bez DPH  s DPH 21%

1  Solární panel auroTHERM VFK 145 H  4  15 800 19 118 63 200  76 472

2  Zásobník vody auroSTOR VIH S 300  1  37 100 44 891 37 100  44 891

3  Expanzní nádoba 25 l  1  2 280 2 759 2 280  2 759

4  Čerpadlo, pojistný ventil, zpětná klapka  1  11 900 14 399 11 900  14 399

5  Odvzdušňovač s uzavíracím ventilem  1  440 532 440  532

6  Hydraulické propojení krajní  1  1 560 1 888 1 560  1 888

7  Hydraulické propojení mezi panely  3  1 040 1 258 3 120  3 775

8  Sada montážních lišt  4  780 944 3 120  3 775

9  A‐konstrukce  3  2 500 3 025 7 500  9 075

10  Zatěžovací desky  3  2 070 2 505 6 210  7 514

11  Nemrznoucí kapalina 20 l  2  2 330 2 819 4 660  5 639

12  Diferenciální regulátor auroMATIC 620/3  1  13 600 16 456 13 600  16 456

13  Automatický odvzdušňovací systém  1  3 660 4 429 3 660  4 429

14  Plnící zařízení  1  10 800 13 068 10 800  13 068

15  Elektrický průtokoměr  1  3 640 4 404 3 640  4 404

16  Solární čidlo  2  410 496 820  992

17  Měděná trubka 22x1  38  110 133 4 180  5 058

18  Bazénový výměník  1  5 612 6 791 5 612  6 791

19  Montáž a doprava  1  33 000 39 930 33 000  39 930

261 846 Kč
Tab. č. P11.1 – Celková cena s DPH solární tepelné soustavy 

 

Zn.  Název    Data Jednotky 

1  Celkový využitý zisk soustavy   4209 kWh/rok 

2  Investiční náklady na soustavu   261 846 Kč 

3  Diskontní míra    1 % 

4  Tempo růstu cen energie   8,6 % 

5  Cena energie plynu   1,3 Kč/kWh 

6  Účinnost solárního panelu   81 % 

7  Roční úspora    7431 Kč 

8  Prostá doba návratnosti   38,8 let 

9  Diskontní doba návratnosti   17,4 let 
Tab. č. P11.2 – Návratnost solární tepelné soustavy 
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