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 Bakalá ská práce, vedoucí bakalá ské práce: Ing. Zde ek Galda, Ph.D. 

 Náplní bakalá ské práce je efektivn  navrhnout otopnou soustavu v rodinném dom , 
s d razem na úspornost vytáp ní a tepelnou pohodu uvnit  domu. S využitím sou asných 
možností vytáp cích systém  a r znými druhy otopných t les. V objektu pro vytáp ní byl 
použit kondenza ní kotel jako otopná t lesa, bylo použito podlahové topení a deskové otopné 
t lesa. Kotel je zapojen v kombinaci se solárním systémem pro oh ev teplé užitkové vody. 

 Bakalá ská práce obsahuje výkresovou dokumentaci stavební ásti a technickou 
zprávu stavební ásti.  Další ásti je výkresová dokumentace vytáp ní a její technická zprava 
a p ílohy. V p ílohách jsou obsaženy výpo ty a podklady pot ebné k vyhotovení projektu 
vytáp ní daného rodinného domu. Návrh vytáp ní dodržuje veškeré požadavky platných 
norem SN a EN. 
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Annotation of bachelor thesis 

Thesis is to effectively design the heating system in a family house, with an emphasis on 
efficiency heating and thermal comfort inside the house. Using the current possibilities of 
heating systems and various types of radiators. The building was used for heating condensing 
boiler radiators, underfloor heating was used and panel radiator. The boiler is plugged in 
combination with a solar system for hot water.  

Bachelor thesis contains drawings of building and construction of a technical report. Other 
parts of the design documentation heating and its technical reports and supplements. The 
appendix contains calculations and documentation necessary to produce a project of heating a 
house. The proposal complies with all the heating requirements of applicable IEC and EN 
standards. 
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Seznam použitého zna ení 

Ozna ení   Význam 

B.p.v    Baltský po vyrovnání (výškový systém) 
SN    eské technické normy 

EIA    Vyhodnocení vlivu na životní prost edí 
EPS    P nový polystyren 
h     Hloubka 
NP    Nadzemní podlaží 
NV    Na ízení vlády 
OZN.    Ozna ení 
PP    P ívodní potrubí 
RD    Rodinný d m 
SO    Stavební objekt 
š    ší ka 
TI    Tepelná izolace 
tl.    Tlouš ka 
TUV    Teplá užitková voda 
U    Sou initel prostupu tepla 
ZP    Zpáte ní potrubí 

Seznam použitých jednotek 
  
Ozna ení   Jednotka   Význam 

m    m    Metr 
m2    m2    Metr tvere ný 
m3    m3    Metr krychloví 
mm    mm    Milimetr 
t    °C    Teplota 
te    °C    Vn jší výpo tová teplota (exteriér) 
ti    °C    Vn jší výpo tová teplota (interiér) 
U    W/m2K    Sou initel prostupu tepla 
UN,20    W/m2K    Požadovaný sou initel prostupu tepla 
Urec,20    W/m2K    Doporu ený sou initel prostupu tepla 
Uw    W/m2K    Sou initel prostupu celého okna



  

Bakalá ská práce eší projekt novostavby rodinného domu v etn  projektu 
otopného systému.  Vypo tena tepelná ztráta objektu 8,624 kW. Rodinný d m bude 
obývat p t osob. Optimalizace tepelných ztrát objektu je zásadním faktorem p i návrhu 
obálky objektu.  Tepelné ztráty objektu ovliv ují tepelné izolace st ešní konstrukce, 
tepelné izolace podlah, tepeln  izola ní obvodové st ny, zasklení výpl ových konstrukcí 
izola ními skly. K zajišt ní optimálních náklad  na vytáp ní. Bakalá ská práce obsahuje 
dv ásti. 

První ást bakalá ské práce je zam ena na vyprojektování stavební ásti. V této 
ásti se eší materiály a technologie výstavby. Obsahem této ásti je pr vodní a souhrnná 

technická zpráva. Je dodržena platná legislativa. 

Rodinný d m je projektován jako dvoupodlažní budova. P dorys má tvar dvou 
obdélník . Jeden obdélník je p edsazen a tvo í garáž, dílnu a technickou místnost. 
St echu tvo í plochá st echy. Objekt je umíst n ve m st  Hranice, v okrese P erov. 

Druhá ást eší otopnou sestavu v rodinném dom . Hlavním zdrojem vytáp ní je 
kondenza ní kotel. Topné prvky tvo í podlahové vytáp ní od firmy REHAU a deskové 
t lesa od firmy KORADO. Podlahové vytáp ní je použito v koupelnách a v místnostech 
kde se schází celá rodina (obývací pokoj, kuchyn ).  



1.1 Identifika ní údaje  

1.1.1 Údaje o stavb

Název stavby:   Dvoupodlažní rodinný d m v Hranicích, novostavba 

 Místo stavby:   parcela íslo 280/18, ulice Sklený kopec 

     k. ú. Hranice 647683 

     okres P erov 

     Olomoucký kraj 

P edm t dokumentace: Projekt pro realizaci stavby 

1.1.2 Údaje o žadateli

Stavebník:   Ivo Hasal 

     Nová 1827 

      Hranice 753 01 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:   Jan ada 

     Hranická 180, Potštát 753 62 

     jan.cada.st@vsb.cz

774 319 928 



1.2 Seznam vstupních podklad

Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základ  byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby 

-Katastrální mapa m sta Hranice M 1:2000 

 -Fotodokumentace pozemku a letecké ortofotografické snímky  

 -P íslušné právní p edpisy a normy 

1.3 Údaje o území 

Rozsah ešeného území; zastav né / nezastav né území 

Výstavba rodinného domu je situována v zastav ném území na ulici Sklený kopec. Na 
pojení rodinného domu na p ístupové komunikace. Z ízení domovních p ípojek. 

Dosavadní využití a zastav nost území 

V sou asné dob  se na pozemku nenachází žádné objekty. Na pozemku nejsou ani 
vzrostlá zele . Pozemek je ur en k výstavb  rodinného domu. 

Údaje o zvláštní ochran  území (památkové území, chrán né p írodní území, 
záplavové území apod.) 

P ipravovaná stavba se nenachází v chrán ném p írodním ani v památkovém území.  
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

Údaje o odtokových pom rech 

Na daném pozemku v sou asné dob  není ešena žádná kanalizace. Veškerá voda je 
zasakována do zem . P i výstav  rodinného domu bude ešena p ípojka na ve ejnou 
kanalizaci. 

Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního 
plánovaní. 

Výstavba rodinného domu není v rozporu se schváleným územním plánem m sta 
Hranice. Plánovaná výstavba rodinného domu se nachází dle ÚPD v zastav né ásti, 
ur ené k výstavb  rodinných dom . 

Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky na využití územní dle platného ÚPD 
m sta Hranice 

Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán



Dokumentace je zhotovena dle platných zákon  a vyhlášek a p edpis SN vydaných 
v dob  zpracování PD.  

Seznam výjimek a úlevových ešení 

Pro danou stavbu nejsou požadovány žádné výjimky, pot ebná nejsou ani žádná 
úlevová ešení. 

Seznam dot ených pozemk  a staveb podle katastru nemovitostí 

Parcelní íslo:   280/18 

Druh a využití plochy: Ostatní plochy 

Vým ra (m2):   598,6 m2

LV:    2505 

Adresa:   M sto Hranice, Sklený kopec 1680, 753 01 Hranice 

1.4 Údaje o území 

Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Nová výstavba rodinného domu 

Ú el užívání stavby 

Budova bude sloužit k bydlení 

Trvalá nebo do asná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 

Údaje o dodržení technických požadavk  na stavy a obecných technických 
požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb 

První podlaží objektu je ešeno jako bezbariérové a do druhého podlaží je, p istup jen 
za pomocí schodišt . Objekt bude sloužit jako rodinný d m. V návrhu se neuvažuje o 
používání osob s omezenou schopností pohybu. 

Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplívajících z jiných 
právních p edpis

Požadavky dot ených orgán  byly spln ny. 

Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 
plocha, po et uživatel  / pracovník  apod.) 



Vým ra parcely:   598,6 m2 

Zastav ná plocha budovy:  154,7 m2 

Zpevn ná plocha:   23,2 m2 

Ostatní plocha:   420,4 m2 

P edpokládaný po et obyvatel domu je 5 osob. D m je brán jako jednogenera ní 
objekt. 

Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby len ní na etapy) 

P edpokládané zahájení výstavby:  06/2014 

P edpokládané ukon ení výstavby:  05/2015 

Orienta ní náklady stavby 

Orienta ní náklady na výstavbu domu cca 5 200 000 K . 

1.5 len ní stavby na objekty a technologická za ízení 

Stavební objekty: 

SP-01:  Výstavba rodinného domu 

2. Souhrnná technická zpráva 

2.1 Popis území stavby 

Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází ve m st  Hranice. Pozemek je v zastav ném území nachází se na 
ulici Sklený kopec. Na pozemku se nenachází žádný objekt trvalého charakteru ani 
žádné vzrostlé stromy. 

Výpo et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum) 

Geologický pr zkum – z geologické mapy Hranic vychází, že pozemek na ulici Sklený 
kopec je na nezpevn ných sedimentárních horninách. V tom to území p evažují 
sedimenty kamenité až hlinito-kamenité z období kenozoikum. 

Hydrogeologický pr zkum – pozemek se nenachází v blízkosti žádného vodního 
prvku. Hadina podzemní vody nebude žádným zp sobem ovliv ovat stavbu. 

Stávající ochranná a bezpe nostní pásma 



Daný pozemek dot ený výstavbou rodinného domu neleží v ochranném pásmu lesa 
(50m). Stavba neovlivní prvky územního systému ekologické stability. 

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavební objekt se nenachází v záplavovém území 

Stavební objekt není umíst n na území, kde by hrozilo poddolování. 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

 Stavení objekt z dlouhodobého hlediska nebude mít negativní následky na životní 
prost edí v okolí. 

Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Na stavebním pozemku nejsou umíst ny žádné stavby trvalého charakteru.  Na 
pozemku se nachází d ev ný zahradní domek. Domek bude sloužit p i výstavb  jako 
sklad drobného stavebního materiálu. Po dokon ení stavby bude zahradní domek 
odstran n. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé d eviny. Na pozemku jsou jen 
nepatrné p ízemní ke íky. 

Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk
ur ených k pln ní funkce lesa (do asné/trvalé) 

Dot ené pozemky nejsou v ZPF. 

Územn  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Objekt rodinného domu bude napojen na místní komunikaci. V ulici sklený kopec je 
p ivedena veškerá infrastruktura. Objekt bude napojen na stávající ád elektrické sít , 
kanaliza ní sít , vodovodní sít  a plynovodní sí . 

2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Objekt bude sloužit pro bydlení. Rodinný d m bude užívat p t osob 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Urbanistické ešení je v souladu s konceptem ulice Sklený kopec. 

Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 



Architektonické ešení objektu spl uje podmínky, které jsou stávající v ulici Sklený 
kopec. Budova je sestavena ze dvou obdélník .  Budova má plochou st echu. 

2.2.3 Dispozi ní a provozní ešení, technologie výroby 

Objekt je využíván jako rodinný d m. V dom  se nenachází žádná technologie výroby. 
Objekt je navržen pro p t osob. Dispozice objektu je ty i ložnice, 2 koupelny, 
kuchyn  spojená s obyvákem a garáž pro 2 auta s dílnou. 

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

První nadzemní podlaží je p ístupné bez bariérových p ekážek. Objekt je ešen jako 
rodinný d m. Rodinný d m nebudou užívat t lesn  postižení.  

2.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby  

Objekt je navržen tak aby spl oval požadavky p íslušných platných právních norem a 
p edpis  a splnil podmínky pro maximální bezpe nost p i používání objektu osobami. 

2.2.6 Základní technický popis staveb 

Konstruk ní a materiálové ešení 

Zemní práce – p ed samostatným zahájením výkopových prací je pot eba sejmout 
ornici v tlouš ce 200mm. Ornice bude sejmuta v míst , kde bude stát rodinný d m a 
v ploše zpevn ných ploch. Vyt žená ornice bude odvezena na do asnou skládku 
ornice z ízenou v míst  staveništ . Ornice bude použita k terénním úpravám po 
dokon ení výstavby. 

Základy – objekt rodinného domu je založen betonových pásech z betonu t ídy 
C16/20, pasy jsou jen pod nosnými st nami. 

Svislé nosné konstrukce – hlavní nosné obvodové konstrukce jsou tvo eny zd ným 
systémem Porotherm 36,5 T Profi na maltu Porotherm TM. Vnit ní nosné konstrukce 
jsou Porotherm 36,5 Profi a Porotherm 30 Profi. P dorysné rozm ry objekty jsou cca 
13,145 x 14,895 m. Objekt má dv  nadzemní podlaží. Nenosné vnit ní konstrukce jsou 
zd ny ze zd ného systému Porotherm tlouš ky 115 mm. 

St ešní konstrukce – st ešní konstrukci Porotherm strop tlouš ky 250 mm. Strop je 
tvo en cihelnými vložkami MIAKO a keramickými stropními POT nosníky. Tepelnou 
izolaci tvo í Isover Orsil T ve dvou vrstvách tlouš ky 150 mm. Hydroizolaci tvo í 
folie z m k eného PVC. 

Podlahy – v rodinném dom  jsou použity t i druhy r zných skladeb podlah. P ené 
specifikace podlah jsou uvedeny ve výkrese . V6. 



Tepelná izolace – zateplení obvodového plášt  není pot eba, byla použita revolu ní 
keramické bloky od firmy Wienerberg pln né minerální vatou. Izolace podlaha je 
tvo ena ze dvou vrstev izolace Rigips EPS 100Z. V objektu jsou použity r zné druhy 
podlaha i izolace podlah je r zná v rozmezí od 190mm do 240mm.   

Obvodový pláš  – tvo í venkovní omítka Porotherm TO 10mm. 

Výpis oken – není sou ásti ešení této bakalá ské práce, v bakalá ské práci byly 
použity euro okna s izola ními trojskly. Uw=0,93 W/m2K 

Výpis dve í – není sou ástí ešení této bakalá ské práce. Sou initel prostupu tepla 
vstupních dve í je Uw=1,0 W/m2K 

Výpis klempí ských prvk  – není sou ástí ešení bakalá ské práce 

Úpravy venkovního prostoru - zpevn né plochy a parkovací stání budou provedeny 
z betonových dlaždic. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Není sou ástí ešení bakalá ské práce 

2.2.7 Technická a technologická za ízení 

Zásady ešení za ízení, pot eby a spot eby rozhodujících médií. 

Rozhodujícím médiem je plyn, který zajištuje chod otopné soustavy a oh ev teplé 
vody. Maximální spot eba topného plynu je 1,31 m3/h. Pot eba teplé vody je 
stanovena na 330 l. Pot eba elektrické energie pro 5 lennou 20,36 kW. Oh ev teplé 
vody je podpo en solárním systém pro oh ev teplé vody od firmy Baxi. 

2.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany 

Není sou ástí ešení bakalá ské práce 

2.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

Kritéria tepeln  technického hodnocení 

Budova je tepeln  technicky zhodnocena v energetickém štítku budov 



2.2.10Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost edí  

Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, 
odpad  atd.)a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 

V trání objektu je p irozenou cestou. Vytáp ní objektu je za pomocí kondenza ní 
techniky a otopných t les v kombinaci s podlahovým vytáp ním. Osv tlení objektu je 
za pomocí úsporných led sv tel. Budova je vodou zásobována z vodovodní p ípojky, 
která je umíst na na ulici sklený kopec. Teplá vody je p ipravována za pomocí 
kondenza ního kotle a solárních kolektor  teplá vody je skladovaná v zásobníku o 
objemu 400 l. Nakládání s odpady je ešeno pomocí popelnice, která je umíst na 
v technické místnosti. P i vyvážení popelnic je dovezena na okraj pozemku kde ji 
p evezmou pracovníci technických služeb. Odpadní vody jsou odvedeny jednotné 
kanalizace, která je p ipojena kanaliza ní p ípojkou. 

 V okolí objektu nevznikají žádné vibrace, hluk a ani nadm rná prašnost. D m je 
umíst n v klidné lokalit , kde není žádný pr myslový provoz ani t žká kamionová 
doprava. Provoz je zde jen z osobních automobil , které pat í k okolní výstavb
rodinných dom . 

2.2.11Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod ová 
opat ení apod. 

Radon je na nízké úrovni. Jako proti, radonová izolace je dostate ná hydroizolace 
z m k eného PVC v tlouš ce 1,5 mm. Seizmická aktivita se v dané lokalit
nevyskytuje. Hluková opat ení nejsou pot ená. Protipovod ová opat ení nejsou 
pot ebná objekt se, nenachází v povod ové oblasti. Bludné proudy se v lokalit
nenachází.

2.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

Napojení místa technické infrastruktury, p eložky 

Objekt je p ipojen na technickou infrastrukturu. Kanaliza ní p ípojka je s jednotné 
kanalizace o velikosti DN 300. P ípojka dovedena do technické místnosti p ípojka 
obsahuje revizní šachtu. P ípojka pitné vody je p ipojen a na ve ejné vedení DN 200. 
P ípojka obsahuje vodom rnou sestavu v šacht  umíst nou p ed domem. P ípojka je 
dovedena do technické místnosti. P ípojka plynovodního potrubí je napojena na NTL 
potrubí  HDPE 100 SDR11. P ípojka je dovedena do hlavního uzáv ru plynu. Od 
hlavního uzáv ru pokra uje dále do domu, kde je p es chráni ku p ivedena do 
technické místnosti. Elektrická p ípojka je napojena na ve ejné elektrické vedení. Do 



domu je p ivedena p es hlavní elektrom rový rozvad . Dále kabely pokra ují do 
hlavní rozvodné sk ín , která je umíst na v šatn .  

2.4 Dopravní ešení 

Popis dopravního ešení 

Objekt se nachází na ulici Sklený kopec. Je zde velmi malá frekvence provozu jediné 
auta, které zde vjíždí, jsou automobily místních obyvatel. V blízkosti objektu se 
nenachází žádný objekt a místo kde by se shlukovaly automobily. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt bude napojen místní komunikaci na ulici Sklený kopec. 

Doprava v klidu 

U objektu se nachází 2 parkovací místa. 

2.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Na pozemku se nenachází žádné vzrostlá vegetace. Vykopaná zemina p i zakládání 
stavby bude použita p i úprav  terénu.  Pozemek po dokon ení stavby bude nov  zaset 
travní sm sí. 

2.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochranu 

Vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p da 

Stavba žádným zp sobem neovliv uje životní prost edí. 

Vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památkových strom , 
ochrana rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin

Stavba nemá vliv na krajinu a ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin

Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na chrán ná území Natura 2000 

Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nebyla dot ena zjiš ovacím ízením ani stanovisky EIA 

Navrhovaná ochrana a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p edpis



Stavba není ovlivn na návrhem ochranných ani bezpe nostních pásem. Stavba nemá 
omezení a není podmín n jinými právními p edpisy. 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva. 

Stavba spl uje požadavky p íslušných platných právních norem a p edpis  pro 
ochranu obyvatelstva. 

2.8 Zásady organizace výstavby 

Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveništ  v pr b hu výstavby rodinného domu bude propojeno s místní komunikací 
pomocí betonových panel . Na staveništ  bude dovedena pitná voda, která posléze 
bude napojena do domu. 

Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d evin 

Okolí staveništ  nepot ebuje žádnou zvláštní ochranu. P i výstavb  bude zvýšené 
množství hluku a prachu z d vodu použití t žké mechanice. Na staveništi nebude 
pot eba asanace a ani demoli ní práce. Pozemek je bez stávajících objekt  trvalého 
charakteru. Kacení vzrostlých d evin není pot eba. Na pozemku žádné takové d eviny 
se nenachází.  

Maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé) 

Nebudou žádné zábory do asné ani trvalé 

Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin. 

Zemní práce na pozemku budou probíhat je p i odstra ování orné p dy a p i kopání 
základ  objektu. Odvoz zemin na deponii nebude pot eba. Veškerá zemina se využije 
na úpravu terénu. Dovoz zeminy bude v minimálním množství. 



3. Technická zpráva vytáp ní 

3.1 Úvod 

3.1.1 Identifika ní údaje stavby 

Název stavby:     Dvoupodlažní rodinný d m v Hranicích 

Druh stavby:     Novostavba  

Místo stavby:     parcela íslo 280/18, ulice Sklený kopec 

      k. ú. Hranice 647683 

      okres P erov 

      Olomoucký kraj 

P edm t dokumentace:   Projekt pro realizaci 

Stavebník:     Ivo Hasal 

      Nová 1827 

      Hranice 753 01 

Projektant:     Jan ada 

      Hranická 180 

Potštát 753 62 

jan.cada.st@vsb.cz

774 319 928 



3.1.2 Popis otopné soustavy 

Otopnou soustavu tvo í podlahové vytáp ní a deskové radiátory typu Radik Plan VK 
[1]. Podlahové vytáp ní je umíst no v obývacím pokoji, Kuchyni a v koupelnách 
v prvním nadzemním podlaží a ve druhém nadzemním podlaží. Podlahové topení je 
tvo eno systémovou deskou Varionova od firmy Rehau [2]. Pro rozvod potrubí 
v podlaze je použito trubky Rautherm S. Podlahové vytáp ní obývacího pokoje 
z d vodu pot eby nižší teploty p ívodu je p ipojeno p es Unibox E Plus [3], díky 
tomuto za ízení se reguluje teplota místnosti a reguluje teplota zpáte ky.  

Podlahové vytáp ní v koupelnách je podpo eno deskovými radiátory typu Radik Plan 
VK. Teplotní spád podlahového vytáp ní je 45/32. Podlahové vytáp ní v kuchyni má 
teplotní spád 445/32.  

Otopná soustava s deskových t les Radik Plan VK je navržena s teplotním spádem 
45/35. Díky tomuto spádu je teplota v kotli regulována. 

Potrubí otopné soustavy je provedeno z m d ných trubek od velikosti 10x1 až 22x1.  
Veškeré vedení je izolováno tepelnou izolací Rockwool Pipo. Návrhy tepelných 
izolací jsou uvedeny v p íloze . 16. Spad potrubí je 1% ve sm ru ke stoupa kám. 

3.2 Klimatické údaje, tepelná bilance 

Uvažované hodnoty 

Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te:         -15,0 °C 

  Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m:           8,3 °C 

  initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1:          1,45 

  Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti, m:           19,3 °C 

P dorysná plocha podlahy objektu A:           125,4 m2

  Exponovaný obvod objektu P:            53,6 m 

  Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V:        716,6 m3 

Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu:           0,0 %

  

  Typ objektu:         bytový 



  Sou initel tepelných ztrát prostupem Fi,T:    8,624 kw 

  Sou initel tepelných ztrát v tráním Fi,V    3,902 kW 

  Sou initel tepelných ztrát (tepelný výkon) Fi, HL:   4,722 Kw 

   

  Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy: 

  Plocha obálkových konstrukcí budovy A:    506 m2 

  Požadavek: 

  Max. pr m. sou initel prostupu tepla U, em,N=   0,42 W/m2K 

  Výsledky výpo tu:       

  Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem=    0,23 

  U, em  U,em,N ...  POŽADAVEK JE SPLN N 

  Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy: 

  Klasifika ní t ída:       B 

  Slovní popis:        úsporná 

3.3 P ehled místností 

Ozna . Název  Tep-  Vytáp ná Objem  Celk.  % z  Podíl 

p./ .m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu ztráta  celk.  
FiHL/(Ti-
Te) 

Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W] FiHL  [W/K]     
 1/   1   Chodba       20.0      15.0     40.6  372   4.3%   10.62 
 1/   2   Wc            20.0       1.7      4.7  57   0.7%    1.63 
 1/   3   Spižírna      15.0       2.8      7.6  -1  -0.0%   -0.05 
 1/   4   Kuchyn       20.0      19.6     53.0  1278  14.8%   36.51 

 1/   5  
 Obývací 
pok  

 20.0      27.6     74.4  981  11.4%   28.02 

 1/   6   Ložnice       20.0      13.2     35.6  391   4.5%   11.17 
 1/   7   Koupelna     24.0       4.8     13.1  445   5.2%   11.40 
 1/   8   Schodišt     20.0       6.0     16.2  87   1.0%    2.47 

 1/   9  
 Technická 
m  

 15.0       7.9     21.3  321   3.7%   10.69 

 1/  10   Garáž + díl  15.0      34.8     93.9  1153  13.4%   38.44 
 1/  11   Šatna         20.0       3.0      8.0  62   0.7%    1.78 

 2/   1   Chodba       20.0       5.1      8.2  43   0.5%    1.22 
 2/   2   Koupelna     24.0      12.0     31.3  1018  11.8%   26.11 



 2/   3   Šatna 1       20.0       4.1     10.6  85   1.0%    2.43 
 2/   4   Pokoj 1       20.0      20.7     53.9  691   8.0%   19.73 
 2/   5   Pokoj 2       20.0      21.0     54.5  667   7.7%   19.07 
 2/   6   Šatna 2       20.0       3.8      9.1  167   1.9%    4.76 
 2/   7   Pokoj pro h  20.0      15.8     41.3  583   6.8%   16.67 
 2/   8   Wc            20.0       3.2      8.2  96   1.1%    2.74 
 2/   9   Schodišt     20.0       6.0     15.6  130   1.5%    3.71 
Sou et:    228.2     601.2  8624 100.0%    249.12 

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

Pot eba tepla na vytáp ní je Qh= 10922 kWh/a p i ztrát  8,624kW. Další pot ená energie 
je na oh ev teplé vody. Zdroj musí danou energii taky vyprodukovat. 

Pro daný rodinný d m je po ítáno s 5 osobami. V rodinném dom  se nachází 1 d ez, 6 
umyvadel, 1 sprchový kout, 2 vany. 

Ur ení pot eby TUV pro 5 osob 

Tab.C2 – Pot eb TUV o teplot  55°C ( SN 060320) [4]

Pot eba teplé vody k mytí osob: 

V0= n1 .  Vd  
V0= 5 . ( 3 . 0,14 . 0,014 . 1 ) + ( 0,3 . 0,47 . 0,085 . 1 ) + (1 . 0,23 . 0,11 . 1 ) = 0,216 m3 

Pot eba teplé vody k mytí nádobí: 

Vj=nj .  Vd 

Vj= 10 . (0,8 . 0,3. 0,33 . 1) = 0,0792 m3 

Pot eba teplé vody pro mytí podlah 

Vu= nu . Vd 

Vu= 270/100 . (1 . 0,3 . 0,033 . 1 )= 0,027 m3 

Celková pot eba TUV: 

V2P=Vo+ Vj+ Vu=0,216+0,0792+0,027=0,322m3 

n1= po et uživatel

nj= po et jídel 

nu= po et ploch 

Stanovení pot eby teplé užitkové vody 



Tab.C4 – Pot eba TUV pro jednu osobu na den v bytovém objektu ( SN 060320) 

Teoretické teplo odebrané z oh íva e: 

Q2t=c . V2P . (Q2 – Q1) 

Q2t=1,163 . 0,33 . (55 – 10)= 17,3 kWh 

Teplo ztracené p i oh evu a distribuci teplé užitkové vody b hem dne 

Q2z= Q2t . z 

Q2z= 17,3 . 0,3 = 5,19kWh 

Denní pot eba na oh ev TUV 

Q2P= 17,3 + 5,19= 22,49 kWh 

Denní pot eba na oh ev teplé užitkové vody 

- od 5:00 – 17:00, 35%    Q2t=0,35*17,3= 6,055kWh  
- od 17:00 – 22:00, 50%   Q2t=0,50*17,3= 8,650kWh 
- od 20:00 – 24:00, 15%   Q2t=0,15*17,3= 2,595kWh 

Ro ní spot eba tepla na oh ev teplé užitkové vody 

QTV, r= Q2P . d + 0,8 . Q2P . (55 – tsl / 55 – tsz) . (350 – d) 

QTV, r= 22,49 . 230 + 0,8 . 22,49 . (55 – 15 / 55-10) . (350 – 230) = 7,089 MWh/rok 

Q2P  denní pot eba tepla na oh ev  TV (kwh/rok) 
d  po et dn  topného období v roce (dny) 
0,8  sou initel zohled ující snížení pot eby tepla pro TV v lét
55  teplota oh ívané TV (°C) 
tsl  teplota studené vody v lét  (obvykle 15 °C) 
tsz  teplota studené vody v zim  (obvykle 10 °C) 
350  obvyklý po et dn  p ípravy TV za rok 

Velikost zásobníku teplé vody 

Vz= Qmax / c . (T1 – T2)

Vz= 6,2 / 1,163 . (55 – 10) 

Vz= 0,239m3

Jmenovitý tepelný výkon oh evu 

Qz= Q1/t = 22,49/24= 0,94kW 



Obr. 3.4  asové rozmezí dodávky teplé užitkové vody b hem dne 

3.5 Zdroj tepla pro vytáp ní a oh ev TUV 

Kondenza ní kotel 

V objektu je z ízen kondenza ní plynový kotel Luna Platinum HT [5], typu 1.12 od 
spole nosti Baxi. Plynová p ípojka je z ízena do domu z ve ejné st edotlaké sít . 
Kondenza ní kotel Baxi se oproti klasickým kotl m na plyn mají úsporu paliva o 35% a 
to díky kondenzaci vodních par a podstatn  vyššího vychlazení spalin. Kotel je vybaven 
plynule modulovaným erpadlem. V kotli není umíst n pr tokový oh íva  pro teplou 
užitkovou vodu. Voda je oh ívaná za pomocí t ícestného ventilu a zásobníku teplé vody 
Baxi [5]. Zásobník je napojen i na ploché solární kolektory Baxi[5], které slouží 
k oh ívání teplé užitkové vody. 

Kondenza ní kotel a zásobník na teplou užitkovou vodu se nachází v prvním nadzemním 
podlaží za garáží s dílnou. P es garáž je možné se do technické místnosti dostat p es d m. 
Venkovní vstup je možný ze zahrady. Technická místnost má ozna ení 1.09. 

Kondenza ní kotel je nastaven na teplotní spád 45/3°C. 



Výhody a nevýhody kondenza ního kotle Luna Platinum HT 1.12 

Výhodou kondenza ního kotle Luna Platinum HT je možnost bezproblémového napojení 
na solární systém oh evu teplé užitkové vody. Kondenza ní kotel má normovaný stupe
využití až 99% 110% spalné teplo. Kotel v sob  má zabudované efektivní erpadlo 
s plynulým modulováním. Odvod kondenzátu je do p ipravené kanaliza ní vpusti na 
podlaze. 

Ur itou nevýhodou kotle m že být nemožnost pr tokového oh evu teplé vody, ale tato 
nevýhoda se dá vykompenzovat navržením dostate n  velkého zásobníku pro oh ev 
vody. Zda i p i navržení dostate ného velkého zásobníku se stane, že teplá užitková voda 
dojde t ícestný ventil p ednostn , nabije zásobník svým maximálním výkonem. Prospekt 
kondenza ního kotle je uveden v p íloze . 8. 

Popis kotle Luna Platinum HT 1.2 

Obr. 3.5 Schéma kotle

1 erpadlo s odvzdušn ním 
2 Vypoušt cí ventil 
3 Tlakom r 



4 Pojistný ventil 
9 Hydraulický tlakový spína
10 Trojcestný ventil 
13 Plynová armatura 
14 Bezpe nostní termostat 
15 Sonda NTC vytáp ní 
16 idlo spalin 
17 Koaxiální spojka 
18 Primární vým ník 
19 Zapalovací elektroda 
20 Ho ák 
21 Kontrolní elektroda plamene 
22 Sm šovací komora plyn/vzduch 
23 Ventilátor 
24 Venturi 
25 Expanzní nádoba 
26 Automatický by – pass 
27 Napoušt cí ventil se zp tnou klapkou 

Palivo (zemní plyn) kondenza ního kotle 

Jako palivem pro kondenza ní kotel slouží zemní plyn. Je to p írodní ho lavý plyn. 
Tento plyn je, využívám jako významné fosilní plynné palivo. Hlavními složkami 
zemního plynu je methan a ethan. Zemní plyn se velmi asto nachází spolu s ropou 
nebo erným uhlím výjime n  samostatn . T ží se z porézních sedimentárních hornin 
uzav ených ve strukturních pastech 

Zemní plyn je považován za ekologické palivo z d vodu toho, že p i spalování 
uvol uje nejmenší podíl CO2 oproti ostatním typ m fosilních paliv. 

P vod zemního plynu 

Zemní plyn vzniká v p írod  t emi zp soby: biogenicky bakteriálním rozkladem 
organické hmoty, termogenicky spole n  s ropou nebo anorganickou cestou b hem 
tuhnutí magmatu. Anorganický vznik metanu se p ipisuje chemickým reakcím, které 
probíhají p i tuhnutí magmatu. Biogeneze probíhá pouze v m lkých ástech zemské 
k ry a jejími produkty jsou plynné uhlovodíky (methan). P i termogenetické p em n
organické hmoty vnikají jak plynné uhlovodíky (zemní plyn), tak tekuté uhlovodíky 
(ropa) i pevné uhlovodíky (asfalt). Anorganický vznik methanu se p ipisuje 
chemickým reakcím, které probíhají p i tuhnutí magmatu. [6]

V trání prostup

Technická místnost bude v trána p irozen  za pomocí okenního otvoru velikosti 1,5 
m2. V okenní otvoru je z ízena mikroventilace. Spižírna v prvním, nadzemní podlaží 



bude v trána za pomocí okenního otvoru velikosti 0,5 m2. Záchod v prvním nadzemní 
podlaží a šatny budou v trány p irozen  za pomocí v tracího potrubí. 

Komínové t leso 

Komínové t leso je vybráno do spole nosti Schiedel [7]. Vybraným typem komínové 
ho t lesa je typ Schiedel Absolut. Komínové t leso Schiedel Absolut je vhodné pro 
odvod spalin s vysokou i nízkou teplotou spalin. Vhodný je i pro odvod kotlu 
s kondenza ní technikou. Dané komínové t leso je velmi univerzální. Komínové 
t leso Schiedel Absolut je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou 
izolací v komínové tvárnici s tenkost nnou keramickou vnit ní vložkou.  

Návrh komínového t lesa je uvedeno v p íloze .13 . 

Obr. 3.5.1 Komín Schiedel Absolut 



Deskové solární kolektory Baxi SB 20+V 

V objektu pro p ípravu teplé užitkové vody bude sloužit nejen kondenza ní kotel ale i 
solární kolektory od firmy Baxi. Solární deskové kolektory budou umíst ny na st ešní 
konstrukci druhého nadzemního podlaží. Nasm rovány budou na jižní sv tovou 
stranu. Z tohoto sm ru jde nejv tším množství solární energie pro oh ev teplé užitkové 
vody. Solární systém bude napln n nemrznoucí sm sí, aby systém bylo možné použít i 
v zimních m sících. Energie ze slunce bude použita pro oh átí vody, která bude 
umíst na v zásobníku na teplou užitkovou vodu v technické místnosti. Na st eše budou 
použity t i deskové solární kolektory firmy Baxi.  

Návrh deskových solárních kolektor  je uveden v p íloze . 18. 

Obr. 3.5.2 Deskový kolektor 

Solární zásobník UBVT 400 DC 

Podle výpo tu v oddíle 3.4 bylo spo teno, že celková pot eba 5 lenné rodiny je 322 l. 
Z toho d vodu navrhuji solární zásobník UBVT 400 DC o objemu 400 l. Daný 
zásobník má v sob  zabudovaný dv  spirály jedna spirála, slouží pro oh ev za pomocí 
solární techniky a druhá spirála oh ívá teplou užitkovou vodu za pomocí 
kondenza ního kotle.  



Obr. 3.5.3 Solární zásobník UBVT 400 l 

Expanzní nádoba solárního systému 

Dle výrobce deskových solárních kolektor  p i po tu 3 kolektor  a maximální délce 
výstupního a vratného potrubí 50m se použije expanzní nádoba o velikosti 18 l. 

Technické specifikum expanzní nádoby je uvedeno v p íloze . 20. 

 Ob hové erpadlo solárního systému 



3.6 Otopná soustava 

Typ otopné soustavy 

Otopná soustava je z m d ného potrubí, dvoutrubková s nuceným ob hem. Potrubí je 
umíst no v podlaze zakryté betonovou vrstvou. Teplotní spád soustavy je 45/35°C. 
Podlahové vytáp ní ve 3 místnostech je regulováno za pomocí rozd lova e Rehau HKV 
– D 3. Podlahové vytáp ní je tvo eno trubkou 17x2 Rautherm S. Podlahové vytáp ní má 
teplotní spád 45/33°C. V obývacím pokoji je také podlahové topení. Daná místnost je 
napojena za pomocí Uniboxu s teplotním spádem 35/26°C. Ob hové erpadlo je, 
integrováno v kondenza ním kotly. Ob hové erpadlo je plynule modulované jeho 
nastavení není pot eba automaticky so reguluje otá ky. Výpo et ob hového erpadla je 
v p íloze . 10. Kondenza ní kotel bude na soustavu napojen za pomocí uzavíracích 
ventil . Na zpate ní potrubí je umíst n filtr a zp tná klapka která je umíst na vn
kondenza ního kotle.  Otopná soustava je vedena ve spádu 0,5% do nejnižšího místa 
z d vodu možnosti vypušt ní soustavy. Kondenzát z kondenza ního kotle je odveden do 
kanaliza ní vpusti v technické místnosti. Dimenze potrubí otopné soustavy je v rozmezí 
od 10x1 až po 22x1. Dimenze vratného a vstupního potrubí soustavy je 22x1. V objektu 
jsou celkem 3 stoupací potrubí.  Pro otopnou soustavu jsou umíst ny ve spižírn  a 
v pokoji pro hosty. Pro podlahové vytáp ní je umíst no v šatn . 

Izolace potrubí 

Potrubí bude izolováno izolací Rockwool Pipo. Každý rozm r potrubí má spo ítanou 
tlouš ku pot ebné izolace dle návodu na internetových stránkách [8]. Pro jednotlivá 
potrubí jsou tlouš ky izolací uvedeny v p íloze . 12.  

Tlouš ky tepelných izolací potrubí jsou navrženy dle vyhlášky 193/2007 Sb. [9], daná 
vyhláška stanovuje povinnost, že rozvody pro vytáp ní a teplou užitkovou vodu musí být 
opat eny tepelnou izolací a definuje tzv. ,, Ur ující sou initel prostupu tepla“ v závislosti 
na DN izolovaného potrubí.  Krom  potrubí bude, izolovány spoje a armatury. 

Ur ující sou initele prostupu tepla pro vnit ní rozvody 

Obr. 3.6 Sou initele prostupu tepla pro vnit ní rozvody 



Vypoušt ní odvzdušn ní soustavy 

Soustava se odvzduš uje za pomocí odvzduš ovacích armatur na jednotlivých otopných 
deskových t les. Kotel má na p ívodním i vratném potrubí namontovány uzavírací 
armatury s vypušt ním celé otopné soustavy. 

Vypušt ní otopné soustavy se provede za pomocí vypoušt cího ventilu v nejnižším bod
otopné soustavy. 

Zabezpe ení otopné soustavy 

Otopná soustava je zabezpe ena za pomocí tlakové expanzní nádoby. Daná expanzní 
nádoba je sou ástí kondenza ního kotle. Expanzní nádoba umíst na v kotli má velikost 8 
l. Podle výpo tu expanzní nádoby integrovaná expanzní nádoba je dostate ná. Z tohoto 
d vodu není pot eba navrhovat další externí expanzní nádobu. 

Výpo et expanzní nádoby je uveden v p íloze . 9. 

Ob hové erpadlo návrh 

Pot ebná tlaková ztráta otopné soustavy je 28,868 kPa. Objemový pr tok otopné soustavy 
je 808,51 kg/h. Ob hové erpadlo je modulov  regulované. Vypo tený bod leží v oblasti, 
kde dané erpadlo pracuje. 

 Obr. 3.6  Návrh ob hového erpadla 

Návrh zásobníku teplé užitkové vody 

Podle vypo tu v oddíle 3.4, bylo vypo teno, že spot eba teplé užitkové vody p ti lenné 
rodiny je 322l. V objektu byl navržen solární zásobník o velikosti 400l. Kotel nemá 
vlastní integrovaný zásobník. Veškerá teplá užitková voda je uchovávána v solárním 
zásobníku, odkud je brána odb rovými místy. K zásobníku je napojen i solární systém na 
oh ev teplé užitkové vody. 



Dimenzování otopné soustavy 

Otopná soustava je dimenzována tak že ke každému otopnému t lesu je dimenzována 
zvláš . Použité potrubí je v rozmezí od 10x1 až po 22x1. Tabulka dimenzí je uvedena 
v p íloze . 7. 

Podlahové vytáp ní je dimenzováno a navrženo podle výpo tového a grafického software 
TechCon. Vešké potrubí je v rozm ru 17x2. 

Otopná t lesa 

V budov  jsou umíst ny deskové radiátory typu Radik Plan VK [1], s pravým spodním 
p ipojením. M d né potrubí vyús uje z podlahy pod otopným deskovým t lesem. Výška 
a ší ka otopného t lesa. Výška v tšiny radiátoru je 500 mm radiátory v koupelnách a na 
chodbách mají výšku 900mm. Délka deskového otopného t lesa je uzp sobena délce 
okenního otvoru. V objektu jsou použity t i typy deskových otopných radiátoru Radik 
Plan VK typ 11,22 a 33. Otopná desková t lesa jsou vybavena vypoušt cí armaturou, 
termostatickou hlavicí pro ventil kompakt Ivar.T 1000 [10]. Nastavení termostatických 
hlavic je uvedeno v p íloze . 11. 

Schéma p ipojení deskových otopných t les 

 Obr. 3.6.2  P ipojení deskových t les 



Schéma deskových otopných t les 

   

Obr. 3.6.3   Desková otopná t lesa 

Podlahové vytáp ní je umíst no ve ty ech místnostech. T i místnosti jsou napojeny na 
rozd lova , který je umíst n v technické místnosti. tvrtá místnost je napojena pomocí 
uniboxu na zpáte ní potrubí otopné soustavy. Systém podlahového topení je od firmy 
Rehau [2]. Systémová deska je typu varionova a trubka Rautherm S.  

Regulace vytáp ní 

Regulace vytáp ní je provedena pomocí ekvitermní regulace. idlo je umíst no 
v referen ní místnosti.  Referen ní místností je obývací pokoj na vrhovou teplotu 20°C. 
Další idlo je umíst no na obvodové zdi z vn jší strany. Musí být použit rozši ovací 
modul QAA75 [11]. Regulace je dodávána samostatn  mimo kondenza ní kotel. Investor 
si má možnost vybrat dle designových možností interiéru. Za ízení vn  kondenza ního 
kotle AGU 2.550  m že s regulací komunikovat bezdrátov  nebo za pomocí rozvod
v objektu. Tím samým zp sobem komunikuje venkovní idlo. 

Provozní zkoušky 

Po odborné montáži systému se provede zkouška t snosti, dilatací, provozní a topná 
provozní zkouška za ú asti zástupce uživatele, projektanta a dodavatele systému. Veškeré 
zkoušky byly zaznamenány do provozního a stavebního deníku. Zkoušky systému 
prob hly bez problému. Systém je schopen provozu.  

Montáž za ízení a potrubí provedla odborná firma podle montážních návod  výrobc
daných za ízení.  Firma se bude ídit platnými p edpisy i technickými p edpisy. 

Po dokon ení montáže bude provedena tlaková zkouška p i níž budou zregulována 
soustava. Zkouška se bude ídit dle SN 06 0310. Ke každé bude proveden protokol. 

Všechny použité materiály i za ízení musí mít prodejní certifikát eské republiky. 



4. Záv r 

Bakalá ská práce se skládá ze dvou ástí, a to z ásti stavební (projekt rodinného 
domu) a ástí TZB (technické za ízení budov). 

Stavební ást bakalá ské práce byla o komplexním navržení rodinného domu podle 
platné legislativy. Požadavky na rodinný d m byly, aby m l 2 nadzemní podlaží. 
Rodinný d m je navržen pro p ti lennou rodinu. Objekt má tvar dvou obdélník , 
st echa je plochá. 

V druhé ásti bakalá ské práce jsem ešil vytáp ní rodinného domu. Jako hlavní zdroj 
vytáp ní jsem zvolil kondenza ní kotel. Pomocí programu ztráty 2011 jsem ur il 
tepelnou ztrátu celého objektu, ale i jednotlivých místností.  Další v ci, které jsem 
ur oval, byla velikost solárního zásobníku spolu se solárními kolektory. Stanovení 
pot eby teplé vody pro p ti lennou rodinu.  

Sou ástí bakalá ské práce bylo vypracování projektové dokumentace a technické 
zprávy pro ást stavební v rozsahu provád cího projektu. Pro ást vytáp ní byly také 
zpracovány výkresy a technická zpráva pro provád cí projekt. 

V záv ru bych cht l pod kovat vedoucímu bakalá ské práce Ing. Zde ku Galdovi, 
Ph.D. a konzultantovy stavební ásti Ing. Pavel Vl ek Ph.D. za konzultaci p i 
vypracovávání mé bakalá ské práce. 
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P íloha . 1 

Návrh schodišt



Výpo et hlavního schodišt

Konstruk ní výška podlaží:    3,1m 

Výška stupn :     3100/18=172,22 mm 

Výpo et ší ky stupn :    2h+b=630 

      h=172,22 mm 

      b=285,56 mm 

      2*172,22+285,56=630 

Ší ka ramene:     900 mm 

Ší ka zrcadla     100 mm 

Velikost schodiš ového prostoru:  2000 mm x 3000 mm  

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

      tg =0,011 

      = 31,01° 

Návrh schodiš ového stupn :   h=172,22 mm 

      b=286 mm 

Podchodná výška:    h1=1500+750/cos

      h1= 2375 mm 

Pr chodná výška    h2=1500xcos +750 

      h2= 2036 mm 
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P íloha . 2 

Skladba konstrukcí 



Skladba obvodové st ny 

1,  Sádrová omítka 2 mm 

2,  Porotherm T Profi 365 

3,  Venkovní omítka Porotherm TO 10mm 

Skladba st ešního plášt

1,  Sádrová omítka 2 mm 

2,   Stropní konstrukce Porotherm 250 mm 

3,  Pebit S 4 mm 

4,   Isover Orsil T 150 mm 

5,  Isover Orsil T 150 mm 

6,  St ešní folie PVC 1,5 mm 

Skladba podlahy (vlysy) 

1,  Železobeton 150 mm 

2,  Folie PVC 1,5 mm 

3,  Polystyren EPS 100Z 110mm 

4,  Polystyren EPS 100Z 120mm 

5,  PE folie 0,1 mm 

6,  Prostý beton 50 mm 

7,  D ev né vlysy 21 mm 



Skladba podlahy (dlažba) 

1,  Železobeton 150 mm 

2,  Folie PVC 1,5 mm 

3,  Polystyren EPS 100Z 120mm 

4,  Polystyren EPS 100Z 120mm 

5,  PE folie 0,1 mm 

6,  Prostý beton 50 mm 

7,  Lepidlo 3 mm 

8,  Keramická dlažba 7mm 

Skladba podlahy (podlahové vytáp ní) 

1,  Železobeton 150 mm 

2,  Folie PVC 1,5 mm 

3,  Polystyren EPS 100Z 100 mm 

4,  Polystyren EPS 100Z 90 mm 

5,  PE folie 0,1 mm 

6,  Systémová deska Varionova 

7,  Prostý beton 50 mm 

8,  Lepidlo 3 mm 

9,  Keramická dlažba 7mm 



Skladba stropu (vlysy) 

1,  Sádrová omítka 

2,  Stropní konstrukce Porotherm 250 mm 

3,  Isover Akusto 90 mm 

4,  PE folie 0,1 mm 

5,  Prostý beton 40 mm 

6,  D ev né vlysy 21 mm 

Skladba stropu (dlažba) 

1,  Sádrová omítka 

2,  Stropní konstrukce Porotherm 250 mm 

3,  Isover Akusto 90 mm 

4,  PE folie 0,1 mm 

5,  Prostý beton 50 mm 

6,  Lepidlo 3 mm 

7,  Keramická dlažba 7 mm 

Skladba stropu (podlahové vytáp ní) 

1,  Sádrová omítka 

2,  Stropní konstrukce Porotherm 250 mm 

3,  Isover Akusto 70 mm 

4,  PE folie 0,1 mm 

5,  Systémová deska Varionova 

6,  Prostý beton 50 mm 

7,  Lepidlo 3 mm 

8,  Keramická dlažba 7 mm 



Skladba st na vnit ní 365 

1,  Sádrová omítka 2 mm 

2,  Porotherm 36,5 Profi 

3,  Sádrová omítka 2 mm 

Skladba st na vnit ní 300 

1,  Sádrová omítka 2 mm 

2,  Porotherm 30 AKU 

3,  Sádrová omítka 2 mm 

Skladba st na vnit ní 115 

1,  Sádrová omítka 2 mm 

2,  Porotherm 11,5 Profi 

3,  Sádrová omítka 2 mm 
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P íloha . 3 

Základní kompletní tepeln
technické posouzení 

konstrukce 

  



1. Obvodová st na 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  2  Porotherm T Pr  0,3650  0,0750  1000,0  650,0  5,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 

 U vrstvy .  2 je faktor difuzního odporu prom nný v roce. 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Porotherm TO   --- 
  2  Porotherm T Profi 365   --- 
  3  Porotherm TO   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.91 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.197 W/m2K 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.9E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1757.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.7 h

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



 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 

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

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.5   0.952    47.2 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.6   0.952    49.6 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.8   0.952    51.5 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.0   0.952    54.7 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.2   0.952    60.4 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.952    64.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.952    66.9 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.952    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.952    60.9 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.0   0.952    55.5 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.8   0.952    51.7 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.6   0.952    49.9 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   18.3   18.2  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   1285   1275    148    138 
 p,sat [Pa]:   2104   2086    171    169 

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

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

    1   0.2455    0.3075   4.715E-0008 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.027 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       6.782 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

  

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   St na 365 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 
   2  Porotherm T Profi 365  0,365       0,075  5,0
   3  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 7,118 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm T Profi 365). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

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

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0268 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 6,7815 kg/m2,rok 

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

  



2. Obvodová st na koupelnová 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Porothem T Pro  0,3650  0,0750  1000,0  650,0  5,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Porothem T Profi 365   --- 
  3  Porotherm TO   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.89 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.198 W/m2K 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1751.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.9 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.12 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 



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

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.5   0.952    47.2 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.6   0.952    49.6 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.8   0.952    51.5 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    20.0   0.952    54.7 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.2   0.952    60.4 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.952    64.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.952    66.9 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.952    66.1 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.3   0.952    60.9 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.0   0.952    55.5 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.8   0.952    51.7 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.6   0.952    49.9 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   22.1   22.1  -14.5  -14.7 
 p [Pa]:   2237   1409    149    138 
 p,sat [Pa]:   2662   2654    172    169 

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

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

    1   0.2701    0.3193   4.489E-0008 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.027 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       6.933 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Vnit ní st na koupelnová 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Porothem T Profi 365  0,365       0,075  5,0 
   3  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,912 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,25 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 7,118 kg/m2,rok 
  (materiál: Porothem T Profi 365). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

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

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0269 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 6,9330 kg/m2,rok 

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

  



3. St na nosná vnit ní 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  2  Porotherm 36.5  0,3650  0,0900  1000,0  650,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Porotherm TO   --- 
  2  Porotherm 36.5 Ti Profi na maltu na tenké spáry 
    --- 
  3  Porotherm TO   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.10 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.230 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1062.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         21.0 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 



 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

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

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.3   0.943    47.8 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    19.4   0.943    50.2 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    19.6   0.943    52.0 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    19.9   0.943    55.1 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    20.2   0.943    60.6 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    20.4   0.943    65.0 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.4   0.943    67.0 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.943    66.3 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    20.2   0.943    61.1 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.9   0.943    55.8 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.6   0.943    52.2 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.4   0.943    50.5 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1285   1169   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.347E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   St na nosná vnit ní 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  20,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 
   2  Porotherm 36.5 Ti Profi na mal  0,365       0,090  10,0 
   3  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 

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

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje. 
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 



4. Strop 1.NP – 2.NP (koupelna) 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Systémová desk  0,0240  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  2  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  3  Isover Akusto  0,0700  0,0430  840,0  13,0  1,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2500  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Sádrová omítka  0,0020  0,1800  1000,0  600,0  10,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Systémová deska VARIONOVA  30-2 
    --- 
  2  PE folie   --- 
  3  Isover Akusto   --- 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  5  Sádrová omítka izola ní   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    24.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    70.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.56 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.363 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.38 / 0.41 / 0.46 / 0.56 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.912 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        30.78 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.34 C 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Strop 1. NP - 2.NP (koupelna) 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  0,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  20,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  24,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Systémová deska VARIONOVA  30-  0,024       0,038  50,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Isover Akusto  0,070       0,043  1,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,875  20,0 
   5  Sádrová omítka izola ní  0,002       0,180  10,0 

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

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje. 
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

  Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   0,34 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 



5. Strop 1. NP - 2.NP (dlažba)
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0070  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover Orsil T  0,0900  0,0430  1150,0  150,0  1,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2500  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Sádrová omítka  0,0020  0,1800  1000,0  600,0  10,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover Orsil T   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  6  Sádrová omítka izola ní   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.44 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.379 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.40 / 0.43 / 0.48 / 0.58 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1569.35 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.59 C 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Strop 1. NP - 2.NP (dlažba) 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  20,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Beton  0,050       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover Orsil T  0,090       0,043  1,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,875  20,0 
   6  Sádrová omítka izola ní  0,002       0,180  10,0 

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

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje. 
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,38 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   7,59 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN N. 

  



6. Strop 1. NP - 2.NP (vlysy) 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0210  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Beton  0,0400  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover Orsil T  0,0900  0,0430  1150,0  150,0  1,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2500  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Sádrová omítka  0,0020  0,1800  1000,0  600,0  10,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Beton   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover Orsil T   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  6  Sádrová omítka izola ní   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.54 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.365 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       521.78 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.14 C 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Strop 1. NP - 2.NP (vlysy) 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  20,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,021       0,180  157,0 
   2  Beton  0,040       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover Orsil T  0,090       0,043  1,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,875  20,0 
   6  Sádrová omítka izola ní  0,002       0,180  10,0 

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

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje. 
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,37 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   4,14 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 



7. St ešní konstukce

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrová omítka  0,0020  0,1800  1000,0  600,0  10,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Pebit S  0,0040  0,2100  1470,0  1780,0  26950,0   0.0000 
  4  Isover Orsil T  0,1500  0,0430  1150,0  150,0  1,0   0.0000 
  5  Isover Orsil T  0,1500  0,0430  1150,0  150,0  1,0   0.0000 
  6  Fatrafol 810  0,0015  0,3500  1470,0  1313,0  24000,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Sádrová omítka izola ní   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Pebit S   --- 
  4  Isover Orsil T   --- 
  5  Isover Orsil T   --- 
  6  Fatrafol 810   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

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

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   46.4  1125.3    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.1   79.5   606.4 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.8  1426.0    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.2  1605.5    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   65.1  1578.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   59.4  1440.5    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.30 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.133 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.9E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        926.2 



 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.7 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.85 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 

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

    1    11.2   0.593     7.9   0.449    19.8   0.967    46.1 
    2    12.1   0.599     8.7   0.442    19.9   0.967    48.5 
    3    12.8   0.555     9.5   0.363    20.0   0.967    50.6 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    20.2   0.967    54.1 
    5    15.7   0.346    12.3  ------    20.4   0.967    59.7 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.5   0.967    64.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.967    66.6 
    8    17.3   0.056    13.8  ------    20.5   0.967    65.6 
    9    15.9   0.332    12.4  ------    20.4   0.967    60.3 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    20.2   0.967    54.8 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    20.0   0.967    50.8 
   12    12.2   0.601     8.8   0.443    19.9   0.967    48.9 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.8   18.8   17.5   17.4    1.3  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1285   1247    418    416    415    138 
 p,sat [Pa]:   2175   2168   1996   1985    671    168    168 

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

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

    1   0.5560    0.5560   1.812E-0009 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.008 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       0.056 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza ní zóna .  1 
  Hranice kondenza ní zóny  Akt.kond./vypa .  Akumul.vlhkost 
 M síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  12   0.5560    0.5560   2.99E-0010     0.0008 
   1   0.5560    0.5560   4.39E-0010     0.0020 
   2   0.5560    0.5560   3.09E-0010     0.0027 
   3   0.5560    0.5560  -1.65E-0010     0.0023 
   4    ---       ---    -1.05E-0009     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   



  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0027 kg/m2 
      

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   St ešní konstukce 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka izola ní  0,002       0,180  10,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,875  20,0 
   3  Pebit S  0,004       0,210  26950,0 
   4  Isover Orsil T  0,150       0,043  1,0 
   5  Isover Orsil T  0,150       0,043  1,0 
   6  Fatrafol 810  0,0015       0,350  24000,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 

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

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0078 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0562 kg/m2,rok 

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



8. Podlaha (vlysy)
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Vlysy  0,0210  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  Beton  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1100  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Vlysy   --- 
  2  Beton   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  6  Folie PVC   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.38 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.153 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

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

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       521.80 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.26 C 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Podlaha (vlysy) 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vlysy  0,021       0,180  157,0 
   2  Beton  0,050       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,110       0,037  30,0
   6  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,779 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   4,26 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 



9. Podlaha (dlažba)

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0070  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  6  Folie PVC   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.54 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.149 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1569.23 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.82 C 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Podlaha (dlažba) 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,007       1,010  200,0 
   2  Beton  0,050       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0
   6  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,779 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   7,82 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN N. 



10. Podlaha (dlažba- podlahové topení) 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  systémová desk  0,0500  0,0380  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  2  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  3  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,0900  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  systémová deska VARIONOVA  30-2 
    --- 
  2  PE folie   --- 
  3  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Folie PVC   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.45 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.151 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.44 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :        34.60 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         0.40 C 

  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   Podlaha (dlažba- podlahové topení) 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  5,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  systémová deska VARIONOVA  30-  0,050       0,038  50,0 
   2  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   3  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,090       0,037  30,0
   5  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,779 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   0,40 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 



11. P í ka 115
 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Porotherm TO   --- 
  2  Porotherm 11.5 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Porotherm TO   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   46.6  1130.1    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.6   59.1  1433.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   64.0  1552.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.6  1445.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         0.48 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        1.347 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.37 / 1.40 / 1.45 / 1.55 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.3E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          7.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          4.0 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 



 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

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

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    13.2   0.676    70.6 
    2    12.1   0.600     8.8   0.442    13.7   0.676    71.9 
    3    12.9   0.552     9.5   0.358    15.0   0.676    69.6 
    4    14.0   0.468    10.6   0.194    16.6   0.676    67.8 
    5    15.8   0.339    12.3  ------    18.2   0.676    68.5 
    6    17.0   0.150    13.6  ------    19.2   0.676    69.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    19.7   0.676    70.1 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    19.5   0.676    70.0 
    9    15.9   0.330    12.5  ------    18.3   0.676    68.6 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    16.8   0.676    67.8 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    15.2   0.676    69.3 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    13.8   0.676    72.1 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1284   1170   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.977E-0008 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   P í ka 115 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  20,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 
   2  Porotherm 11.5 Profi na maltu  0,115       0,260  10,0 
   3  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 

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

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje. 
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   1,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 



12. St na 300

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 A  0,3000  0,3400  1000,0  980,0  5,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0020  0,1000  800,0  400,0  8,0   0.0000 

 U vrstvy .  2 je faktor difuzního odporu prom nný v roce. 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Porotherm TO   --- 
  2  Porotherm 30 AKU SYM   --- 
  3  Porotherm TO   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   44.0  1067.1    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    20.6   46.4  1125.3    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   48.8  1183.5     3.1   79.5   606.4 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.8  1426.0    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.2  1605.5    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    20.6   65.1  1578.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   59.4  1440.5    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         0.92 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.846 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.87 / 0.90 / 0.95 / 1.05 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.1E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         43.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.3 h

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



 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 

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

    1    11.2   0.593     7.9   0.449    15.9   0.794    59.3 
    2    12.1   0.599     8.7   0.442    16.2   0.794    61.1 
    3    12.8   0.555     9.5   0.363    17.0   0.794    61.1 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    18.0   0.794    61.9 
    5    15.7   0.346    12.3  ------    19.1   0.794    64.7 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    19.7   0.794    67.4 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.0   0.794    68.7 
    8    17.3   0.056    13.8  ------    19.9   0.794    68.1 
    9    15.9   0.332    12.4  ------    19.1   0.794    65.0 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    18.2   0.794    62.2 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    17.1   0.794    61.0 
   12    12.2   0.601     8.8   0.443    16.2   0.794    61.5 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1284   1170   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.525E-0008 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   St na 300 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  20,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 
   2  Porotherm 30 AKU SYM  0,300       0,340  5,0 
   3  Porotherm TO  0,002       0,100  8,0 

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

 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje. 
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 

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

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,85 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 



Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha . 4 

Výpo et a vyhodnocení 
tepelných ztrát objektu



 Ztráty 2011 

 Název objektu :  Bakalá ská práce 
 Zpracovatel :  student 
 Zakázka :   
 Datum :  1.3.2014 
 Varianta :   
 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 

initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        19.3 C 
   P dorysná plocha podlahy objektu A :       125.4 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        53.6 m 
 Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V :       716.6 m3 
   Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
   Typ objektu :  bytový 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   Chodba      

  

 P d. plocha A :     15.0 m2  Objem vzduchu V :     40.6 m3 
 Exp. obvod P :     22.9 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          3.2   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.64 W/K 
 vstupní dve e      2.0   1.00  e = 1.15   0.02   -------     2.31 W/K 
 okno 500           0.5   0.93  e = 1.15   0.02   -------     0.55 W/K 
 podlaha(dlažba    15.0   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.91 W/K 
 P í ka 115         2.7   1.35  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.41 W/K 
 st na 365 vnit     1.4   0.23  f,i = 0.11   0.00   -------     0.04 W/K 
 vnit ní dve e 8    1.8   2.00  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.41 W/K 
 vnit ní dve e 9    2.0   2.00  f,i = 0.11   0.02   -------     0.45 W/K 
 strop 1.NP         8.6   0.36  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.35 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       130 W,   tj.      3.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       241 W,   tj.      5.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       372 W,   tj.      4.3 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   2  Název místnosti :   Wc          

  

 P d. plocha A :      1.7 m2  Objem vzduchu V :      4.7 m3 
 Exp. obvod P :      5.5 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   podlaha(dlažba)    1.7   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.11 W/K 
 p í ka 115         4.7   1.35  f,i = 0.11   0.00   -------     0.72 W/K 



 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :        29 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        28 W,   tj.      0.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        57 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   3  Název místnosti :   Spižírna    

  

 P d. plocha A :      2.8 m2  Objem vzduchu V :      7.6 m3 
 Exp. obvod P :      6.7 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          4.2   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.84 W/K 
 okno 500           0.5   0.93  e = 1.15   0.02   -------     0.55 W/K 
 podlaha(dlažba     2.8   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.11 W/K 
 p í ka 115         7.5   1.35  f,i =-0.17   0.00   -------    -1.69 W/K 
 vnit ní dve e 7    1.6   2.00  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.53 W/K 
 st na 300          4.4   0.85  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.62 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -40 W,   tj.     -1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        39 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -1 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   4  Název místnosti :   Kuchyn      

  

 P d. plocha A :     19.6 m2  Objem vzduchu V :     53.0 m3 
 Exp. obvod P :     20.0 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         18.5   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.70 W/K 
 okna 1500          1.5   0.93  e = 1.15   0.02   -------     1.64 W/K 
 okno 2000          2.0   0.93  e = 1.15   0.02   -------     2.18 W/K 
 podlaha vyt. to   19.6   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    1.18 W/K 
 p í ka 115         3.0   1.35  f,i = 0.11   0.00   -------     0.47 W/K 
 dve e 700          1.4   2.00  f,i = 0.11   0.00   -------     0.32 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       332 W,   tj.      8.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       946 W,   tj.     20.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1278 W,   tj.     14.8 % z celkové ztráty objektu 



 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   5  Název místnosti :   Obývací pok 

   P d. plocha A :     27.6 m2  Objem vzduchu V :     74.4 m3 
 Exp. obvod P :     21.0 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         19.4   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.87 W/K 
 okno               3.0   0.93  e = 1.15   0.02   -------     3.28 W/K 
 francouzské okn    6.0   0.93  e = 1.15   0.02   -------     6.55 W/K 
 podlaha vyt. to   27.6   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    1.66 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       538 W,   tj.     13.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       443 W,   tj.      9.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       981 W,   tj.     11.4 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   6  Název místnosti :   Ložnice     

  

 P d. plocha A :     13.2 m2  Objem vzduchu V :     35.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.8 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         18.1   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.61 W/K 
 okno 2000          2.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.90 W/K 
 podlaha(vlysy)    13.2   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.80 W/K 
 p í ka 115         7.8   1.35  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.20 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       179 W,   tj.      4.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       212 W,   tj.      4.5 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       391 W,   tj.      4.5 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   7  Název místnosti :   Koupelna    

  

 P d. plocha A :      4.8 m2  Objem vzduchu V :     13.1 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          3.5   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.71 W/K 
 okno 1000          1.0   0.93  e = 1.00   0.02   -------     0.95 W/K 



 podlaha vyt. to    4.8   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.35 W/K 
 p í ka 115        10.6   1.35  f,i = 0.10   0.00   -------     1.46 W/K 
 dve e 800          1.8   2.00  f,i = 0.10   0.00   -------     0.36 W/K 
 st na 300          8.1   0.85  f,i = 0.10   0.00   -------     0.71 W/K 
 strop 1.NP         3.2   0.38  f,i = 0.10   0.00   -------     0.12 W/K 
 strop 1.NP         1.3   0.37  f,i = 0.10   0.00   -------     0.05 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       184 W,   tj.      4.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       261 W,   tj.      5.5 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       445 W,   tj.      5.2 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   8  Název místnosti :   Schodišt    

   P d. plocha A :      6.0 m2  Objem vzduchu V :     16.2 m3 
 Exp. obvod P :     12.0 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   podlaha(dlažba     6.0   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.36 W/K 
 st na 300          8.1   0.85  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.79 W/K 
 st na vnit ní 3    5.4   0.23  f,i = 0.11   0.00   -------     0.14 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -10 W,   tj.     -0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        96 W,   tj.      2.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        87 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :   9  Název místnosti :   Technická m 

  

 P d. plocha A :      7.9 m2  Objem vzduchu V :     21.3 m3 
 Exp. obvod P :     11.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         12.4   0.20  e = 1.00   0.00   -------     2.49 W/K 
 vstupní dve e      2.0   1.00  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 okno 1500          1.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     1.42 W/K 
 st echa            7.9   0.13  e = 1.00   0.00   -------     1.03 W/K 
 podlaha(dlažba     7.9   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.32 W/K 
 st na vnit ní 3    5.4   0.23  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.21 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       212 W,   tj.      5.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       109 W,   tj.      2.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       321 W,   tj.      3.7 % z celkové ztráty objektu 



 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  10  Název místnosti :   Garáž + díl 

  

 P d. plocha A :     34.8 m2  Objem vzduchu V :     93.9 m3 
 Exp. obvod P :     21.8 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         23.1   0.20  e = 1.00   0.00   -------     4.62 W/K 
 okna 1500          4.5   0.93  e = 1.00   0.02   -------     4.27 W/K 
 garážová vrata     7.2   1.20  e = 1.00   0.02   -------     8.78 W/K 
 st echa           34.8   0.13  e = 1.00   0.00   -------     4.52 W/K 
 podlaha(dlažba    34.8   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    1.40 W/K 
 st na 365         11.8   0.24  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.47 W/K 
 vnit ní dve e 9    2.0   2.00  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.66 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       674 W,   tj.     17.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       479 W,   tj.     10.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1153 W,   tj.     13.4 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  11  Název místnosti :   Šatna       

  

 P d. plocha A :      3.0 m2  Objem vzduchu V :      8.0 m3 
 Exp. obvod P :      7.2 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          0.8   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.15 W/K 
 podlaha(dlažba     3.0   0.15  Gw= 1.00   -------    0.12    0.18 W/K 
 st na vnit ní 3    7.9   0.23  f,i = 0.11   0.00   -------     0.21 W/K 
 strop 1.NP         3.0   0.36  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.12 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :        15 W,   tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        48 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        62 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2242 W,   tj.     57.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       2901 W,   tj.     61.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       5144 W,   tj.     59.6 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 



íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   1  Název místnosti :   Chodba      

  

 P d. plocha A :      5.1 m2  Objem vzduchu V :      8.2 m3 
 Exp. obvod P :      9.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st echa            3.2   0.13  e = 1.00   0.00   -------     0.41 W/K 
 st na 300          2.3   0.85  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.23 W/K 
 vnit ní dve e 8    1.6   2.00  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.36 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -6 W,   tj.     -0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        49 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        43 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   2  Název místnosti :   Koupelna    

  

 P d. plocha A :     12.0 m2  Objem vzduchu V :     31.3 m3 
 Exp. obvod P :     14.3 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         15.6   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.13 W/K 
 okno 3000          3.0   0.93  e = 1.15   0.00   -------     3.21 W/K 
 st echa           12.0   0.13  e = 1.00   0.00   -------     1.56 W/K 
 st na vnit ní 3   16.9   0.85  f,i = 0.10   0.00   -------     1.47 W/K 
 vnit ní dve e 8    1.8   2.00  f,i = 0.10   0.00   -------     0.36 W/K 
 strop 1.NP        12.0   0.36  f,i = 0.10   0.00   -------     0.44 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       397 W,   tj.     10.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       622 W,   tj.     13.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1018 W,   tj.     11.8 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   3  Název místnosti :   Šatna 1     

  

 P d. plocha A :      4.1 m2  Objem vzduchu V :     10.6 m3 
 Exp. obvod P :      8.5 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          3.9   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.78 W/K 
 st echa            4.1   0.13  e = 1.00   0.00   -------     0.53 W/K 



 St na 300          7.0   0.85  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.68 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :        22 W,   tj.      0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        63 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        85 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   4  Název místnosti :   Pokoj 1     

  

 P d. plocha A :     20.7 m2  Objem vzduchu V :     53.9 m3 
 Exp. obvod P :     20.2 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         18.0   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.59 W/K 
 st echa           20.7   0.13  e = 1.00   0.00   -------     2.69 W/K 
 okno 2000          4.0   0.93  e = 1.15   0.00   -------     4.28 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       370 W,   tj.      9.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       321 W,   tj.      6.8 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       691 W,   tj.      8.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   5  Název místnosti :   Pokoj 2     

  

 P d. plocha A :     21.0 m2  Objem vzduchu V :     54.5 m3 
 Exp. obvod P :     20.2 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         16.6   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.33 W/K 
 st echa           21.0   0.13  e = 1.00   0.00   -------     2.73 W/K 
 okna 1500          1.5   0.93  e = 1.15   0.00   -------     1.60 W/K 
 okna 2000          2.0   0.93  e = 1.15   0.00   -------     2.14 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       343 W,   tj.      8.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       324 W,   tj.      6.9 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       667 W,   tj.      7.7 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   6  Název místnosti :   Šatna 2     

  

 P d. plocha A :      3.8 m2  Objem vzduchu V :      9.1 m3 



 Exp. obvod P :      8.1 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          5.2   0.20  e = 1.00   0.00   -------     1.04 W/K 
 st echa            3.8   0.13  e = 1.15   0.00   -------     0.58 W/K 
 okna 1500          1.5   0.93  e = 1.15   0.00   -------     1.60 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       113 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        54 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       167 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   7  Název místnosti :   Pokoj pro h 

  

 P d. plocha A :     15.8 m2  Objem vzduchu V :     41.3 m3 
 Exp. obvod P :     16.0 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
  

 Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365         16.8   0.20  e = 1.00   0.00   -------     3.37 W/K 
 st echa           15.8   0.13  e = 1.00   0.00   -------     2.06 W/K 
 okna 2000          4.0   0.93  e = 1.15   0.00   -------     4.28 W/K 
 strop 1.NP         1.3   0.37  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.06 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :       338 W,   tj.      8.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       246 W,   tj.      5.2 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       583 W,   tj.      6.8 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   8  Název místnosti :   Wc          

  

 P d. plocha A :      3.2 m2  Objem vzduchu V :      8.2 m3 
 Exp. obvod P :      8.0 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          2.4   0.20  e = 1.00   0.00   -------     0.47 W/K 
 st echa            3.2   0.13  e = 1.15   0.00   -------     0.47 W/K 
 okna 500           0.5   0.93  e = 1.15   0.00   -------     0.53 W/K 
 strop 1.Np         3.2   0.38  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.14 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 



 Ztráta prostupem Fi,T :        47 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        49 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        96 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :   9  Název místnosti :   Schodišt    

  

 P d. plocha A :      6.0 m2  Objem vzduchu V :     15.6 m3 
 Exp. obvod P :     10.0 m  Po et na podlaží :   1 
   Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  p evažující p irozená konvekce 
   Vytáp ní :  nep erušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
   Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
   st na 365          5.2   0.20  e = 1.00   0.00   -------     1.04 W/K 
 st echa            6.0   0.13  e = 1.00   0.00   -------     0.78 W/K 
 st na 365          7.8   0.85  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.76 W/K 
 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 Ztráta prostupem Fi,T :        37 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        93 W,   tj.      2.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       130 W,   tj.      1.5 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1660 W,   tj.     42.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       1820 W,   tj.     38.6 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       3480 W,   tj.     40.4 % z celkové ztráty objektu 

 ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 Ozna .  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
   p./ .m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
     Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
    1/   1   Chodba        20.0      15.0     40.6        372    4.3%   10.62 
  1/   2   Wc            20.0       1.7      4.7         57    0.7%    1.63 
  1/   3   Spižírna      15.0       2.8      7.6         -1   -0.0%   -0.05 
  1/   4   Kuchyn        20.0      19.6     53.0       1278   14.8%   36.51 
  1/   5   Obývací pok   20.0      27.6     74.4        981   11.4%   28.02 
  1/   6   Ložnice       20.0      13.2     35.6        391    4.5%   11.17 
  1/   7   Koupelna      24.0       4.8     13.1        445    5.2%   11.40 
  1/   8   Schodišt      20.0       6.0     16.2         87    1.0%    2.47 
  1/   9   Technická m   15.0       7.9     21.3        321    3.7%   10.69 
  1/  10   Garáž + díl   15.0      34.8     93.9       1153   13.4%   38.44 
  1/  11   Šatna         20.0       3.0      8.0         62    0.7%    1.78 
           
  2/   1   Chodba        20.0       5.1      8.2         43    0.5%    1.22 
  2/   2   Koupelna      24.0      12.0     31.3       1018   11.8%   26.11 
  2/   3   Šatna 1       20.0       4.1     10.6         85    1.0%    2.43 
  2/   4   Pokoj 1       20.0      20.7     53.9        691    8.0%   19.73 
  2/   5   Pokoj 2       20.0      21.0     54.5        667    7.7%   19.07 
  2/   6   Šatna 2       20.0       3.8      9.1        167    1.9%    4.76 
  2/   7   Pokoj pro h   20.0      15.8     41.3        583    6.8%   16.67 
  2/   8   Wc            20.0       3.2      8.2         96    1.1%    2.74 
  2/   9   Schodišt      20.0       6.0     15.6        130    1.5%    3.71 
           
  



 Sou et:      228.2     601.2      8624  100.0%    249.12 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     8.624 kW  100.0 % 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     3.902 kW   45.2 % 
 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V     4.722 kW   54.8 % 

Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
   st na 365            1.243 kW    14.4 %     206.4 m2        6.0 W/m2 
 vstupní dve e        0.138 kW     1.6 %       3.9 m2       35.1 W/m2 
 okno 500             0.035 kW     0.4 %       1.0 m2       34.8 W/m2 
 podlaha(dlažba       0.106 kW     1.2 %      69.5 m2        1.5 W/m2 
 P í ka 115          -0.014 kW    -0.2 %       2.7 m2       -5.4 W/m2 
 st na 365 vnit       0.001 kW     0.0 %       1.4 m2        0.9 W/m2 
 vnit ní dve e 8     -0.013 kW    -0.1 %       5.1 m2       -2.5 W/m2 
 vnit ní dve e 9     -0.004 kW    -0.0 %       3.9 m2       -1.0 W/m2 
 strop 1.NP           0.005 kW     0.1 %      29.5 m2        0.2 W/m2 
 podlaha(dlažba)      0.004 kW     0.0 %       1.7 m2        2.1 W/m2 
 p í ka 115           0.006 kW     0.1 %      33.6 m2        0.2 W/m2 
 vnit ní dve e 7     -0.016 kW    -0.2 %       1.6 m2      -10.0 W/m2 
 st na 300           -0.027 kW    -0.3 %      23.0 m2       -1.2 W/m2 
 okna 1500            0.294 kW     3.4 %       9.0 m2       32.7 W/m2 
 okno 2000            0.290 kW     3.4 %       8.0 m2       36.2 W/m2 
 podlaha vyt. to      0.113 kW     1.3 %      52.0 m2        2.2 W/m2 
 dve e 700            0.011 kW     0.1 %       1.4 m2        8.0 W/m2 
 okno                 0.112 kW     1.3 %       3.0 m2       37.4 W/m2 
 francouzské okn      0.225 kW     2.6 %       6.0 m2       37.4 W/m2 
 podlaha(vlysy)       0.028 kW     0.3 %      13.2 m2        2.1 W/m2 
 okno 1000            0.036 kW     0.4 %       1.0 m2       36.3 W/m2 
 dve e 800            0.014 kW     0.2 %       1.8 m2        8.0 W/m2 
 st na vnit ní 3      0.063 kW     0.7 %      35.6 m2        1.8 W/m2 
 okno 1500            0.042 kW     0.5 %       1.5 m2       27.9 W/m2 
 st echa              0.586 kW     6.8 %     132.5 m2        4.4 W/m2 
 garážová vrata       0.259 kW     3.0 %       7.2 m2       36.0 W/m2 
 okno 3000            0.125 kW     1.5 %       3.0 m2       41.7 W/m2 
 St na 300           -0.024 kW    -0.3 %       7.0 m2       -3.4 W/m2 
 okna 2000            0.225 kW     2.6 %       6.0 m2       37.4 W/m2 
 okna 500             0.019 kW     0.2 %       0.5 m2       37.4 W/m2 
 strop 1.Np          -0.005 kW    -0.1 %       3.2 m2       -1.5 W/m2 
 Tepelné vazby      0.024 kW     0.3 %         ---          ---   

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P EDPIS : 
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.35 W/m3K 
 Spot eba energie na vytáp ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    25.81 kWh/m3,rok 

 P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav ný objem Vb =      716.60 m3 
  - pr m r. vnit ní teplota Ti =         19.3 C 
  - vn jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým ny n =    0,5 1/h 
  - pr m. výkon int. zdroj  tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        9344 kWh/a 
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:         7766 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:          1950 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:          4564 kWh/a 
  
 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:         10922 kWh/a 
   Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   15.24 kWh/m3,rok 



 PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
   Ustálený m rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    118.3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    506.0 m2 
   Výchozí hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.42 W/m2K 
  Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.23 W/m2K 
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Seznam otopných t les 



Navržená otopná t lesa 

Otopná t lesa byly navrženy od spole nosti Korado. Ve v tšin  p ípad  jsou navržena 
desková t lesa Radik Plan VK 11. V garáži jsou umíst ny desková t lesa typu Radik Plan VK 
21. V koupelnách, obývacím pokoji a kuchyni je instalováno podlahové vytáp ní firmy 
Rehau, umíst né v systémové desce. V koupelnách je podlahové vytáp ní dopln no 
deskovými t lesy.  

Místnost    Ztráta (W)   Otopné t leso 

1.01 Chodba   372   Radik Plan VK 33, 700x900, 652 W 
1.02 WC   57   Nevytáp ná 
1.03 Spižírna  -1   Nevytáp ná 
1.04 Kuchyn   1278   Podlahové topení Rautherm S, v  

systémové desce VARIONOVA, 
rozte  250 mm, délka 63,7, výkon 
1278 W, DN 17x2 

1.05  Obývací pokoj  981   Podlahové topení Rautherm S, v  
systémové desce VARIONOVA, 
rozte  300 mm, délka 93,3,  
výkon 981 W, DN 17x2 

1.06  Ložnice  391   Radik Plan VK 11, 1600x500, 403 W  
1.07  Koupelna  445   Radik Plan VK 11, 500x900, 203 W 
        Podlahové topení Rautherm S, v  

systémové desce VARIONOVA, 
rozte  100 mm, délka 34,1,  
výkon 280 W, DN 17x2 

1.08  Schodišt   87   Nevytáp ná 
1.09  Technická m.  321   Radik Plan VK 11, 1400x500, 352 W 
1.10  Garáž + dílna  1153   Radik Plan VK 21, 3x1400x500, 352  
1.11  Šatna   62   Nevytáp ná 
2.01  Chodba   43   Radik Plan VK 33, 400x900, 373 W 
2.02  Koupelna  1018   Podlahové topení Rautherm S, v  

systémové desce VARIONOVA, 
rozte  100 mm, délka 92,9,  
výkon 818 W, DN 17x2  

        Radik Plan VK 11, 500x900, 203 W 
2.03  Šatna 1   85   Nevytáp ná 
2.04  Pokoj 1   691   Radik Plan VK 11, 2x1800x500, 453 
2.05  Pokoj 2   667   Radik Plan VK 11, 1800x500, 453 W 
        Radik Plan VK 21, 1400x500, 453 W 
2.06  Šatna 2   167   Nevytáp ná 
2.07  Pokoj pro hosty  583   Radik Plan VK 11, 2x1600x500, 403  
2.08  WC   96   Nevytáp ní 
2.09  Schodišt   130   Nevytáp ná 
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Návrh expanzní nádoby



Objem vody v potrubí 

Celkem: 0,28m3 =280 l 

Objem vody v otopných t lesech 

  

Celkem:   60,5 l 

Objem vody v kotli: 8 l 

Objem vody celkem: 348,5 l 



Výpo et velikosti expanzní nádoby: 

   

Vet  objem expanzní tlakové nádoby (l) 

Vo  objem vody v celé soustav  (l) 

n  sou initel zv tšení objemu (-) 

  sou initel využití 

 = 

Ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak – otevírací absolutní tlak pojistného ventilu 

Pd,A  hydrostatický absolutní tlak 

Pd,a= *g*h*10-3+pB=999,7*3*10-3+100=120 kPa 

  hustota vody 

g  tíhové zrychlení 

h  výška sloupce nad expanzní nádobou 

PB  barometrický tlak 

 = 1,3*348,51*0,00959* = 7,24 l 

Tlaková expanzní nádoba, která je integrovaná v kondenza ním kotli má  objem 8 l, 
vypo tený objem požadované expanzní nádoby je 7,24 l. Expanzní nádoba integrovaná v kotli 
vyhovuje 
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Návrh ob hového erpadla



Návrh ob hového erpadla

Objemový pr tok otopné soustavy je 808,51 kg/h. Pot ebná tlaková ztráta je 28,868 kPa. 
erpadlo má plynulou modulaci. Provozní bod je v udávaném rozmezí. erpadlo za pomocí 

systému v kotli se samo reguluje. 
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Návrh nastavení 
termostatických ventil



. 
místnosti 

Ozna ení 
místností 

Ozna ení 
t les 

Výkon 
t lesa 
(kW) 

M (kg/h ) 
R*l+z 
(Pa) 

p (Pa) 
Nastavení 

ventil

2.05 Pokoj 2 OT1 0,453 38,73 9900 9900 N2
2.05 Pokoj 2 OT2 0,453 77,63 9877 23 N6
2.04 Pokoj 1 OT3 0,453 116,45 1807,97 N6

2.04 Pokoj 1 OT4 0,453 155,27 7419,29 2480,71 N6

2.01 Chodba OT5 0,373 31,96 9067,06 832,94 N4

2.02 Koupelna OT6 0,203 49,36 4600,91 5299,09 N3

1.01 Chodba OT7 0,652 55,87 3611,96 6288,04 N3

1.10 Garáž + 
Dílna 

OT8 0,452

38,73 3254,14 6645,86

N3

1.10 Garáž + 
Dílna 

OT9 0,452

77,46 2086,3 7813,7

N4

1.10 Garáž + 
Dílna 

OT10 0,452

116,19 1194 8706

N4

2.07 Pokoj pro 
hosty 

OT11 0,403

34,53 4417,01 4417,01

N3

2.07 Pokoj pro 
hosty 

OT12 0,403

34,53 4220,35 196,66

N6

1.06 Ložnice OT13 0,403 34,53 3334,38 1082,63 N4

1.07 Koupelna OT14 0,203 17,4 982,68 3434,33 N2

1.09 
Technická 
místnost 

OT15 0,352

30,16 869,07 3547,94

N3



Typ ventil  – Ventil kompakt 

Hlavice pro otopná t lesa Radik Plan VK 

Termostatická hlavice vosková IVAR. T 1000 



Hlavní princip fungování hlavice je na roztažnosti vosku. Rozsah nastavení: od 6,5°C do 27,5 
°C. 

Díky použití termostatických hlavic je možné udržovat v pokojích nastavené teploty. Teplotu 
místností reguluje termostat uvnit  hlavice, který ovládá termostatický ventil. Blokaci nebo 
omezení stupnice teplot se provede pomocí omezovacích kroužk . Uložených pod 
nastavovacím kole kem. Teplotní stupnice ukazuje vztah mezi hodotami stupnice a 
pokojovou teplotou. 
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Návrh izolace potrubí 



10x1 

  



12x1 



15x1 



18x1 



22x1 



17x2 
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Návrh a popis komínového 
t lesa



Komín Schiedel Absolut, vnit ní pr m r 140 mm, vn jší rozm ry 380/380 mm 

Ú inná výška:    7,6 m 

Jmenovitý výkon kotle Q:  13,1 kW 



Vlastnosti komínu Absolut: 

Dvousložkový systém:  s integrovanou tepelnou izolací 
Rozm rov  p esná, tepeln  izolovaná tvárnice bez 
tepelných most
pro p ímé napojení spot ebi

Absolutn  t sný:   síla st ny keramické vložky 0,7 cm 
vysoká odolnost proti p sobení kondenzátu a náhlým 
teplotním zm nám  

Bez zadního odv trání  bez úniku tepla 
     Pro nízkoenergetické domy a pasivní domy 
Nejvyšší kvalita:   zkušenosti ve vývoji a výrob  komínových systém
     certifikace CE 
     výrobky ov ené trhem 
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Unibox



Unibox E plus

Reguluje prostorovou teplotu v místnostech za pomocí termostatického ventilu. Také omezuje 
teploty vytáp ných ploch za pomocí omezova e teplot ve zpáte ce. 

Unibox se instaluje v kombinaci vytáp ní za pomocí radiátor .  S maximální teplotou p ívodu 
70°C. 

Unibox je umíst n v místnosti 1.05 v obývacím pokoji. Regulovat budeme teplotní spád 
z 45/35°C na 35/26°C. 

Schéma zapojení 

Zp sob zabudování Unibox

Pro instalaci do st ny jsou k dispozici montážní lišty do st ny, které odpovídají hloubce 
zabudování armatur Unibox E. 

Unibox se musí vždy instalovat za otopným okruhem na jeho zpáte ku. Musíme zohled ovat 
sm r toku otopné soustavy. 
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Pot eba tepla



Pot eba tepla pro vytáp ní 

Orienta ní hodnoty 

Pot eba tepla pro oh ev vody 

Ro ní spot eba tepla na oh ev TV 

QTV, r= Q2P . d + 0,8 . Q2P . (55 – tsl / 55 – tsz) . (350 – d) 

kde: 

Q2P  denní pot eba tepla na oh ev  TV (kwh/rok) 
d  po et dn  topného období v roce (dny) 
0,8  sou initel zohled ující snížení pot eby tepla pro TV v lét
55  teplota oh ívané TV (°C) 
tsl  teplota studené vody v lét  (obvykle 15 °C) 
tsz  teplota studené vody v zim  (obvykle 10 °C) 



350  obvyklý po et dn  p ípravy TV za rok 

QTV, r= Q2P . d + 0,8 . Q2P . (55 – tsl / 55 – tsz) . (350 – d) 

QTV, r= 22,49 . 230 + 0,8 . 22,49 . (55 – 15 / 55-10) . (350 – 230) = 7,089 MWh/rok 

Ro ní spot eba tepla na oh ev teplé vody je 7,089 MWh/rok 
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Návrh pojistného ventilu



Návrh pojistného ventilu a pojistného potrubí jako ochrany proti p ekro ení nejvyššího 
dovoleného p etlaku. 

Jmenovitý výkon zdroje tepla – kotel Baxi Luna Platinum HT 1.12: Qp=13,1 kW 

Otevírací p etlak pojistného ventilu: pot=300 kPa 

V technických podkladech u kotle jsem nenašel parametry pojistného ventilu. Z tohoto 
d vodu byl nastaven  externí pojistný ventil na teplou vodu, z d vodu bezpe nosti.   

Výpo et návrhu pr ezu sedla pojistného ventilu pro teplou vodu: 

 =>2mm2 

Hodnoty pojistných ventil  Ivar 

Dle výpo tu a hodnot pojistných ventil  navržen skute ný pr ez pojistného ventilu: 

So=201 mm2, DN ½´´ 

Minimální vnit ní pr m r vstupního a výstupního potrubí 

d= 10 + 0,6 *  = 10 + 0,6 *  => 12 mm 

Navržen pojistný ventil IVAR.PV 311, ½´´ FF x 3 bar
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Návrh solárních kolektor



Bilance energii 

Pro dostate né vykrytí pot eb je pot eba navrhnout 5 solárních deskových kolektor

Vypo et po tu solárních kolektor
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Návrh ob hového erpadla 
solárního systému



Návrh solárního ob hového erpadla 

Objemový pr tok otopné soustavy je 636,68 kg/h. Pot ená tlaková ztráta je 15,83 kPa. 
erpadlo má plynulou modulaci. Provozní bod je v uvedeném rozmezí. erpadlo se samo 

reguluje v závislosti na pr toku. 
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Návrh expanzní nádoby 
solárního systému



Návrh expanzní nádoby solárního systému 

V technických podkladech solárních kolektor  se uvádí, že p i po tu 5 solárních kolektor  musí být expanzní 
nádoba velikosti 35 l. 
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