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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci k výstavbě 

rodinného domu. Návrh zdravotně technických zařízení a vnitřního vodovodu. V objektu bude 

použit k ohřevu vody také solární systém s kolektory. Tento způsob podpory ohřevu teplé 

vody přináší uživateli snížení nákladů a ekologicky využívá obnovitelný zdroj energie. Dále 

se v bakalářské práci nachází tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí. Práce se 

dělí na textovou část, výkresovou část a přílohy. 

Klíčová slova: Vnitřní vodovod; solární systém; ohřev teplé vody; dimenze vnitřního 

vodovodu; zdravotechnika   

Anotation 

The  subject  of  this  bachelor  thesis  is  to  create  a  project  dokumentation  for  a 

construction of a family house. Plans of health-technical devices and inner water line. In that 

building will be also used a solar system with collectors for heating hot water. This way of 

support  brings  reduction  of  loads  for  a  user  and  ecologicaly  use  renewable  energy  

source. There  is  also  described  heat  tecnical  assessment  of  peripheral  constructions. The  

bachelor thesis is devided into the text and drawing sections and supplements. 

Key words: Inside building water supply system; solar system; preparing hot water; 

dimensions of inside building water supply system; sanitary   
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1 Úvod 

Bakalářská práce řeší projekt návrhu solárního systému pro ohřev teplé vody v rodinném 

domě. Dále zpracovává pro tento objekt projekt stavební části a části zdravotně technické, 

která se zabývá především návrhem vodovodního potrubí. 

 Objekt je rodinný dům, dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou. Nachází se 

v rovinatém terénu, v místě pro individuální zástavbu. Dům je navržen pro pět osob. 

Prováděcí a průvodní zpráva stavební části byly vypracovány dle [1]. Návrh solárního 

systému byl proveden dle [2]. Tento návrh má za úkol určit vhodný typ solárního kolektoru 

a dalších komponent solárního systému, které sníží náklady potřebné pro ohřev teplé vody. 

Zároveň toto opatření sníží energetickou závislost domu a využitím obnovitelného zdroje, 

mezi které patří sluneční záření, sníží také emise vypuštěné do ovzduší. Projekt vnitřního 

vodovodu řeší optimální dimenze jednotlivých větví rozvodu jak teplé tak studené vody 

v objektu. Účelem tohoto projektu je zajistit funkční, ekonomicky výhodný a uživatelsky 

pohodlný návrh vnitřního vodovodu.       
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2 Průvodní zpráva 

2.1 Identifikační údaje 

2.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům, Polní 187 

Místo stavby: Polní 187 Ostrava – Krásné pole, katastrální území:159, parcela č. 992/1  

2.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Karel Výborný, Selská 23, Ostrava-Poruba 708 00 

2.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Martin Pauk 

2.2 Seznam vstupních podkladů 

Stavba byla povolena na základě rozhodnutí, které schválil stavební úřad. 

2.3 Údaje o území 

Objekt se nachází na parcele číslo 972/1 a pozemek má celkovou výměru 932 m
2
. 

Nachází se v oblasti, která je určena pro individuální bydlení [3]. Pozemek je ze tří stran již 

oplocen, pouze z jihozápadní strany bude dostavěn dřevěný plot a v místě vstupu a vjezdu na 

pozemek z ulice Polní brána umožňující vstup na pozemek. Terén je rovinatý. Na území byl 

proveden hydrogeologický průzkum, kterým bylo zjištěno podloží a výška hladiny 

podzemních vod. K pozemku bude přivedena vodovodní, kanalizační, plynová a elektro 

přípojka.  
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2.4 Údaje o stavbě    

Jedná se o novostavbu rodinného domu určenou pro trvalý pobyt pětičlenné rodiny. 

Objekt splňuje technické požadavky na stavby dle [4]. Objekt bude napojen na veřejný 

vodovod a splaškovou kanalizaci. Dešťová voda bude vsakována na pozemku. Objekt bude 

z důvodů využívání plynu pro vaření, vytápění a ohřevu teplé vody napojen také na plynovod. 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy je B. 

Zastavěná plocha: 145 m2 

Obestavěný prostor: 804,2 m3 

Užitná plocha: 112,2m2. 

Datum zahájení výstavby: 1.4.2015 

Předpokládané ukončení výstavby: 1.7.2016 

Orientační cena: 5 050 000 Kč 

3 Souhrnná technická zpráva 

3.1 Popis území stavby 

Stavební pozemek se nachází na parcele číslo 992/1, katastrálního území Ostrava. 

Stavební pozemek je nezastavěný a nachází se v lokalitě určené pro individuální zástavbu 

v proluce mezi dvěma rodinnými domy. Na pozemku se nachází tři vzrostlé stromy, které 

budou před zahájením prací vykáceny. Pozemek je rovinatý a orientovaný na jihozápad. Na 

území stavebního pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum. Pozemek se nenachází 

v žádném stávajícím ani plánovaném ochranném nebo bezpečnostním pásmu.  Stejně tak se 

pozemek nenachází ani v poddolovaném nebo záplavovém území. Pozemek bude napojen na 

stávající technickou infrastrukturu z ulice Polní. 
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3.2 Celkový popis stavby 

3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Budova je navržena jako rodinný dům s trvalým pobytem pěti osob.  

3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Objekt se nachází v oblasti určené pro nízkou zástavbu. Nachází se v příměstské 

oblasti, kde je minimum hluku a znečištění. Rodinný dům bude postaven v proluce mezi již 

existujícími rodinnými domy. Objekt svým umístěním, vzhledem a funkcí nenarušuje ráz 

krajiny a respektuje okolní zástavbu. 

 Objekt je zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený s půdorysnou plochou ve tvaru 

písmene L, s orientací pobytových místností na jihozápad a s plochou střechou. Na 

jihozápadní straně je umístěna v 2.NP terasa přístupná z místností 2.05 a 2.06. Vstup do 

objektu je z jihozápadní strany a navazuje na zádveří. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází obývací pokoj, kuchyně společně s jídelnou. Z těchto místností vede vstup na terasu. 

Dále se zde nachází pokoj pro hosty, který bude později upraven jako dětský pokoj. 

Technická místnost se nachází v severovýchodním rohu objektu. Vedle technické místnosti je 

umístěna společná toaleta a koupelna. Do druhého nadzemního podlaží vede samonosné 

dřevěné schodiště. V 2. NP se nacházejí obytné pokoje - ložnice a dva dětské pokoje. Dále se 

zde vyskytuje koupelna a oddělená toaleta. V jihovýchodním rohu se nacházejí skladovací 

prostory. 

Objektu bude natřen bílou a šedou barvou. Na východní straně domu se nachází 

přístřešek pro automobilové stání.    

3.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Příjezd a přístup ke stavbě bude od ulice Polní, stejně tak i k hotovému objektu.  

3.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Tento objekt nepožaduje splnit nároky na bezbariérové užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Do druhého nadzemního podlaží vede pouze schodiště. 
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3.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Návrh stavby je proveden tak, aby při výstavbě objektu i následném používání 

nehrozilo žádné nebezpečí úrazu nebo poškození věci za předpokladu, že objekt bude 

využíván dle původního návrhu a platné legislativy. [8] 

3.2.6 Základní charakteristika objektů 

• Stavební řešení – Objekt je navržen jako rodinný dům. Dvoupodlažní 

a nepodsklepený. Zastřešení je řešeno plochou střechou, na které jsou umístěny 

solární kolektory pro ohřev teplé vody. 

• Konstrukční a materiálové řešení – Objekt je zděný ze systému POROTHERM, 

stejně tak stropy jsou řešeny v tomto systému s POT nosníky a MIAKO vložkami. 

Objekt je z exteriéru kontaktně zateplen polystyrénem. 

• Mechanická odolnost a stabilita – Veškeré dodávané materiály a výrobky jsou 

dodávány osvědčenými dodavateli a výrobci, kteří zaručují požadovanou kvalitu. 

Konkrétní statické řešení není součástí dokumentace.  

3.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

• Technické zařízení – V objektu se nevyskytuje žádné technologické zařízení, které 

by vyžadovalo speciální požadavky na přísun elektrické nebo jiné energie. 

V objektu se nachází plynový kondenzační kotel. K ohřevu teplé vody se používá 

solární systém a v kuchyni bude použit průtokový ohřívač. 

• Výčet technických a technologických zařízení – Jednotlivá technická zařízení jsou 

popsána v dílčích částech dokumentace. 

3.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Tato část není v řešení rozsahu této práce. 

3.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

• Kritéria tepelně technického hodnocení – Prostup tepla skrz jednotlivé obvodové 

konstrukce a tepelné ztráty obálkou budovy jsou uvedeny v příloze 1.  

• Energetická náročnost stavby - Toto hodnocení bude zpracováno na základě 

energetického auditu, který není součástí této práce. 
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• Posouzení využití alternativních zdrojů energií – V objektu je navržen ohřev teplé 

vody pomocí solárního systému. Podrobnější popis je v technické zprávě solárního 

systému.  

3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Větrání objektu bude přirozené, pomocí otevíratelných oken. Vzduchotechnické 

zařízení není v tomto objektu navrženo. Vytápění bude zajišťovat plynový kondenzační kotel. 

Osvětlení a denní oslunění bude zajištěno prosklenými plochami výplněmi otvorů. Umělé 

osvětlení bude řešeno v projektu vnitřní elektroinstalace, která není součástí této práce. 

V objektu se nenachází žádné zdroje hluku vibrací nebo prašnosti, které by 

ovlivňovaly okolní objekty.  

3.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.  

• Ochrana před pronikáním radonu z podloží – V dostatečné míře ochrání budovu 

SBS modifikované asfaltové pásy hydroizolace.   

• Ochrana před bludnými proudy – Na objektu se nepředpokládá zatížení bludnými 

proudy. 

• Ochrana před seizmicitou - Na objektu se nepředpokládá namáhání seizmicitou.  

• Ochrana před hlukem – Objekt se nenachází v blízkosti zdrojů hluku, který by 

vyžadoval zvýšené nároky na ochranu před hlukem. Navržené konstrukce 

a výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před hlukem z okolí. 

• Protipovodňová opatření – Vznikem stavby se nevyskytnou nově požadovaná 

protipovodňová opatření. 

• Ostatní účinky – Před účinky zemní vlhkosti bude objekt chráněn hydroizolací.   

3.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Z ulice Polní budou do stavebního objektu přivedeny přípojky, a to kanalizační, 

vodovodní, plynová a elektropřípojka. Dešťová voda bude zasakována na pozemku. 

Kanalizace bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci DN 300. Kanalizační přípojka 

bude mít délku 7,85 m. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod PE-HD DN75 
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navrtávacím pásem. Délka vodovodní přípojky je 8,20 m a umístění vodoměrné šachty je na 

hranici pozemku, patrné ze situačního výkresu. Plynová přípojka je napojena na nízkotlaký 

plynovod HDPE DN 100 a hlavní uzávěr plynu se nachází na hranici pozemku. 

Elektropřípojka bude vedena podzemním vedením a na hranici pozemku se bude nacházet 

rozvodnicová skříň s  elektroměrem. Přípojka bude vést do domovní rozvodnice v 1. NP. 

Podrobnější popisy jsou v řešení jednotlivých částí dokumentace.       

3.4 Dopravní řešení 

Stavební objekt bude dopravně napojen na ulici Polní. Brána pro automobily se 

nachází na jihozápadním okraji pozemku, stejně tak jako vstup pro pěší, který se napojuje na 

chodník podél ulice Polní. Parkování na pozemku bude umožněno v přístřešku nacházejícím 

se na jihovýchodní straně domu, další odstavné místo pro případně další osobní automobil 

bude před tímto přístřeškem.  

3.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Pozemek je zarosten nízkou zelení a třemi vzrostlými stromy, které budou vykáceny 

před započetím stavby. Po dokončení stavebních prací bude zemina z výkopů použita 

k terénním úpravám, které vyrovnají nerovnosti pozemku způsobené výstavbou. Na 

severovýchodní hranici bude pozemek osázen podél oplocení živým plotem. Zbytek pozemku 

bude zatravněn dle požadavků investora.  

 

3.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Ve stavebním objektu se nenachází žádné technologické vybavení, které by hlukem 

nebo vyprodukovanými odpady zatěžovalo životní prostředí. Objekt se nenachází v žádné 

lokalitě vyžadující zvláštní předpisy k ochraně přírody. 

3.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. 
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3.8 Zásady organizace výstavby 

Tato část není v řešení rozsahu této práce. 

4 Dokumentace stavebního objektu  

4.1 Architektonicko-stavební řešení 

4.1.1 Technická zpráva 

Objekt je navržen jako rodinný dům. Nachází se v klidné oblasti v proluce mezi 

stávajícími rodinnými domy v převážně nízké zástavbě. Objekt je určen pro trvalý pobyt 

pětičlenné rodiny. Obestavěný prostor je 804,2 m
3
, zastavěná plocha je 145 m

2
 a užitná plocha 

má výměru 112,2m
2
. 

Rodinný dům je zděný, nepodsklepený. Půdorysný tvar má ve tvaru písmene L.  Má 

dvě nadzemní podlaží. V 1. NP se nachází vchod do objektu. Nad obývacím pokojem je 

venkovní terasa, která je přístupná z pokojů 2.05 a 2.06 v 2.NP. Střecha je plochá a jsou na ni 

umístěny solární kolektory pro ohřev vody. Obvodové zdivo je z broušených cihel 

POROTHERM. Stropní konstrukce jsou spřažené, skládající se z POT nosníku a MIAKO 

vložek.  

Bezbariérové užívání není vyžadováno a z důvodu přístupnosti druhého nadzemního 

podlaží pouze po schodech není ani tento požadavek na stavbu splněn.   

V objektu se nenachází žádná technologie výroby. 

Pracovníci na staveništi budou splňovat veškeré legislativní požadavky. Pracovníci 

budou také vybaveni ochrannými pomůckami a s příslušnými stroji mohou manipulovat jen 

osoby k tomu určené. Dům je navržen tak, že při běžném používání nehrozí obyvatelům 

nebezpečí, které by zapříčinil špatný nebo nedostatečný návrh objektu.  

Budova je řádně prosvětlena a osluněna. Nenachází se v oblasti, která by vyžadovala 

zvýšenou ochranu proti hluku nebo proti vibracím. Veškeré konstrukce splňují požadavky dle 
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[5] na normou požadované hodnoty. Stejně tak výplně otvorů. Detailnější posouzení 

konstrukcí je v příloze 1, stejně tak výpočet tepelných ztrát obálkou budovy.  

Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí je dostatečně zajištěna. Proti vlivu 

zemní vlhkosti a podzemní vody je do objektu umístěna hydroizolace. Budova je také 

z vnějšku kontaktně zateplena polystyrénem. 

Řešení požadavků na požární ochranu nejsou součástí tohoto zadání. 

V budově se nenachází žádné prvky, které by vyžadovaly netradiční postupy výstavby. 

Jakost dodaných výrobků a materiálu je zajištěna dodavatelem a výrobcem. Stejně tak kvalita 

stavebních prací musí odpovídat montážním návodům a pokynům určeným výrobcem. 

Charakter stavby nevyžaduje po zhotoviteli žádné vypracování dokumentace. Se 

zhotovitelem nejsou domluveny žádné kontroly zakrývaných konstrukcí nebo kontrolních 

měření, které nejsou nad rámec povinné – stanovené příslušnými technologickými normami 

a předpisy. [6] 

4.2 Stavebně konstrukční řešení 

4.2.1 Technická zpráva 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby a jednotlivých konstrukcí podle 

druhu, technologie a navržených materiálů: 

Základy – Budova je založena na základových pásech. Dle výsledků 

hydrogeologického průzkumu byla zvolena hloubka založení pro obvodové zdivo 1150 mm 

a pro vnitřní nosné zdivo 650 mm, měřeno od stávající úrovně terénu. Šířka těchto základů 

bude 740 mm. Založeny budou taktéž sloupky pro přístřešek, které budou v hloubce 850 mm, 

o šířce 550 mm a délce 1300mm. Základové konstrukce budou provedeny z prostého betonu 

C20/25. Navrženy jsou plošné základové konstrukce z betonových pasů. Podkladní beton 

C20/25 tl. 100 mm bude vyztužen KARI sítí KY81 - 100/100/8mm. Hydroizolace bude 

provedena pomocí pásů z SBS modifikovaného asfaltu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným 

separačním posypem a na spodním separační PE fólií. Pod podkladní deskou bude proveden 

hutněný štěrkopískový podsyp frakce 16-32mm v tl. 100 mm. Základy obvodových 

konstrukcí budou zatepleny izolací Isover Synthos XPS Prime 30 tl. 100 mm. Podrobnější 
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popis je uveden ve výkrese základových konstrukcí. Podzemní voda je dle geologického 

průzkumu na staveništi v hloubkách, při nichž neovlivní zakládání. Je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost zásypu konstrukce ve stavební jámě. Veškeré zásypy budou provedeny ze 

zhutnitelného materiálu a budou zhutněny na 0,2 MPa po vrstvách max. tloušťky 100 mm. 

Svislé konstrukce - Nosnou obvodovou konstrukci objektu tvoří stěny tl. 440 mm 

z tvárnic POROTHERM 44 EKO + s pevnostní v tlaku P6/P8. Zdění se provádí na zdící pěnu 

POROTHERM Profi DRYFIX. Nosné vnitřní konstrukce jsou zděné z tvárnic POROTHERM 

30. Zdění se provádí na zdící pěnu POROTHERM Profi DRYFIX. Skladby jednotlivých 

konstrukcí viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

Překlady nad otvory v obvodových i vnitřních nosných stěnách jsou keramobetonové 

Porotherm 23,8. Skladby jednotlivých překladů viz. Výpis překladů. 

Všechny nosné stěny budou překryty železobetonovými věnci, které jsou součástí 

stropní konstrukce, v podkroví probíhají věnce nad nosnými zdmi. Železobetonové věnce jsou 

navrženy z betonu C25/30 a vyztuženy ocelovými pruty. Na vnější straně věnce budou 

umístěny POROTHERM věncovky VT 8 o rozměrech 500 x 80 x 250mm.  

Vodorovné konstrukce – Stropy nad 1. NP budou provedeny ze systému 

POROTHERM strop. Tento systém je tvořen cihelnými vložkami MIAKO (19/62,5, 19/50 

a nízkých vložek 8/50)  a keramobetonovými stropními POT nosníky vyztuženými 

svařovanou prostorovou výztuží, které jsou umísťovány v osové vzdálenosti 500 a 625mm. 

Uložení nosníků je minimálně 125 mm. Stejným systémem je tvořen i strop nad 2. NP. Přesné 

popisy nosníků a vložek jsou ve výkresové části dokumentace ve výkrese stropů. Celý strop je 

pak zmonolitněn betonovou mazaninou v tl. 60 mm. Stropní konstrukce jsou ztuženy 

železobetonovým věncem po celém obvodu stropní konstrukce. 

Schodiště – V objektu se nachází jedno schodiště spojující 1.NP a 2. NP. Toto 

schodiště je tříramenné do tvaru písmene U. Schodiště bude samonosné dřevěné a jeho 

detailní popis bude uveden ve výpisu truhlářských prvků. Výpočet a rozměry schodiště jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

Komín – Bude navržen jednoprůduchový komín SCHIEDEL UNI PLUS TYP 18, 

o vnějších rozměrech tvárnice 360x360mm, na který bude napojen kondenzační kotel 

v technické místnosti. Komín bude vyveden nad střešní rovinu a bude ukončen komínovou 

hlavou. 
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Konstrukce střechy – Střecha je navržena jako plochá. Nosná konstrukce bude 

tvořena systémem POROTHERM strop, viz Vodorovné konstrukce. Atika bude tvořena 

a zateplena stejnými prvky, jako obvodové zdivo. Oplechování atiky bude provedeno 

pozinkovaným plechem tl.2 mm a ve spádu 5%. Na nosnou konstrukci stropu bude nanesen 

penetrační nátěr a asfaltové nátěry. Na ně bude umístěna tepelná izolace FOAMGLAS T4, 

která bude vyspádovaná pod sklonem 2%, na ni bude aplikován opět asfaltový nátěr. Na něj 

se celoplošně nataví asfaltový hydroizolační pás podkladní a hlavní, který tvoří vnější vrstvu 

střešního pláště. Popis vrstev střechy je dán výrobcem a detailněji popsán ve výkresu Řez 

objektem. Odvodnění střechy budou zajišťovat dvě skrz atikové vpusti 100x100 mm, na které 

budou napojeny svodné roury LINDAB. Vstup na střechu bude možný pomocí ocelového 

žebříku umístěného na severní straně objektu. 

Příčky - V objektu jsou navrženy příčky zděné z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D 

zděné na zdící pěnu POROTHERM Profi DRYFIX. Tyto příčky budou zakládány na pružné 

pásky, aby bylo zabráněno pozdějším trhlinám z důvodu dotvarování stropní konstrukce. 

Umístění jednotlivých příček je popsáno ve výkresové dokumentaci. 

Stavební otvory – Otvory v obvodových stěnách budou vyplněny takovými prvky, 

které splňují požadavky na součinitel prostupu tepla dle [4]. Okna a francouzská okna budou 

plastová a zasklené části budou vybaveny izolačním trojsklem. Vstupní dveře do objektu 

budou bezpečnostní z masivního dřeva. Jednotlivé výplně otvorů budu vypsány ve výpisu 

prvků, který není součástí této dokumentace. 

Podlahy - V objektu jsou navržené nášlapné vrstvy podlah z laminátu a keramické 

dlažby. Podlaha v přízemí je tvořena izolací Isover EPS 200S tl.180mm, která je uložena na 

podkladní desce, která bude natřena penetrací a na které už bude umístěna hydroizolace. Na 

vrstvu tepelné izolace bude položena PE folie, na kterou bude umístěna betonová mazanina tl. 

60 mm.  Celková tl. podlahy je 250mm. Podlahy v 2. NP jsou navrženy jako těžké plovoucí 

podlahy tl. 100 mm. Na stropní konstrukci bude umístěna tepelná a zvuková izolace Isover 

TDPT tl. 50mm. Na izolaci bude umístěna PE folie, na kterou bude umístěna betonová 

mazanina o tloušťce 40 mm. Na tuto vrstvu bude položena nášlapná vrstva. Styk podlah se 

svislými konstrukcemi bude pružně oddělen okrajovými pásky z minerální plsti. Specifikace 

jednotlivých podlah je uvedena ve výkresové části v popisu skladeb konstrukcí, nášlapné 

vrstvy podlah jsou patrné z tabulek místností ve výkresové části. 
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Tepelná izolace – Izolace základů a střechy je uvedena v popisu těchto konstrukcí. 

Obvodové zdivo bude izolováno tepelnou izolací Isover EPS GreyWall 120 mm.  

Povrchy - Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové. V místech, kde bude 

omítka překrývat různé materiály, je nutno vložit do omítky výztužnou síťku perlinku pro 

přenesení tahových sil. Rohy a ostění budou provedeny z žárově pozinkovaných lišt. 

V koupelnách, na WC a v kuchyni budou použity keramické obklady dle výběru investora. 

Výška a umístění těchto obkladů jsou patrné z výkresové části. 

Vnější omítka bude provedena z podkladní jádrové vápenocementové omítky a krycí 

probarvené akrylátové omítky. V místech kde bude omítka překrývat různé materiály (např. 

zateplení deskami z pěnového polystyrenu) je nutno vložit do jádrové vrstvy omítky 

výztužnou síťku perlinku pro přenesení tahových sil. Sokl domu bude natřen nátěrem 

Marmolit.  

Podhledy a předstěny – Na strop v chodbě v 1. NP (1.02) bude umístěna konstrukce 

z ocelových tenkostěnných profilů Knauf připevněných na nosné prvky krovu pomocí 

přímých závěsů Knauf, na kterých je upevněn podhled ze sádrokartonových desek GKF tl. 

12,5 mm. Vnitřní podhledy budou omítané vápenocementovou štukovou omítkou. 

V koupelnách bude umístěna sádrokartonová předstěna tl. 100 a 200 mm z desek 

KNAUF TOPAS. Umístění a výška těchto předstěn je popsána ve výkresové části. 

4.2.2 Podrobný statický výpočet 

Tato část dokumentace není v zadání tohoto řešení. 

4.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Tato část dokumentace není v zadání tohoto řešení. 

4.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí se nachází v technických zprávách zaměřených na 

danou profesi. Tato dokumentace zpracovává pouze vnitřní vodovod a návrh ohřevu teplé 

vody pomocí solárních kolektorů. 
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5 Teorie využití solárního záření k ohřevu teplé 

vody 

5.1 Princip využití solární energie 

 Na zemský povrch dopadá velké množství sluneční energie, konkrétní hodnoty 

záleží na mnoha faktorech, nejhlavnějším je ovšem zeměpisná šířka. V České republice jsou 

tyto hodnoty kolem 950-1360 kWh/(rok.m2) [10]. Nejvýhodnější oblasti pro využívání solární 

energie ať už pro ohřev teplé vody nebo za účelem fotovoltaiky jsou na jižní Moravě. O něco 

méně efektivní jsou lokality na střední Moravě a ve středních Čechách. Přesto se setkáváme 

s využitím solární energie i v méně vhodnějších oblastech, kde samozřejmě bude nižší ozáření 

a z toho vyplývající větší náklady na dosažení požadovaného výkonu solárních kolektorů 

a delší návratností celého systému. Přesto je použití solárních kolektorů výhodné i v těchto 

podmínkách. 

 Princip solárního ohřevu je velmi jednoduchý. Na rozdíl od fotovoltaických 

článků zde nedochází k přeměně energie, ale pouze k jejímu předání, tudíž účinnost solárních 

kolektorů je až třikrát vyšší. Dopadlá sluneční energie se v kolektoru absorbuje a předá 

teplonosné kapalině, která proudí skrz kolektor a odvádí teplo. Dále tato kapalina putuje do 

zásobníku, kde ve výměníku předá získané teplo studené vodě. Ochlazená kapalina je čerpána 

zase zpět do kolektoru.  

 Obecně výhodou tohoto systému je úspora nákladu na ohřev teplé vody, 

případně i vytápění o 60%, ve speciálních případech až o 70%. Hodnota úspory závisí na 

několika faktorech. Především na potřebě tepla k ohřevu vody. Čím vyšší je potřeba tepla, tím 

vyšší je úspora. Dále závisí na typu kolektorů, orientaci a zeměpisné poloze. Podle hodnoty 

úspor se odvíjí i doba návratnosti. Výhodou je také nízká náročnost na obsluhu a malé 

provozní náklady, které spočívají v provozu čerpadla a výměně teplonosné kapaliny, což jsou 

minimální náklady. Další výhodou je ekologické hledisko. Sluneční záření je obnovitelný 

zdroj energie a jeho používáním se snižují emise CO2 a jiných skleníkových plynů, které by 

vznikly při ohřevu běžným způsobem. Ekologická je i samotná výroba a provoz celého 

systému. I přesto, že solární systém musí být vždy v kombinaci s jiným způsobem ohřevu, 
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který zajistí energii v případě, když nesvítí slunce, snižují závislost uživatele na dodávkách 

energie. 

 Nevýhody této metody jsou zejména závislost na počasí, zeměpisné poloze 

a okolní zástavbě, případně výskytu jiných stínících objektů. Nevýhodou jsou také relativně 

vysoké pořizovací náklady, které se ovšem díky dotacím značně snížily a tím i finanční 

návratnost celého projektu. Dalším problémem jsou velké nevyužitelné přebytky energie 

v letních měsících.  

5.2 Prvky soustav pro solární ohřev 

 Nejdůležitější částí solární sestavy jsou solární kolektory. Existuje několik typů 

a každý má své výhody a nevýhody. Před výběrem konkrétního typu je třeba zvážit tyto 

informace. Dělení kolektorů může být například podle typu konstrukce, podle teplonosné 

látky, podle absorbéru, atd…  

5.2.1 Plastové kolektory 

 Tyto nejjednodušší typy kolektorů slouží zejména pro ohřev domácích bazénů, 

případně zahradních sprch a jiných sezónně využitelných prvků. Kolektor se skládá z tenkých 

kanálků, ve kterých proudí voda k ohřátí. Teplonosnou kapalinou je tedy samotná voda určená 

k ohřevu. Výhodou toho kolektoru je velmi malá pořizovací cena. Dalším plusem je 

jednoduchá montáž a demontáž a velmi nenáročná obsluha. Nevýhodou je naopak možnost 

pouze sezónního využití, protože kolektor nemá žádnou tepelnou izolaci a okolní vzduch 

ochlazuje kapalinu již v samotném kolektoru. Další nevýhodou je nižší životnost plastového 

kolektoru. 

 

Obr. 1 plastový kolektor [27] 
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5.2.2 Ploché zasklené kolektory 

 Tyto kolektory se již běžně používají pro solární systémy určené pro ohřev 

teplé vody, případně přitápění, v obytných budovách. Konstrukce kolektoru se skládá 

z hliníkového rámu, ve kterém je uložena tepelná izolace, která zabraňuje tepelným ztrátám 

do okolí. Na izolaci je uloženo tělo absorbéru, kde dochází k samotnému předání energie. 

Absorbér je trubice, ve které cirkuluje teplonosná kapalina. Tato trubice bývá selektivně 

povrstvena, což zajišťuje lepší pohlcující schopnosti a menší tepelnou ztrátu. Absorbér se 

může nacházet ve vakuovém pouzdře, které ještě více přispívá k minimalizování tepelných 

ztrát kolektoru. Důležitou částí je také tvrzená skleněná tabule, která musí zajišťovat co 

nejlepší propustnost, ale také musí být odolná proti povětrnostním vlivům, jako jsou například 

kroupy. 

 Výhodou tohoto kolektoru je dobrý poměr mezi výkonem a cenou, kdy výnos 

energie je přibližně 350-580 kWh/m
2
r a cena se pohybuje v rozmezí od 4 500 do 6 000 Kč za 

metr čtvereční účinné plochy kolektoru. 

 

Obr. 2 Plochý vakuový kolektor [28] 

5.2.3 Trubicové kolektory 

 Trubicové kolektory jsou nejvýkonnější typem běžně používaných kolektorů. 

Proto je jejich použití vhodné i pro kombinovaný ohřev s přitápěním. Díky vysoké teplotě je 

možné využití i v průmyslu, kde můžou sloužit i k ohřevu technologických kapalin do 100°C. 

Dle konstrukce rozlišujeme dva typy trubicových kolektorů. Nevýhodou jsou vysoké 

pořizovací náklady, kolem 7 000 až 8 500 Kč za m
2 

účinné plochy při výnosu až 850 

kWh/m
2
r. 
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5.2.3.1 Trubice s přímým prouděním 

Konstrukce toho kolektoru se skládá z několika vakuovaných trubic, které obsahují 

měděnou trubku s absorbérem. Teplonosná kapalina prochází trubkami a ohřívá se. Válcovitý 

se používá proto, že je konstrukčně vhodnější pro vakuum než ploché kolektory. 

 

Obr. 3 Trubicový kolektor [30] 

5.2.3.2 Heat–pipe trubice 

Nejsložitější princip získávání tepla je ve speciálních trubicích heat-pipe. Teplonosná 

kapalina neprotéká jednotlivými trubicemi, ale pouze sběračem, do kterého jsou uchyceny 

jednotlivé trubky. Uzavřené vakuované trubky obsahují také absorbér se selektivní vrstvou, 

ale ohřívají kapalinu, která proudí pouze v trubici a v místě napojení na sběrač předá teplo 

teplonosné látce. Princip proudění je takový, že kapalina uvnitř hermeticky uzavřené tepelné 

trubice, nejčastěji glykol, se ve spodní části ohřeje, vypaří a zkondenzuje ve sběrači. Při tom 

předá teplo teplonosné látce a poté opět steče díky gravitaci zpět, kde se zase ohřeje a tento 

proces pokračuje stále dokola. Z toho vyplývá jedna z mála nevýhod a to, že tento typ 

kolektoru musí mít minimální sklon alespoň 20°. Výhodou ovšem je, že díky tomuto způsobu 

je velmi omezena nežádoucí stagnace a jednotlivé trubky lze otáčet a tím regulovat výkon. 
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                       Obr. 4 Heat-pipe  kolektor [27]                Obr. 5 Princip heat-pipe [29] 

5.2.4 Koncentrační kolektor 

 Méně obvyklým typem jsou koncentrační neboli soustředné kolektory. Obecně 

jsou to ty kolektory, na kterých jsou umístěny čočky nebo zrcadla, které usměrňují 

a koncentrují sluneční paprsky na absorbér. Z důvodu dosažení vyšších teplot jsou tyto 

kolektory vhodné pro použití v průmyslu. Nevýhodou bývá možné zanesení optických částí 

nečistotami.    

 

Obr. 6 Koncentrační kolektor [27]  

5.2.5 Pojistná a zabezpečovací zařízení. 

Solární soustavy, podobně jako ostatní otopné soustavy, musejí být vybaveny 

pojistnými a zabezpečovacími zařízeními. U solárních soustav, které jsou uzavřené, jde 

především o pojistný ventil a expanzní nádobu. Pro jejich návrh a instalaci v českých normách 

neexistují samostatné normy, je možné pouze analogicky přejímat metodiku návrhu podle 

topenářských norem s ohledem na provozní specifika solárních soustav. [12] 

 Pojistný ventil chrání primární okruh solární soustavy proti nedovolenému přetlaku. 

Otevírací přetlak pojistného ventilu se volí zpravidla nad 500 kPa, určuje maximální tlak 
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v soustavě s ohledem na tlakovou odolnost nejslabšího prvku solární soustavy (většinou 

výměník nebo kolektor), určuje tlakový stupeň expanzní nádoby a nepřímo i její velikost. 

Pojistný ventil by měl odolat náročným teplotním podmínkám dosažitelným v soustavě, 

zvláště nejvyšší teplotě, která se může vyskytnout, zpravidla 120 °C v případě instalace 

pojistného ventilu přímo na kolektorech. Pojistné potrubí by mělo být z mědi a instalováno 

tak, že v něm nedochází k nahromadění nečistot či k výskytu vodního kamene. Funkce 

pojistného ventilu musí být pravidelně odborně kontrolována. Odvodní potrubí by mělo být 

uspořádáno tak, aby unikající teplonosná kapalina nebo pára nepředstavovala riziko pro 

uživatele, zařízení nebo materiály. Odtok pojistného ventilu by měl být zaústěn do uzavřené 

nádoby z ušlechtilé oceli dostatečného objemu, aby pojmula objem kolektorového okruhu. 

Zachycená teplonosná kapalina může tak být po odstranění příčiny otevření pojistného ventilu 

znovu použita v soustavě. Zároveň s pojistným ventilem by měl být instalován i tlakoměr 

a teploměr. [12] 

Solární soustava podobně jako každá otopná soustava musí být vybavena expanzním 

zařízením, které umožní změny objemu teplonosné kapaliny vlivem tepelné objemové 

roztažnosti bez nedovoleného zvýšení tlaku a zbytečných ztrát kapaliny způsobených 

otevřením pojistného ventilu a to ani v případě stagnace (maximální teploty, tvorba páry 

v kolektorech). V současné době je většina solárních soustav provozována jako uzavřené. 

Zatímco u uzavřených solárních soustav je nutné použití tlakových expanzních nádob 

s membránou, u otevřených soustav se roztažnost teplonosné látky projevuje zvýšením 

hladiny v otevřeném zásobníku, ze kterého je čerpána. Tlaková expanzní nádoba je nádoba 

z kovu, uprostřed rozdělená pružnou membránou, oddělující dvě látky: teplonosnou látku 

solárního okruhu a dusík (případně vzduch). Dusíková náplň je z výroby nastavena na 

počáteční přetlak. Oproti expanzním nádobám pro otopné soustavy je u solárních soustav 

důležitá odolnost membrány vůči působení glykolu, většinou se se používá nitrilová 

membrána nebo membrána z EPDM. 

5.2.6 Potrubí a teplonosná kapalina 

Neméně důležitou částí solárních soustav je samotné potrubí. Obvykle bývá měděné, 

protože je třeba zajistit odolnost materiálu proti vysokým teplotám teplonosné látky. [13] 

V návrhu dbáme na to, aby trasa byla pokud možno co nejkratší, protože se zamezí 

zbytečným tepelným ztrátám v potrubí. Z tohoto vyplývá, že je samozřejmostí důkladná 

tepelná izolace celé trasy potrubí včetně částí v interiéru. Izolace nacházející se v exteriéru 
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musí být zároveň odolná proti ultrafialovému slunečnímu záření, odolná proti mechanickému 

poškození a nenasákavá.   

Teplonosná kapalina musí zajistit hlavně tyto požadavky [11]: 

• Nízký bod tuhnutí, nejlépe kolem -25 až -30°C 

• Výborné tepelně-fyzikální vlastnosti, jako například tepelná kapacita nebo 

viskozita, co nejvíce podobné vodě 

• Nehořlavá 

• Ochrana systému před korozí 

• Nesmí poškozovat prvky soustavy, např. těsnění 

• Netoxická 

• Dlouhodobá stálost vlastností 

• Ekonomická výhodnost 

5.2.7 Akumulační zásobník 

Předání tepla získaného v kolektorech vodě probíhá v akumulačním zásobníku. 

Protože solární systémy pro ohřev vody musí být vždy doplněny i jiným zdrojem tepla pro 

případ, že systém nedodá dostatečnou energii, se běžně používají bivalentní zásobníky. Tyto 

zásobníky disponují dvěma výměníky. Ve spodní části zásobníku se nachází solární výměník, 

protože vodu předehřívá. V horní části je výměník napojený na standartní kotel, který 

zajišťuje finální teplotu vody. Objem zásobníku bývá zpravidla 1,5 až 2 krát větší než je 

potřeba teplé vody v objektu. [14] Je to z toho důvodu, že se tímto snažíme akumulací tepla 

vyrovnat výkyvy mezi špičkami odběru teplé vody a ziskem tepla z kolektorů, které jsou vůči 

sobě obvykle posunuty. Pro zajištění dobré a dlouhodobé akumulace tepla jsou klíčové také 

tepelné ztráty zásobníku. Použitím kvalitní izolace a vhodné tloušťky se tyto ztráty snižují.    

5.2.8 Řídící jednotka s čerpadlem  

Hlavní funkcí řídících jednotek je koordinace otáček čerpadla a rychlost proudění 

v závislosti na teplotě teplonosné látky v kolektorech a teploty vody v zásobníku. Čerpadlová 

jednotka se obvykle skládá z čerpadla, teploměru, tlakoměru, solárního pojistného ventilu, 

napouštěcího a vypouštěcího ventilu, průtokoměru s regulací průtoku, výstupu pro připojení 

expanzní nádoby. Úroveň funkcí řídící jednotky je závislá na typu, nicméně nejzákladnější 

funkce jsou měření teploty v kolektoru, teploty vody v zásobníku a komunikace s kotlem 
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a čerpadlem. Dražší systémy sledují i venkovní teplotu, případně různé naprogramované 

funkce například na sledování okamžitého výkonu kolektorů. 

5.3 Faktory ovlivňující návrh termického solárního 

systému 

V první řadě je třeba zvážit, zdali je pro daný objekt vůbec vhodné použít k ohřevu 

vody solární systém. Méně vhodné je například umísťovat systém například na školy nebo 

jiná zařízení, která mají v době největších solárních zisků, měsíce červenec a srpen, značně 

snížený odběr teplé vody. Dalším méně vhodné objekty jsou rekreační chaty a chalupy, které 

jsou sice používány hlavně v dobách největšího solárního zisku, ale jinak během roku je jejich 

využití minimální. S tím souvisí i značně prodloužená doba návratnosti počáteční investice. 

Dále je také třeba zvážit, zda systém bude podporovat pouze ohřev teplé vody nebo také 

vytápění v objektu. 

  V případě, že využívání objektu je vhodné pro solární systém, je třeba posoudit 

danou lokalitu z hlediska doby slunečního osvitu a intenzity slunečního záření. V České 

republice jsou nejvýhodnější lokality na jižní Moravě, střední Moravě a středních Čechách. 

Intenzitu solárního záření na území České republiky měří Český hydrometeorologický ústav 

a přehled jednotlivých hodnot je na obrázku č. 7. Z hlediska umístění stavby je třeba ještě 

zvážit i nadmořskou výšku. Přibližně od 700 m n. m. je nárůst záření o 5%. Naopak v místech 

se znečištěným ovzduším je intenzita záření o 5-15% nižší. [15] 

Při dimenzování plochy konkrétního typu solárních kolektorů jsou zásadní tři hodnoty. 

Účinná plocha kolektoru, sklon kolektoru a orientace vůči světovým stranám. Sklon kolektoru 

volíme podle toho, kdy chceme během roku mít největší tepelné zisky. Kolektory pro letní 

použití mají sklon 30-45°. Pro použití v zimních měsících se používají kolektory se sklony od 

60 do 75° a pro celoroční použití 45-50°. Závislost sklonu kolektoru na schopnosti přijímat 

energii slunečního záření je uvedena na obrázku č. 8. Orientaci vůči světovým stranám volíme 

pokud možno na jih, případně jihozápad. Každá odchylka od tohoto směru se projeví 

v menších ziscích ze sluneční energie.  

Plochu kolektoru navrhujeme dle [2] následovně:  

=                                                                          /4/ 
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Kde: 
 – potřebná plocha solárního kolektoru [m2] 

 - potřeba tepla na ohřev teplé vody za den [kWh/den] 

 – denní měrný tepelný zisk kolektorů [kWh/(m2.den)] 

Potřeba tepla na ohřev vychází u stávajících staveb ze skutečného stavu a u 

novostaveb se vychází ze vztahu: 

= (1 + ) ∙ ∙ ∙ ∙ ( − )
3,6 ∙ 10  

Kde: 

 – průměrná denní potřeba teplé vody na jednotku [m3/den] 

 – počet jednotek [-] 

 – hustota vody [kg/m3] 

 – měrná tepelná kapacita vody [J/(kg/m3)] 

 – požadovaná teplota vody [°C] 

 – teplota studené vody [°C] 

Přirážka tepelných ztát solární soustavy  [-] zahrnuje navýšení potřeby tepla o tepelné 

ztráty v potrubí a v akumulačním zásobníku. Pro běžné použití solárního systému na ohřev 

vody nebo přitápění je tato hodnota 5-15%. 

 

 Denní měrný tepelný zisk   kolektorů je dán vztahem: 

= ∙ ,                                                                   /3/ 

Kde: 
 – průměrná denní účinnost solárního kolektoru [-] 

,  – sluneční energie dopadlá na plochu během dne [kWh/(m2.den)] 

Průměrná denní účinnost solárního kolektoru  je určena: 
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= − −
ř

− ( − )
ř

 

Kde hodnoty optické účinnosti kolektoru  [-], lineárního součinitele tepelné ztráty 

[W/(m
2
. K)] a kvadratického součinitele tepelné ztráty kolektoru [W/(m

2
. K

2)] by měl 

uvést výrobce kolektoru. Hodnota středního denního slunečního ozáření ř [W/(m2)] se 

vybere z tabulky P2 uvedené v [2]. Tuto hodnotu ovlivňuje orientace kolektoru a jeho sklon. 

Průměrná teplota teplonosné látky během dne  [°C] závisí na typu soustavy. Průměrná 

venkovní teplota v době slunečního svitu  [°C] je určena taktéž v [2] v tabulce P10.    

Skutečná denní dávka ozáření ,  [kWh/(m2.den)] vychází z hodnoty ,    

[kWh/(m2.den)], což je energie přímého slunečního záření dopadlá během jednoho dne bez 

oblačnosti na danou plochu. Teoreticky je možné hodnotu získat jako integraci slunečního 

ozáření dané plochy za časovou jednotku od východu do západu slunce. V praxi se ovšem 

používá tabulka s danými hodnotami pro různé sklony a orientaci. Skutečná denní dávka 

ozáření je pak dána vztahem: 

, = ∙ ,  + ∙ ,                                         /1/ 

Kde: 

,   – teoretická sluneční energie dopadlá na plochu během dne [kWh/(m2.den] 

,   – difuzní energie dopadlá na plochu během dne [kWh/(m2.den] 

  - poměrná doba slunečního svitu [h] 

Další faktorem ovlivňující návrh je vzdálenost slunečních kolektorů od zásobníku. 

Čím je tato vzdálenost větší, tím větší jsou i tepelné ztráty potrubí a nižší výsledná účinnost 

celého systému. Jestliže je již navržen konkrétní typ a celkový počet kolektorů, je třeba zvážit 

i statické hledisko střechy nebo jiné konstrukce, kde budou kolektory umístěny. Při volbě 

umístění kolektoru se musí brát zřetel i na výskyt stínících překážek. Tyto překážky, ať už 

stromy, okolní zástavba nebo geomorfologické objekty mohou výrazně snížit dobu osvitu 

solárních kolektorů, i když se objekt nachází příznivé lokalitě.  
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5.3.1 Stagnace   

Stagnace je nežádoucí jev vyskytující se při vysokých tepelných ziscích a malém 

odběru tepla. Tato situace typicky vzniká při použití kombinovaného solárního systému 

použitého i k přitápění. V letních měsících je systém předimenzován, protože potřeby tepla 

jsou nejmenší. Pokud není do soustavy napojen další spotřebič, například použití ohřevu 

bazénu, ohřátá teplonosná kapalina nemá kam předat svoje teplo. Dochází ke zvýšení teploty 

kapaliny nad maximální projektovanou hodnotu. To vede ke zvýšení tlaku v soustavě a varu 

teplonosné kapaliny. Stagnační teplota - ustálená teplota kolektoru přijímajícího sluneční 

záření bez odvodu tepla - závisí na typu kolektoru, přehled orientačních hodnot je 

v tabulce 1.[16] 

 
tstg (°C) 

nezasklený kolektor 65 

zasklený neselektivní kolektor 100 

zasklený selektivní kolektor 180 

trubicový vakuový kolektor 300 

Tabulka 1 - Orientační hodnoty stagnační teploty solárních kolektorů 

Proces stagnace má několik fází. V první fázi dochází k růstu teploty teplonosné 

kapaliny. Ta zvětšuje svůj objem a v soustavě se zvyšuje tlak. Při druhé fázi dochází k varu 

a výskytu bublinek par. Tvoří se sytá pára, která vytlačuje kapalinu z kolektorů. Třetí fáze se 

vyznačuje dalším vypařováním kapaliny v kolektoru a pronikání par i do dalších částí 

solárního systému, kde může zapříčinit to, že bude překročena teplota, na kterou jsou 

navrženy prvky solární soustavy, jako například čerpadlo, výměník nebo manometr. Tyto 

části mohou vlivem vysoké teploty degradovat nebo neplnit svou funkci. Při čtvrté fázi se 

kolektor stále přehřívá, ale zároveň vysušuje a tím v kolektoru klesá objem par. Tento stav 

může trvat delší dobu i při stálé intenzitě záření. Poslední fáze začíná při klesání intenzity 

slunečního záření během dne a tím dochází ke snížení teploty v kolektoru a ochlazení 

kapaliny, která zpět kondenzuje a snižuje svůj tlak. Graf jednotlivých fází stagnace je na 

obrázku 7.[16]  
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Obr. 7 Průběh fází stagnace [16] 

Do jaké míry bude stagnace probíhat, závisí hlavně na funkci vyprazdňovat 

teplonosnou kapalinu z kolektoru při začátku druhé fáze. Tato schopnost závisí také na poloze 

zpětné klapky vůči expanzní nádobě. Napojení expanzní nádoby musí být mezi zpětnou 

klapkou a kolektorem, viz schéma 1. Kdyby zpětná klapka byla před napojením expanzní 

nádoby, kolektor by se mohl vyprazdňovat jen horním vývodem a páry by se dostaly dál do 

soustavy. Omezení vlivu stagnace lze dosáhnout také zvýšením sklonu kolektorů, které 

v letních měsících snižuje hodnoty slunečního ozáření kolektoru.   

 

Schéma 1 – poloha zpětné klapky vůči expanzní nádobě [17] 
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6 Technická zpráva vnitřního vodovodu 

a vodovodní přípojky 

6.1 Způsob získání vody a napojení na veřejný vodovod 

Objekt je napojen na veřejný vodovod z ulice Polní, napojení je provedeno shora 

navrtávacím pásem HAWEX . Za tímto navrtávacím pásem bude osazena ISO tvarovka a dále 

bude šoupátko HAWLE se zemní soupravou a uličním poklopem. Uložení vodovodu je 

v hloubce 1,380m, DN75. Materiál vodovodní přípojky je až do vstupu do objektu PE DN 32 

a bude opatřena vodícím drátem. Přípojka bude ve spádu směrem k vodovodnímu řadu. Délka 

vodovodní přípojky je 8.35 m a umístění vodoměrné šachty je patrné ze situačního výkresu. 

Vodoměrná šachta Aquax kompakt, (známá také jako Aqua-Geotherm) je určena pro montáž 

koaxiálních vodoměrů. Šachta je zateplená tvrzeným polystyrenem (celý vnitřní obvod, 

izolační víko, izolace ze spod poklopu) a vyhřívaná geotermální sondou. Standardně je 

dodávána ve výšce 1,10 – 1,30 m s teleskopickým poklopem pro zatížení do 12,5 t. Ve 

vodoměrné šachtě je umístěna vodoměrná soustava. Ve směru přítoku vody obsahuje 

vodoměrná soustava tyto prvky: kulový ventil, filtr, uklidňovací délku, vodoměr, zpětnou 

klapku a druhý kulový ventil s vypouštěcí armaturou. Krajní ventily umožňují celou soustavu 

uzavřít, např. kvůli výměně vodoměru. Uložení přípojky je standardní. Leží na zhutněném 

pískovém podsypu min. tl. 100mm. Na pískovém obsypu tloušťky 300mm je umístěna 

výstražná fólie. Zásyp výkopu je hutněn po 300mm.  Prostup přípojky do objektu bude 

izolován proti zemní vodě a vlhkosti tmelem kolem vodovodní hadice a tato izolace bude 

chráněna proti mechanickému poškození obsypem štěrkopískem frakce 0-4 mm. Po provedení 

montážních a stavebních prací přípojky budou povrchy území uvedeny do původního stavu. 

Vedení ostatních potrubí musí být dle platné legislativy [7]. Výpočet potřeby vody je uveden 

v příloze č. 3. 

6.2 Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod je z PE-X REVEL. Vstup vodovodu do objektu, který je v hloubce 

1,200 m a základovou konstrukcí prochází v ocelové chráničce, je ve spíži, kde se nachází 
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také domovní uzávěr vody s výtokem DN 32. Potrubí je v chodbě vedeno v podhledu a vede 

do technické místnosti v 1. NP. V technické místnosti se nachází bivalentní zásobník a kotel. 

Potrubí je vedeno v koupelnách a jiných viditelných místech v předstěnách, v kuchyni vede 

pod kuchyňskou linkou. Potrubí je ve sklonu 0,3%, aby bylo vyspádováno k přípojce. 

U kuchyňského dřezu se nachází průtokový ohřívač. V technické místnosti se také nacházejí 

stoupací potrubí teplé a studené vody. V 2.NP jsou rozvody vedeny v sádrokartonových 

předstěnách. Potrubí jak teplé, tak studené vody jsou izolovány. Tloušťky tepelných izolací 

jsou programem určeny a popsány v příloze. Prostupy skrz zdi a strop jsou v ocelových 

chráničkách. 

6.3  Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty jsou popsány ve výkresové dokumentaci vnitřního vodovodu 

včetně jejich připojení na vnitřní vodovod a kanalizaci. 

6.4 Ohřev teplé vody 

Teplá voda je zajištěna z bivalentního zásobníku R2BC 500o objemu 483 l, který je 

umístěn v technické místnosti v 1.NP. Je napojen na solární termický systém a plynový 

kondenzační kotel Junkers ZSB 14-3 C CerapurSmart. Před vstupem studené vody do 

zásobníku je umístěná pojistná sestava, která je popsána ve výkresové části.  Podrobnější 

popis solární soustavy je v technické zprávě solárního systému. 

6.5 Zprovoznění vnitřního vodovodu 

Vnitřní vodovod může být uveden do provozu po vykonání normou požadovaných 

zkoušek. [18] (prohlídka potrubí, tlaková zkouška, konečná tlaková zkouška). 

 Prohlídka potrubí zajistí, že kontrolované části vnitřního vodovodu odpovídají 

projektové dokumentaci. Závady zjištěné při prohlídce musí být odstraněny ještě před 

započetím tlakové zkoušky.  

Tlaková zkouška zjišťuje stav trubních rozvodů bez výtokových armatur a pojistných 

armatur. Potrubí bude při zkoušce bez tepelné izolace v místě spojů a drážky, ve kterých vede, 
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nebudou zakryty, stejně tak i případné podhledy a předstěny. Tlaková zkouška se provede 

vodou a před zkouškou se potrubí propláchne od nečistot. Veškeré vývody musí být řádně 

zaslepeny. Zkušební přetlak při zkoušce je 1500 kPa.  

Konečná tlaková zkouška se provádí vodou a před provedením zkoušky musí být 

řádně propláchnuto nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech armatur a zařizovacích 

předmětů. Potrubí se napouští z nejnižší části a postupně je z potrubí vytlačován veškerý 

vzduch. Vodovod je zkoušen provozním přetlakem minimálně 24 hodin. Zkušební přetlak 

nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším 

poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. V případě 

úspěšně vyhotovené zkoušky se vystaví protokol. 

7 Technická zpráva solárního systému k ohřevu 

teplé vody 

7.1 Základní informace 

Objekt využívá k ohřevu teplé vody solární kolektory nacházející se na střeše objektu. 

Podrobné schéma zapojení a ostatní podklady se nacházejí ve výkresové části projektové 

dokumentace. Návrh solárního systému byl proveden dle [2].  

7.2 Potřeba tepla pro ohřev teplé vody 

Výpočtem dle [2] byla potřeba tepla pro ohřev vody stanovena a vypočtena v příloze 

č. 6. Tato hodnota reaguje na výkyvy potřeby teplé vody přes letní měsíce, kdy uživatelé 

domu snižují spotřebu teplé vody. To může být z důvodů letních dovolených nebo jiného 

důvodu nepřítomnosti, který je přes letní měsíce nejpravděpodobnější. Dalším faktorem 

ovlivňující menší spotřebu teplé vody je to, že v letních měsících bývá zpravidla studená voda 

o 2-4°C teplejší. Do potřeb tepla na ohřev vody je třeba zahrnout také potřebu tepla na krytí 

tepelných ztrát potrubím. 
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7.3 Solární kolektory      

Pro navrhovaný objekt byly zvoleny dva ploché zasklené vakuované kolektory 

Regulus KPW1+, které splňují dostatečně podmínky pro navržené použití v rodinném domě.  

Kolektor má solární antireflexní sklo, hliníkový dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním 

povrchem Eta Plus spojený s měděným potrubím technologií laserového svařování. 

Kolektory budou v počtu dvou kusů sériově zapojené a umístěné na ploché střeše 

objektu. Výrobce umožňuje osazení kolektorů na šířku. Kolektory budou orientovány na jižní 

stranu bez jakékoliv odchylky. Umístění kolektorů bude dle výkresové dokumentace. Sklon 

kolektorů bude pod úhlem 60° pro provoz zajišťující optimální tepelné příjmy jak v jarních 

a podzimních měsících, tak také v létě. Zároveň tento sklon snižuje riziko vzniku stagnace.  

Připevnění kolektorů na plochou střechu bude pomocí trojúhelníkových podpor 

s příslušným sklonem, které dle informací výrobce budou pro daný počet kolektorů v počtu tří 

kusů. Podpěry budou spojeny dvěma hlavními H-profily a zavětrovací vzpěrou.  

Stojany nebudou z důvodu zachování neporušené hydroizolace přišroubovány ke 

střeše, nýbrž zatíženy příslušným zatížením dle pokynů výrobce. Hmotnost zatížení, které 

požadují dva kolektory je 580 kg. Na horní straně kolektorů KPW1+, kde jsou jejich vývody, 

se pod pryžovými záslepkami nachází dvě jímky pro umístění teplotního čidla.  

7.4 Potrubí solárního sytému        

 Potrubí pro teplonosnou kapalinu má speciální požadavky. Všechny části solární 

soustavy musejí být pečlivě a bezpečně utěsněny a musí být z materiálu odolného glykolu 

a teplotám do 160 °C. Spojovací potrubí bude provedeno z měděného potrubí 15 x 1 

spojovaného tvrdým pájením. V žádném případě není možné použít pro přívodní a vratné 

potrubí plastové trubky, které nevyhovují provozním podmínkám solárních soustav. 

Hydraulické propojení kolektorů bude provedeno pomocí ohebného propojovacího potrubí 

s převlečnými maticemi. Potrubí solární soustavy se musí opatřit tepelnou izolací  

SOLARFLEX, aby tepelné ztráty z potrubí do okolí podstatně nesnižovaly celkovou účinnost 

solární soustavy. Tepelná izolace musí být odolná vůči teplotám do 160 °C, u venkovních 

rozvodů je navíc nutná ochrana proti UV záření a nenavlhavost. Tloušťka tepelné izolace 

bude 13 mm pro vnitřní rozvod, pro venkovní rozvod 19 mm. 
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 Průchod potrubí skrz plochou střechu musí být důkladně zaizolován proti průniku 

vody. Stoupací potrubí bude vedeno od střechy v předstěně, kde se v koupelně připojí ke 

stoupacímu potrubí vnitřního vodovodu a potrubí kanalizace. Průchod skrz strop v 1. NP bude 

v ocelové chráničce. V technické místnosti bude potrubí vedeno po zdi a napojeno na 

akumulační zásobník.  

7.5 Teplonosná kapalina   

 Jako teplonosná kapalina bude navržen SOLARTEN PLUS. Solární systém bude 

provozován celoročně, kapalina tedy musí splňovat i požadavky na mrazuvzdornost. Tato 

kapalina se skládá převážně z propylenglykolu a vody. Obsahuje také příměsi, které snižují 

možnost vzniku koroze uvnitř systému, ať už v potrubí nebo výměníku. Opakovaným 

vystavováním vysokým teplotám dochází k degradaci solární kapaliny z důvodu snižování pH 

této směsi. Proto se doporučuje sledovat hodnotu pH a v případě, že klesne pod hodnotu 7 

vyměnit kapalinu. Způsob plnění je uveden v kapitole 7.8.   

7.6 Akumulační zásobník 

Akumulační zásobník slouží k uchování nashromážděného tepla pro jeho pozdější 

využití, případně pro klimaticky nepříznivé období. V soustavě je navržen akumulační 

zásobník R2BC 500 firmy Regulus. Jedná se o bivalentní zásobník o objemu 483 litrů, 

přičemž horní výměník bude napojen na kotel a spodní výměník bude sloužit k ohřevu vody 

solárním systémem. Na zásobníku je připevněna i čerpadlová skupina SOL1 s řídící jednotkou 

STDC, která je součástí dodávky zásobníku. Podrobnější popis čerpadlové soustavy je 

v nadcházející kapitole. Zásobník je izolován ekologickou polyuretanovou pěnou o tloušťce 

75 mm, která redukuje tepelné ztráty na minimum. 

Zásobník se standardně dodává s magneziovou anodou, která chrání jeho vnitřní část 

proti korozi. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl stav magneziové anody kontrolován do 12 

měsíců od data uvedení zásobníku do provozu a následně vždy do 12 měsíců od poslední 

kontroly. V oblastech, kde má voda vyšší obsah železitanů nebo uhličitanů vápníku, 

doporučujeme provádět kontrolu magneziové anody již po 6 měsících. V případě úbytku 

o více jak 1/3 z celkového objemu je nutné anodu vyměnit. Magneziovou anodu, bez ohledu 

na její úbytek, je také nutné vyměnit vždy do 24 měsíců od uvedení zásobníku do provozu.     
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7.7 Řídící jednotka a čerpadlová skupina 

Tyto prvky solárního systému jsou dodány společně se zásobníkem a budou umístěny 

na zásobníku dle požadavků a pokynů výrobce. V soustavě se nachází oběhové čerpadlo Wilo 

ST 25/6 180 – 6/4“. Toto čerpadlo je určeno pro solární systémy a odolává vysokým teplotám 

teplonosné kapaliny. Nastavení a posouzení čerpadla se nachází v příloze 6. Čerpadlová 

skupina S1 dále obsahuje další nezbytně nutné prvky a to teploměr, tlakoměr, solární pojistný 

ventil 6 bar, napouštěcí a vypouštěcí ventily, uzavírací ventil, zpětný ventil solární, 

průtokoměr s regulací průtoku a výstup pro připojení expanzní nádoby.  

Řídící jednotka STDC slouží k regulaci otáček čerpadla v závislosti na momentálně 

dodávaném teplu z kolektorů a potřeby teplé vody. Jednotka je napojena na dvě čidla, která 

měří teplotu teplonosné látky v kolektoru a  teplotu vody v zásobníku.  

7.8 Naplnění a odvzdušnění soustavy, zkouška těsnosti 

 Odvzdušnění se provede dle následujícího postupu [19]. Při běžícím plnícím čerpadle 

se uzavře vypouštěcí ventil a zvýší se tlak na přibližně 5 bar. Pak se zavře napouštěcí ventil 

a vypne plnicí čerpadlo, otevře regulační šroub na průtokoměru (drážka svisle), hadice 

plnicího čerpadla se nesmí odpojit. Oběhové čerpadlo se nastaví na nejvyšší stupeň 

a několikerým zapnutím a vypnutím se odvzdušní systém (odvzdušněné čerpadlo pracuje 

téměř bezhlučně). Průběžně je třeba sledovat tlak v systému a při jeho poklesu jej zvýšit 

zapnutím plnicího čerpadla a otevřením napouštěcího ventilu na 5 bar. Odvzdušnění se bude 

opakovat tak dlouho, dokud plovák v regulačním ventilu průtokoměru nezaujme při provozu 

čerpadla stálou polohou a nebudou se objevovat v průtokoměru žádné bublinky. Poté se nechá 

alespoň 5 minut běžet oběhové čerpadlo. Po odvzdušnění se automatický odvzdušňovací 

ventil uzavře. 

Místo odvzdušnění bude v nejvyšším bodě soustavy. Odvzdušnění je dobré vybavit 

místním rozšířením na potrubí pro uklidnění proudění a dobrou separaci vzduchu z kapaliny. 

Pod automatickým odvzdušňovacím ventilem je nutné vždy instalovat kulový kohout, aby 

bylo možné automatický odvzdušňovací ventil po zprovoznění soustavy uzavřít. Předejde se 

tak únikům kapaliny při stagnaci soustavy. Pro dokonalé odstranění vzduchu z okruhu se 

doporučuje vybavit čerpadlovou skupinu tzv. separátorem vzduchu. 



37 
 

Zkouška těsnosti probíhá při tlaku 5 bar. Prohlédne se celý systém (všechny spoje, 

sluneční kolektory, armatury atd.), přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. 

Soustava se nechá pod tlakem nejméně 2 hodiny, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky bude pozitivní, jestliže se neobjeví netěsnosti nebo neprojeví-li se znatelný 

pokles tlaku v soustavě. Poté se nastaví provozní tlak soustavy, nastaví čerpadlo na vhodnou 

rychlost a nastaví průtok podle průtokoměru a podle údajů v příloze 6. Zařízení je třeba opět 

odvzdušnit po několika dnech provozu. Solární systém se nebude proplachovat vodou, 

protože se většinou zcela nevyprázdní a poté vzniká riziko poškození mrazem. 

8 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na návrh novostavby rodinného domu. Objekt je 

navržen jako dvoupodlažní a nepodsklepený s plochou střechou. Součástí řešení je také návrh 

vnitřního vodovodu tohoto objektu s využitím solární energie k ohřevu teplé vody. 

V bakalářské práci také informuji o jednotlivých prvcích solárních termických soustav 

a rozebírám zásady návrhu těchto soustav a také uvádím obecně pozitiva a negativa solárních 

termických soustav. 

Vnitřní vodovod byl navržen v souladu s technickou normou [20] a zajišťuje 

bezproblémové zásobování a rozvod pitné vody po objektu.   
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1. Příloha : Výpočet tepelně technických 

vlastností 

 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  obvodová stěna 20 
 Zpracovatel :  Martin Pauk 
 Zakázka :  Projekt 
 Datum :  3.3.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0200  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  3  Cemix 115 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  4  Pěnový polysty  0,1200  0,0350  1270,0  30,0  60,0   0.0000 
  5  Cemix Silikáto  0,0150  0,6500  840,0  1600,0  24,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Cemix 115 - Lepidlo speciál   --- 
  4  Pěnový polystyren 4 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Cemix Silikátová rýhovaná omítka bílá/barevná 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 



 
 

    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.58 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.148 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :      16109.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.2   0.964    56.9 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.2   0.964    59.3 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.4   0.964    59.2 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.5   0.964    59.7 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.964    62.5 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.964    65.2 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.964    66.5 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.964    66.0 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.7   0.964    62.7 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.6   0.964    60.0 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.4   0.964    59.1 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.2   0.964    59.5 
           
 

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

 tepl.[C]:   18.9   18.8    0.5    0.4  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1285   1254   1004    995    179    138 
 p,sat [Pa]:   2182   2167    631    629    169    167 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 



 
 

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

    1   0.4600    0.4600   3.542E-0008 
    2   0.4712    0.5503   8.098E-0009 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.083 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       0.950 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.4600    0.4600   2.70E-0009     0.0072 
   1   0.4600    0.4600   3.52E-0009     0.0167 
   2   0.4600    0.4600   2.96E-0009     0.0238 
   3    ---       ---    -9.64E-0009     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0238 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Kondenzační zóna č.  2 

  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         

  12   0.4856    0.4928   5.37E-0010     0.0014 
   1   0.4784    0.4999   1.31E-0009     0.0050 
   2   0.4856    0.4928   6.56E-0010     0.0066 
   3   0.4856    0.4856  -7.97E-0009     0.0005 
   4    ---       ---    -2.26E-0008     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0066 kg/m2 
         
 

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna 20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 



 
 

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

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,020       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   3  Cemix 115 - Lepidlo speciál  0,004       0,570  20,0 
   4  Pěnový polystyren 4 (po roce 2  0,120       0,035  60,0 
   5  Cemix Silikátová rýhovaná omít  0,015       0,650  24,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

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

  

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

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,216 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 4 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0830 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9497 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha dlažba 20 
 Zpracovatel :  Maritn Pauk 
 Zakázka :  projekt 
 Datum :  26.2.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Potěr polymerc  0,0120  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Pěnový polysty  0,1800  0,0350  1270,0  30,0  60,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Potěr polymercementový   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Pěnový polystyren 4 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.20 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.185 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         69.6 



 
 

 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.1 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.3   19.3   19.2   19.1    5.1 
 p [Pa]:   1285   1261   1254   1242   1025    863 
 p,sat [Pa]:   2240   2237   2232   2217   2217    879 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.004E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 

 
 

  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha dlažba 20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Potěr polymercementový  0,012       0,960  38,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Pěnový polystyren 4 (po roce 2  0,180       0,035  60,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 



 
 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

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

 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  podlaha dlažba 20 dotyk 
 Zpracovatel :  Maritn Pauk 
 Zakázka :  projekt 
 Datum :  26.2.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Potěr polymerc  0,0120  0,9600  840,0  1200,0  38,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Pěnový polysty  0,1800  0,0350  1270,0  30,0  60,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Potěr polymercementový   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Pěnový polystyren 4 (po roce 2003) 
    --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 



 
 

 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.20 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.186 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1386.10 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.32 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha dlažba 20 dotyk 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  23,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Potěr polymercementový  0,012       0,960  38,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Pěnový polystyren 4 (po roce 2  0,180       0,035  60,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,513 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

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

  

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

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

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



 
 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,32 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 
 Název úlohy :  střecha 
 Zpracovatel :  Martin Pauk 
 Zakázka :  projekt 
 Datum :  26.2.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Asfaltový nátě  0,0000  0,2100  1470,0  1400,0  280,0   0.0000 
  4  Foamglas T4  0,2680  0,0400  840,0  120,0  800000,0   0.0000 
  5  Asfaltový nátě  0,0001  0,2100  1470,0  1400,0  1200,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  3  Asfaltový nátěr 2x   --- 
  4  Foamglas T4   --- 
  5  Asfaltový nátěr   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.00 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.140 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 



 
 

 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0015 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        383.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.5   18.9   18.9    5.1    5.1 
 p [Pa]:   1285   1285   1285   1285    863    863 
 p,sat [Pa]:   2264   2260   2178   2178    877    877 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.938E-0013 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Asfaltový nátěr 2x  0,000       0,210  280,0 
   4  Foamglas T4  0,268       0,040  800000,0 
   5  Asfaltový nátěr  0,0001       0,210  1200,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  

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

  

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

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 



 
 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

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

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

 

 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  RD - Obálka 
 Zpracovatel :  Martin Pauk 
 Zakázka :  RD obálka 
 Datum :  12.3.2013 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       141.8 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        47.5 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       761.9 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  

  1/   1                 20.0     141.8    761.9       8580  100.0%  245.14 
           
  

 Součet:      141.8     761.9      8580  100.0%    245.14 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     8.580 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.046 kW   47.2 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     4.534 kW   52.8 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 Obvodová stěna       1.399 kW    16.3 %     266.4 m2        5.3 W/m2 
 okna                 0.809 kW     9.4 %      25.1 m2       32.2 W/m2 
 dveře                0.089 kW     1.0 %       2.0 m2       44.3 W/m2 



 
 

 strop                0.695 kW     8.1 %     141.8 m2        4.9 W/m2 
 Podlaha              0.334 kW     3.9 %     141.8 m2        2.4 W/m2 
 Tepelné vazby      0.722 kW     8.4 %         ---          ---   
 
 

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.32 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    23.65 kWh/m3,rok 
 
 
 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      761.94 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        9492 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         8257 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1256 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          2836 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         13862 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   18.19 kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    121.2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    577.1 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.34 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.21 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2011 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   RD - Obálka 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  761,9 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  577,1 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) 
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,34 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,21 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



 
 

2. Příloha: Výpočet schodiště 

Výpočet schodiště byl proveden dle [23]. 

Konstrukční výška schodiště: 3100 mm 

Optimální výška stupně ≈ 170 mm 

Počet stupňů:  = =  ≈ 18  stupňů 

Skutečná výška stupně: ℎ = = = 172,22   

Skutečná šířka stupně: = 630 − 2 ∙ ℎ = 630 − 2 ∙ 172,22 ≈ 280  

Sklon ramene: = =
,

= 31,59°, vyhovuje 

Podchodná šířka: ℎ = 1500 +
∝

= 1500 +
, °

= 2380  > 2100 vyhoví 

Průchodná šířka: ℎ = 750 + 1500 ∙ cos ∝ = 750 + 1500 ∙ cos 31,59° = 2027  

>1900 vyhoví 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Příloha:  Výpočet bilance studené a teplé vody 

3.1 Výpočet potřeby vody [24] 

Typ objektu: 

 rodinný dům navržený pro 5 obyvatel. 

1.) Určení specifické potřeby vody 

Specifická spotřeba vody q= 46/365= 0,126 m
3
/(obyv.∙den) =126 l/(obyv. ∙den) 

 

2.) Průměrná denní spotřeba vody 

Qp=  n∙q5∙126 = 630l/den = 0,630m
3
/den 

Kde  

n- počet jednotek [-] 

3.) Maximální denní spotřeba vody (kd =1,35 –obec  15 000 obyvatel) 

Qm = Qp∙kd =  0,630∙1,35 = 0,850 m
3
/den 

Kde 

kd – součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 

 

4.) Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = Qp∙kd∙kh/24 = 0,630∙1,35∙1,8/24 = 63,78 l/hod 

Kde 

kh - součinitel denní nerovnoměrnosti [-] 

5.) Roční potřeba vody 

Qr= Qp∙d= 0,630 ∙ 365= 229,95 m
3
/rok 

Kde 

d – počet provozních dnů [-] 

3.2 Výpočet zásobníkového ohřívače teplé vody (TV) 

Objem zásobníku při použití solárního systému je roven 1,5-2 násobku denní potřeby 

teplé vody. Tato hodnota je závislá na počtu osob a na zařazení budovy do vysokého 

standardu [15]. Budova je navržena pro trvalý pobyt 5 osob a spotřebu na jednoho obyvatele 



 

 

50 l. celková hodnota je tedy 250l/den. Výpočet potřeby tepla k ohřevu vody je uveden 

v příloze č. 6. 

Výsledný objem je tedy vhodné vybrat z rozmezí 375-500 l. Zvolen byl zásobník 

R2BC 500 Regulus (483 l). 

3.3 Hydraulické posouzení soustavy 

Pro hydraulické posouzení soustavy je potřeba znát dispoziční tlak v místě napojení 

pdis [kPa], který musí být větší než tlakové ztráty v soustavě. 

pdis   ≥ pmin,FL   + pvm  +pe + pAp + pRF 

Kde: 

pmin,FL   - minimální požadovaný přetlak na výtoku [kPa]  

pvm  - tlaková ztráta vodoměru [kPa]  

pvm – vodoměr Sensus 420 DN 32, tlak. ztráta 25 kPa 

pAp – tlaková ztráta napojených zařízení [kPa]  

pe – tlaková ztráta výškovým rozdílem [kPa]  

pRF - tlaková ztráta výškovým rozdííem [kPa]  

 

pe = =
, ∙ , ∙ ,

=  46,85 kPa 

Posouzení: 

400  ≥ 100 + 25  +46,85+174,302 

400  ≥ 346,152 

Vyhovuje 

 

 



 

 

4. Příloha: Výpočet dimenze potrubí vnitřního 

vodovdu 

Dimenze byly určeny výpočtem dle [20]. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

5. Příloha: Výpočet izolace potrubí vnitřního 

vodovodu 

Izolace byla navržena programem [21] dle normy [22]. 

Teplá voda 20 x 2,8 – ROCKWOOL – FLEXROCK tl. 25 mm 

 



 

 

Teplá voda 25 x 3,5– ROCKWOOL – FLEXROCK tl. 30 mm 

 

 

 

 

 



 

 

Teplá voda 32 x 4,4– ROCKWOOL – FLEXROCK tl. 40 mm 

 

 

 

 

 



 

 

Izolace potrubí zabraňující kondenzaci byla navržena programem [25] 

Studená voda 16 x 2,2 – THERMOCOMPACT S tl. 6 mm 

 

 

 

 

Studená voda 20 x 2,8 – THERMOCOMPACT S tl. 6 mm 



 

 

 

Studená voda 25 x 3,5 – THERMOCOMPACT S tl. 6 mm 

 

Studená voda 32 x 4,4 – THERMOCOMPACT S tl. 6 mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Příloha: Návrh solárního systému 

6.1  Výpočet plochy solárního kolektoru: 

Plocha solárního kolektoru vyla určena dle [2]. Výpočtové hodnoty byly určeny pro 

sklon kolektoru 60° a orientaci na jih. Hodnoty ,  , ,   a  byly použity 

z tabulky P10, jako průměrné hodnoty z měsíce dubna a září.  

Hodnota sluneční energie dopadlé na plochu během dne se vypočte jako: 

, = ∙ ,  + ∙ ,                                         /1/ 

, = 0,44 ∗ 7,53 + (1 − 0,44) ∗ 0,94 = 3,83 kWh/(m
2
.den) 

Kde: 

 ,  – sluneční energie dopadlá na plochu během dne [kWh/(m
2
.den)]  

,   – teoretická sluneční energie dopadlá na plochu během dne [kWh/(m
2
.den] 

,   – difuzní energie dopadlá na plochu během dne [kWh/(m
2
.den] 

  - poměrná doba slunečního svitu [h] 

=
 ∙

                                                            /2/ 

Kde: 

 - skutečná doba slunečního svitu [h] 

 - teoretická doba slunečního svitu [h] 

 - počet dní v daném měsíci 

Denní měrný zisk kolektorů  [kWh/(m
2
.den)]: 

= 0,9 ∙ ∙ ,                                                          /3/ 

= 0,9 ∙ 0,6394 ∙ 3,83 =  2,402 kWh/(m
2
.den)                            /3.1/ 



 

 

 

Kde: 

 – průměrná denní účinnost solárního kolektoru [-], která se vypočte následujícím 

způsobem: 

= − −
ř − ( − )

ř  

= 0,848 − 3,46 40 − 10,7
554 − 0,0165 (40 − 10,7)

554 = 0,6394 

Kde hodnoty optické účinnosti kolektoru  [-], lineárního součinitele tepelné ztráty 

[W/(m
2
. K)] a kvadratického součinitele tepelné ztráty kolektoru [W/(m

2
. K

2
)] by měl 

uvést výrobce kolektoru. Hodnotu středního denního slunečního ozáření ř [W/(m
2
)] se 

vybere z tabulky P2 uvedené v [2]. Tuto hodnotu ovlivňuje orientace kolektoru a jeho sklon. 

Průměrná teplota teplonosné látky během dne  [°C] závisí na typu soustavy. Průměrná 

venkovní teplota v době slunečního svitu  [°C] je určena taktéž v [2] v tabulce P10 
 

 
 - potřeba tepla na ohřev teplé vody za den [kWh/den], která se vypočte jako: 

= (1 + ) ∙ ∙ ∙ ∙( )
, ∙                                                     /4/ 

= ( , )∙ ∙ , ∙ ∙ ∙( )
, ∙ = 11,601   [kWh/den]                          /4.1/                             

 

Kde 

 – průměrná denní potřeba teplé vody na jednotku [m
3
/den] 

 – počet jednotek [-] 

 – hustota vody [kg/m
3
] 

 – měrná tepelná kapacita vody [J/(kg/m
3
)] 

 – požadovaná teplota vody [°C] 



 

 

 – teplota studené vody [°C] 

 

Určení optimální plochy  [m
2
] solárního kolektoru je potom dáno podílem: 

=                                                                          /5/ 

=
,

,
= 4,829  m

2
                                                      /5.1/ 

 

 

 Pomocí těchto postupů a hodnot, jsme zjistili optimální plochu 4,829 m
2 

pro 

60% pokrytí. Do solárního systému tedy navrhuji dva ploché kolektory Regulus KPW1+ o 

ploše 2*2,36m
2
, tj. celkem 4,72m

2
. Výsledné pokrytí bude tedy 58,65%. 

   

6.2 Návrh dimenze potrubí a výpočet tlakových ztrát v 

soustavě 

Měď 15x1, teplonosná látka SOLARTEN PLUS propylen-glykol, 34% koncentrace (-

20°C). Návrh byl proveden dle [26]. 

Tlaková ztráta: 

Reynoldsovo číslo  [-] 

=
∙
=
0,3 ∙ 0,013

4,8 ∙ 10
= 813 

Kde: 

 – rychlost proudění teplonosné látky [m/s] 

- kinematická viskozita teplonosné látky [m
2
/s] 

- vnitřní průměr potrubí [m] 



 

 

 

Součinitel tření  [-]: 

=
64

=
64

813
= 0,079 

 

Tlaková ztráta třením ∆ [Pa]: 

∆ = ∙
2

∙ = 0,079 ∙
14,25

0,013
∙

0,09

2
∙ 1032 = 4021  

Kde: 

- délka potrubí [m] 

- vnitřní průměr potrubí [m] 

 – hustota teplonosné látky [kg/m
3
] 

 

Tlaková ztráta místními odpory ∆  [Pa]: 

 ∑ = 45 

∆ = ∑ ∙
2

∙ = 45 ∙
0,09

2
1032 = 2089  

 

Tlaková ztráta solárními kolektory: = 2 ∙ 2160 = 4320  

Celková ztráta:  = ∆ + ∆ + = 4021 + 2089 + 4320 = 10430  

 

 

 



 

 

6.3 Návrh a posouzení čerpadla solární soustavy 

Charakteristiky návrhu čerpadla jsou tlaková ztráta 10,43 kPa a navržený průtok 120 

l/hod. Navrhované čerpadlo WILO Wilo-Stratos ECO-STG 25/6 umožňuje pracovat v solární 

soustavě. Navrhované čerpadlo vyhovuje  

 

Obr 2.1 Pracovní charakteristika čerpadla 

 

6.4 Návrh expanzní nádoby: 

Objem solární expanzní nádoby  [l] je určen dle [12]: 

= ( + ∙ + ) ∙
+ 100

−
 

Kde: 

    je objem kapaliny v expanzní nádobě za studena 

= 2 l 

 – součinitel objemové roztažnosti [-] 



 

 

Objem kapaliny v solární soustavě,  [ ] 

= + + = 2 ∙ 1,8 + 6,899 + 11 = 21,49  

= 2 ∙ 1,8 = 3,6  

Kde: 

   - Objem kapaliny v kolektorech [l] 

  - Objem kapaliny v potrubí [l] 

  - Objem kapaliny ve výměníku [l] 

 

Dovolený maximální tlak  [kPa] se vypočítá jako rozdíl vypouštěcího tlaku 

pojistného ventilu  [kPa] a hodnoty 50 kPa. 

= − 50 = 600 − 50 = 550  

Počáteční tlak  [Pa] se vypočítá jako součin hodnot:  

= ℎ ∙ ∙ + = 6,1 ∙ 1032 ∙ 9,81 + 70 000 = 131 755  

Kde: 

ℎ  – výška sloupce teplonosné kapaliny nad exp. nádobou [m] 

 – hustota teplonosné kapaliny [kg/m3] 

 – tíhové zrychlení [m/s2] 

- Minimální požadovaný tlak v nejvyšším bodě [Pa] 

 

= (2 + 21,49 ∗ 0,1 + 3,6) ∙
,

= 23, 21 =>  

Navržena expanzní nádoba Regulus R8 025 241 In-line (25l) 

 

 



 

 

7. Příloha: Technické listy 

7.1 Solární kolektor 

 



 

 

7.2 Solární zásobník teplé vody 

 



 

 

7.3 Solární čerpadlo 

Wilo-Star-STG 25/6 

 

Mokroběžné oběhové čerpadlo se speciální hydraulikou pro primární okruhy 

v zařízeních využívajících sluneční nebo geotermální energii. S  3stupňovým spínáním otáček 

a motorem na střídavý proud, odolným vůči zablokování. Skříň čerpadla z šedé litiny 

s kataforézní ochrannou vrstvou. Oběžné kolo z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny. 

Hřídel z ušlechtilé oceli s kovem impregnovanými uhlíkovými kluznými ložisky. 

 
Materiály 
Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200) 
Oběžné kolo: Polypropylen 
Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel (X40Cr13) 
Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem 
 
Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) 
Max. čerpací výkon: 4 m3/h 
Max. dopravní výška: 5 m 
 
Potrubní přípojky 
Spojení trubek na závit: Rp 1 
Konstrukční délka: 180 mm 
 
Motor/elektronika 
Elektromagnetická kompatibilita: EN 61800-3 
Rušivé vyzařování: EN 61000-6-3 
Odolnost vůči rušení: EN 61000-6-2 
Druh ochrany: IP 44 
Třída izolace: F 
Síťová přípojka: 1~230 V 
Otáčky: 1250 - 2350 / 1700 - 2650 / 2150 - 2750 1/min 
Jmenovitý výkon motoru: 24,0 /  W16,5 /  W9,5 W 
Příkon 1~230 V: 41 / 54 / 63 W 
Proud u 1~230V: 0,18 / 0,23 / 0,28 A 
Max. proud: 0,28 /  A0,23 /  A0,18 A 
Ochrana motoru: Není zapotřebí (odolné vůči zablokování) 
Kabelové šroubení: 1x11 
 
Informace k objednávce 
Č. výr..: 4050266 
Číslo EAN: 4016322469667 
Hmotnost cca: 3 kg 
Fabrikát: Wilo 
title_product_internet_plusWilo: Wilo-Star-STG 25/6 



 

 

7.4 Solární expanzní nádoba R8 025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.5 Kondenzační kotel 

 

 


