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Anotace 

Cílem bakalářské práce je navrhnout funkční otopnou soustavu rodinného domu se zdrojem 

tepla založeného na obnovitelných zdrojích, konkrétně se jedná o tepelné čerpadlo země-

voda. Předávací otopné plochy budou deskové tělesa.  

Annotation 

The aim of the thesis is to propose a functional heating set for a family house with a source of 

heat that is based on reusable sources where the heat transmitting areas shall be made of desk 

shaped ensemble. Specifically we talk about heat pump (earth-water) solved as deep borehole. 
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Úvod 

Cílem bakalářské práce je navrhnout funkční otopnou soustavu rodinného domu se zdrojem 

tepla založeného na obnovitelných zdrojích, konkrétně se jedná o tepelné čerpadlo země-

voda. Toto čerpadlo odebírá akumulované teplo ze země. Jako zdroj tepla je pro tuto 

bakalářskou práci navržen hlubinný vrt. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první je řešena stavebně-technická část, která 

se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením daného objektu. V této části práce se při 

návrhu myslí na tepelně technické vlastnosti objektu, které se výrazně promítnou v návrhu 

otopné soustavy. Minimální požadavky na tepelné vlastnosti jsou stanovy příslušnou normou 

ČSN 730540-2 (rok 2011). Objekt je postaven z novodobých materiálů, které jsou v souladu s 

těmito požadavky. Dále se v této části řeší dispoziční řešení, příprava pro technologie, vhodné 

proslunění stavby, apod. 

Druhá část bakalářské práce se zabývá tepelně technickým posudkem konstrukcí tepelných 

ztrát a řešením otopné soustavy objektu. Konkrétně je navrženo tepelné čerpadlo Vaillant 

VHS 63/2, vytápění je řešeno jako bivalentní. Samotné tepelné čerpadlo pokrývá 81 % 

celkovým tepelných ztrát (při -15 °C) a je schopno zajistit plnou dodávku teplé vody díky 

integrovanému zásobníku o objemu 175 litrů. Jako doplňkový zdroj slouží integrovaný 

elektrokotel v TČ. Předávací plochy jsou desková otopná tělesa od firmy Korado.  

Ke zpracování bakalářské práce jsou pro výpočet tepelných ztrát, posouzení tepelně-

technických vlastností konstrukcí i ke grafickému zpracování výkresů použity speciální 

počítačové softwary. V bakalářské práci jsou dodrženy platné normy a sbírky zákonů.  
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A Architektonické a stavebnětechnické řešení 

A.1 Identifikační údaje objektu 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: rodinný dům 

b) Místo stavby: 

Frýdek - Místek Nové Dvory 

Obecní 456/9 

k.ú. Frýdek - Místek 

parcelní číslo pozemků 2635/21 

c) Stavební charakter: novostavba 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Markéta Šupčíková, Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek - Místek 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Filip Černý, Jana Maluchy 26/4, Ostrava - Dubina 700 30 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Vstupními podklady jsou: hydrologický a geologický průzkum měření radonu, prohlídka 

pozemku, výškové zaměření a zkušenosti majitelů okolní zástavby. 

A.3 Údaje o území 

a) Objekt bude na pozemku parcelní číslo 2635/21, katastrálního území Frýdek - Místek. 

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

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) daný pozemek nezasahuje do 

území vyžadující ochranu hodnot dle zvláštních předpisů, respektive dle schválené 

územně plánované dokumentace. 

c) Údaje o odtokových poměrech: pozemek je na většině plochy mírně svažitý, obsahuje 

množství travnatých ploch, které umožňují vsakování dešťových vod. Hladina podzemní 

vody je cca v 7 metrech pod úrovní terénu. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: navržené řešení není 

v rozporu s platným územním plánem a nemění charakter a způsob využití stávající 

zástavby. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvu územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve 

kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací: PD je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: obecné požadavky na využití 

území jsou dodrženy. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: požadavky dotčených orgánů týkajících se 

území budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich obdržení, závěry 

z předběžného projednání již byly zapracovány. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky 

ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: nejsou známy žádné známé související 

nebo podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitosti): 

parcelní číslo 2635/21. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: nová stavba. 

b) Účel užívání stavby: budoucí stavba bude sloužit k bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: jde o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): stavba 

není památkově chráněná. 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: jsou splněny technické požadavky na 

stavby. 

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

právních předpisů: požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby budou zapracovány 

do projektové dokumentace po jejich získání. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: nejsou žádány žádné výjimky ani navrhovaná 

úlevová řešení, z toho důvodu k nim nedojde. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor užitná plocha, počet 

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

Zastavěná plocha: 107,49 m
2
 

Obestavěný prostor: 684,01 m
3
 

Podlahová plocha 1. NP: 79,04 m
2
 

Podlahová plocha 2. NP: 79,08 m
2 

Užitná plocha: 158,12 m
2
 

Světla výška 1. NP: 2 590 mm 

Světla výška 2. NP: 2 480 mm 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.): 

Plyn: plyn nebude zaveden 

Potřeba vody/den: 0,328 m
3
 

Celková potřeba teplé vody/rok: 120 m
3
  

Celková roční potřeba energie na vytápění: 15,2 MWh 

Celková roční energie na ohřev vody: 8,2 MWh 

Celková roční potřeba energie: 23,4 MWh 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členní na etapy):  

Započetí stavby: 9/2014 

Ukončení stavby: 4/2016 

k) Orientační náklady stavby: 2 350 000,- Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 objekt rodinného domu 

SO 02 zpevněná plocha (parkovací místo pro auto, přístup k objektu) 

SO 03 přípojka kanalizace 

SO 04 přípojka elektro 

SO 05 vodovodní přípojka 

SO 06 hlubinný vrt pro tepelné čerpadlo 

SO 07 oplocení 

  



15 
 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis územní stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

projektem řešený pozemek, parcelní číslo 2635/21, v katastrálním území Frýdek - Místek se 

bude nacházet v zastavěné oblasti v mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří rodinné 

domy. Stavební parcela je v osobním vlastnictví investora. Přístup na pozemek je zajištěn 

z přilehlé komunikace. Inženýrské sítě, ze kterých budou vyvedeny přípojky na daný 

pozemek, jsou vedeny v jeho blízkosti investora. Objekt bude svým architektonickým 

návrhem zapadat do okolní zástavby. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

na pozemku bylo provedeno místní šetření, geologický a hydrogeologický průzkum a měření 

radonu. Vyhodnocení daných průzkumů prokázalo nízký index aktivity radonu, jednoduché 

základové poměry a nízko položenou hladinu podzemní vody (cca 7 metrů). V hloubce do 10 

metrů byla zjištěna propustná zemina.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

stavební parcela nezasahuje do žádné ochranného ani bezpečnostního pásma, které jsou 

stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

oblast se nenachází v záplavovém území a poddolované oblasti. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území: 

stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí, stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území, ani vliv na jakost a množství podzemních 

vod. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

nebyly zjištěny žádné požadavky na asanace a demolice. Na pozemku se nenachází žádné 

dřeviny, které by bylo nutno skácet. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

dočasný ani trvalý zábor pozemku v evidenci zemědělského půdního fondu nebude proveden. 

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

technickou infrastrukturu): 

elektro: napojení na NN soustavu je provedeno z ulice Obecní, kanalizace: dešťová i 

splašková voda bude svedena do jednotné odpadní kanalizace, voda: vodovodní přípojka bude 

připojena z ulice Obecní. 

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

výkon tepelného čerpadla.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:  

stavba je určena pro bydlení, počet osob 4, užitná plocha 158,12 m
2
,  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus: 

stavební pozemek se nachází na parcele 2635/21 katastrální území Frýdek - Místek 

v zastavěné oblasti, podle územního plánu je pozemek určen pro výstavbu rodinného domu. 

Výměra daného pozemku je 1 206,07 m
2
. Rodinný dům svým vzhledem zapadá do rázu 

krajiny a je sjednocen s okolní zástavbou. Objekt je situován obytnými místnostmi směrem na 

jih. 

b) Architektonické řešení: 

budoucí objekt bude dvoupodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou. Obvodové 

konstrukce budou vyzděny z tvárnic POROTHERM tloušťky 440 mm na maltu 

POROTHERM TM. Strop bude keramicko-betonová konstrukce složená z POT nosníků a 

MIAKO vložek. Střecha bude tvořena z dřevěných krokví a se sklonem střechy 35 stupňů, 

střešní krytina bude keramická. Vstupní dveře budou dřevěné barvy třešně, okna budou 

plastová barvy třešně. Venkovní omítky jsou ze systému POROTHERM. Sokl bude zateplen 

nenasákavým polystyrenem XPS tloušťky 80 mm, povrchová úprava bude marmolit. Rodinný 
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dům bude vytápěn pomocí otopných těles značky KORADO. Zdroj tepla pro vytápění a ohřev 

teplé vody bude tepelné čerpadlo země-voda značky VAILANT o výkonu 6,4 kW. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Půdorys rodinného domu je ve tvaru obdélníku. Žádná výroba v objektu nebude provozována.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, objekt není bezbariérově přístupný.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy, týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dodavatel 

stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce. Stavba svým charakterem nevytváří bezpečnostní riziko při užívání. Při 

užívání objektu používaných technologií budou respektovány bezpečnostní doporučení 

dodavatele. Majitel stavby musí při užívání dodržet veškeré příslušné legislativní předpisy, 

kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize, odstraňovat případné vady ohrožující zdraví 

osob. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení: 

Základy: základová konstrukce je tvořena pásy z prostého betonu C 16/20, základové pásy 

pod obvodovým nosným zdivem budou v tloušťce 440 mm a jsou založené v nezamrzlé 

hloubce – 1,300 m od úrovně ± 0,000, základy pod vnitřními nosnými stěnami jsou založené 

do hloubky – 0,970 m a rozšířené o 150 mm na každou stranu. Podkladní beton vybetonovaný 

mezi základovými pásy bude z betonu C 20/25 v tloušťce 150 mm.  

Svislé konstrukce: obvodové nosné zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM EKO tloušťky 440 mm na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdivo 

bude vyzděno z tvárnic POROTHEM 24 P+D na MVC maltu, příčky budou vyzděny 

z keramických tvarovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC maltu. Stropní konstrukce: bude 

provedena ze systému POROTHERM tj. POT nosníky a vložky MIAKO, které jsou 

zmonolitněny nadbetonávkou z betonu C 25/30.  
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Střešní konstrukce: zastřešení rodinného domu bude sedlovou střechou, nosná část je tvořena 

krokvemi, sklon střešní roviny je 35 stupňů, hřeben střechy je ve výšce + 7,650 m od ± 0,000, 

skladba střechy bude tvořena z podhledu (sádrokartón), parozábrany, tepelné izolace a difuzní 

fólie a střešní krytiny.  

Schodiště: bude železo-betonové, vetknuté do obvodové stěny. Detail vetknutí schodiště do 

obvodové stěny je podle systému POROTHERM, tj. vyzděná věncovka a zateplení 

polystyrénem EPS, o tloušťce 150 mm.  

Vnitřní úpravy povrchu: veškeré povrchové úpravy stěn budou provedeny sádrovou omítkou 

v tloušťce 5 mm, kromě podhledu v podkroví, který bude ze sádrokartónu.  

Podlahy: keramická dlažba bude provedena v koupelně a technické místnosti, zádveří a na 

WC, v ostatních místnostech budou položeny vlysy.  

Výplně otvorů: okna budou plastová v barvě třešeň, vstupní dveře budou dřevěné v barvě 

třešeň. Střešní okna budou dodána firmou Velux, typ okna GZL 1050, v rozměru 780/1180 

mm, součinitel prostupu tepla UW = 14 W/m
2
K.  

Izolace proti vodě a vlhkosti: izolace spodní stavby bude provedena z izolačního pásu 

BITAGID R, tloušťka 4 mm. 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

objekt je založen na klasických betonových pásech, veškeré zdivo je vyzděno ze systému 

POROTHERM, strop je keramicko-betonový, střecha je klasická sedlová a schodiště železo-

betonové. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií, statická únosnost 

stavebních materiálu je garantována výrobcem systému.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení: 

stávající objekt je zemním vedením napojen na distribuční sít nízkého napětí přípojkou. 

Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je 

řešena napojením na jednotnou veřejnou kanalizaci. Plyn do objektu nebude zaveden. Objekt 
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bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda. Příprava teplé vody a vytápění budou zajištěny 

tepelným čerpadlem země-voda.  

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

v objektu bude instalováno tepelné čerpadlo země-voda i s jeho potřebným příslušenstvím, 

tzn. akumulační nádoba, expanzní nádoba, regulace, atd. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

pro objekt je zpracována samostatná požárně bezpečnostní zpráva.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

jednotlivé stavební konstrukce jsou v objektu navrženy tak, aby splňovaly tepelně technické 

požadavky dle normy ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, tj. součinitel postupu tepla, 

teplotní faktor a kondenzace vodní páry. 

b) Energetická náročnost stavby: 

nosné obvodové zdivo tloušťky 440 mm z tvárnic POROTHERM EKO U = 0,22 W/m
2
K. 

Součinitel postupu tepla oken UW = 1,2 W/m
2
K a dveří UD = 2 W/m

2
K. Zateplení střešní 

konstrukce je řešeno následujícím způsobem: tepelná izolace mezi krokvemi v tloušťce 160 

mm a pod krokvemi v tloušťce 80 mm ( = 0,039 W/mK). Tepelná izolace podlahy (na 

terénu) je provedena z EPS 100Z  = 0,037 W/mK.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem země-voda. Příprava teplé vody a vytápění budou 

zajištěny tepelným čerpadlem země-voda.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): vzhledem 

k charakteru stavby, její užívání a výstavba nebudou mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí v dané oblasti. Větrání bude zajištěno v obytných místnostech přirozenou infiltrací 

vzduchu, větrání WC v 1. NP. bude zajištěno ventilátorem Elektrodesign. Odvětrání spíže 
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bude řešeno provětráním přes fasádu, budou dvě vyústky, jedna v 500 mm nad podlahou a 

jedna ve 2 200 mm nad podlahou. Vytápění v objektu bude řešen tepelným čerpadlem země-

voda. Topná soustava bude dvoutrubková s teplotním spádem 50/40 °C, jsou navrženy 

deskové otopné tělesa značky KORADO RADIK PLAN VK. Denní osvětlení a proslunění je 

zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů podle požadavku ČSN EN 12464-

1. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru investora a projektu 

elektroinstalace. V objektu není navržen žádný podstatný zdroj hluku a vibrací, který by mohl 

zhoršit hlukové poměry v okolí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnější prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

při měření radonu nebylo zjištěno zvýšené množství radonové aktivity. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

nebyl proveden průzkum na zjištění bludných proudů, jedná se o stavbu, která není 

podsklepena, namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

nepředpokládá se namáhání technickou seizmicitou, ochrana není řešena. 

d) Ochrana před hlukem: 

v okolí stavby se nenachází žádné zdroje nadměrného hluku, není tedy nutné provádět 

protihluková opatření. 

e) Protipovodňová opatření: 

lokalita se nenachází v záplavovém území.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

elektro: napojení na NN soustavu je provedeno z ulice Obecní, kanalizace: dešťová i 

splašková voda bude svedena do jednotné odpadní kanalizace, voda: vodovodní přípojka bude 

připojena z ulice Obecní. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

elektro: napojení na NN síť bude provedeno pomocí kabelu AL 16 mm
2
, délka přípojky 7 m, 

voda: vodovodní přípojka bude připojena na vodovodní řád HDPE 100 SDR 40*6,7 délka 

přípojky 5,2 m. Kanalizace: napojení splaškové a dešťové vodovodní kanalizace bude 

provedeno do jednotného kanalizačního řádu délka přípojky 6 m.  

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: 

objekt bude přístupný z hlavní komunikace, u objektu se nachází komunikace pro pěší. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

v daném území se nachází rychlostní komunikace R 48. 

c) Doprava v klidu: 

na pozemku stavebníka je umožněno stání osobních automobilů. 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy: 

na místě, kde bude postaven budoucí objekt, bude provedena skrývka ornice, jež bude uložena 

na daném pozemku. Po dokončení stavebních prací bude nezastavěná plocha uvedena do 

původního stavu. Na určených místech bude dle investora provedena úprava pozemku (např. 

vysazení stromů, keřů). 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí, hluk: v okolí stavby se 

nenachází žádné zdroje nadměrného hluku, není tedy nutné provádět protihluková opatření, 

voda: stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu na odvodnění pozemků ani hladinu a jakost 

podzemní vody. 



22 
 

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

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

stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

v dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, stavba nebude mít 

vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIS: 

nejsou žádná. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů: 

nejsou žádná. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: nejsou kladeny 

žádné požadavky z hlediska plnění ochrany obyvatelstva, obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. V době výstavby bude pozemek ohraničen 

plotem. Při výstavbě může vznikat hluk spojený s použitými technologiemi výstavby. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

staveniště bude zásobeno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů vedlejšího 

objektu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr. Na pozemku jsou k dispozici 

plochy a prostory pro uložení materiálu a sklady, které je možno používat pro zařízení 

staveniště. 

b) Odvodnění staveniště: 

není předmětem dokumentace. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

staveniště bude zásobeno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů vedlejšího 

objektu. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci.  
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. 

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

staveniště bude oploceno minimálně do výšky 1,8 m, tak aby byla zajištěna ochrana staveniště 

a oddělen prostor od okolí. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby, při 

výstavbě budou v největším měřítku použity běžné drobné elektrické stavební stroje a ruční 

nářadí, které splňují akustické požadavky a pracovní doba, při provádění stavby bude 

v časovém rozmezí dle uvedeného předpisu. Skladovaný prašný materiál bude zakryt. 

Dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci musí být očištěny. Odpady, které 

vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

veškeré práce budou prováděny na pozemku investora, tudíž maximální zábor staveniště je 

vymezen hranicemi stavebního pozemku. Mohou vzniknout dočasné zábory z důvodu 

napojování přípojek, jedná se o dočasné zábory, budou co nejmenšího rozsahu a jen po dobu 

nezbytně nutnou, bude nutná dohoda s vlastníkem pozemku. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

nakládání a likvidace odpadu bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědna firma, jež bude 

provádět stavební práce. Při nakládání s odpady bude nutné dodržovat zákon č. 154/2010 Sb. 

Tab. B.1 Odpady vzniklé při stavbě 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 keramika O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 03 odpadní plast O 

17 04 05 železo a ocel O 

17 04 07 směs kovů O 

17 04 11 odpad kabelů O 
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17 05 04 zemina a kameny O 

17 08 02 sádrová stavební hmota O 

20 03 01 směsný komunální odpad O 

Zdroj: vlastní zpracování 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a 

přípojek, nepředpokládá se nutnost přísunu zeminy. Vykopaný materiál bude znovu použit na 

násypy v oblasti kolem stavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. budou vytvořeny podmínky odpovídající 

požadavkům životního prostředí, je nutné dbát hlavně na omezení hlučnosti, ochranu před 

znečištěním ropnými produkty, snížení prašnosti. Veškeré veřejné a sousední plochy, dotčené 

stavbou, budou uvedené do původního stavu. V průběhu realizace budou vznikat běžné 

stavební odpady, jež budou odváženy na skládky k tomu určené. Zaměstnanci realizační firmy 

budou užívat mobilní WC. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní 

vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se 

vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat 

se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 

materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o 

dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny 

účelně a hospodárně.  

Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop 

realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do 

výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud 

je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště 

(např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel 
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stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na 

svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k 

zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. 

Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory 

apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude 

součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do 

bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být 

označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

projektová dokumentace neřeší. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

při zásobování staveniště musí být respektován provoz veřejné dopravy z důvodu výstavby 

RD nevznikají žádné dopravně inženýrské opatření. 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

nejsou stanoveny žádné speciální podmínky na provádění stavby. 

n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny: 

doba výstavby se předpokládá 20 měsíců od započetí stavby. 

C f  
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D Dokumentace objektů a technických a technologických 

zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

Objekt rodinného domu bude nepodsklepený, dvoupodlažní se sedlovou střechou se sklonem 

35 stupňů.  

Barevné provedení objektu: barva omítky žluta, střešní krytina červená. Objekt svým tvarem 

zapadá do okolní zástavby, materiály použité na tuto stavbu jsou běžné. Budova má 

obdélníkový tvar o rozměrech 9,88 x 10,88 m. Výška hřebene střechy + 7,650 m pod ±0,000. 

Okna budou plastová s izolačním dvojsklem, barevné provedení imitace třešně, vstupní dveře 

budou dřevěné v barvě třešeň. Jedná se o bytovou jednotku 5+kk. Dům je navržen pro 4 

osoby. Obytné místnosti jsou orientovány na jižní stranu.  

Stavební fyzika: stavba je dostatečně osvětlena, osluněna, není potřeba chránit proti vnějším 

vlivům. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů jsou v souladu 

s normou ČSN 730540-2 (2011): požadavky, které stanovuje minimální požadavky na tepelné 

ztráty bilanci a kondenzaci vodní páry a teplotní faktor. Dále je tepelná technika řešena 

samostatnou Přílohou č. 1 a 2.  

Tab. D.1 Seznam místností 

Číslo místnosti Název místnosti 

1.01 Zádveří 

1.02 Chodba + schodiště 

1.03 WC 

1.04 Technická místnost 

1.05 Pokoj/pracovna 

1.06 Obývací pokoj 

1.07 Kuchyňský kout 

1.08 Spíž 

2.01 Ložnice 

2.02 Pokoj  

2.03 Koupelna 

2.04 Pokoj 

Zdroj: vlastní zpracování 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Zemní práce: před započetím zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 

200 až 300 mm, která bude použita pro dokončovací terénní úpravy po dokončení stavby. 

Ornice bude uchovávána na pozemku investora. Rýhy pro základové pásy budou hloubeny 

pod obvodové, vnitřní, nosné a schodišťové zdivo. Zemina bude uložena na pozemku 

investora, tato zemina bude následně použita k hrubým terénním úpravám, včetně násypu a 

zásypu kolem domu. Základová spára pod obvodovými konstrukcemi bude v hloubce – 1,290 

m od úrovně ± 0,000, výkopy budou svahovány na základě úhlu vnitřního tření zeminy, 

základová spára pod vnitřními nosnými zdmi bude v úrovni – 0,860 m od úrovně ± 0,000. Do 

výkopu před betonáží bude vložen zemnící pásek. 

Základové konstrukce: na základě vyhodnocení geologického průzkumu byly vyhodnoceny 

podmínky pro zakládání jako jednoduché, zemina je štěrkopísčitá, tudíž není nutné odvádět 

přebytečnou vodu k drenáži. Veškeré základové pásy budou provedeny z betonu třídy C 16/20 

– XA1. Hloubka založení základů pod nosným obvodovým zdivem je – 1,290 m od úrovně ± 

0,000, šířka bude 440 mm, základ bude odskočen o 100 mm. Hloubka založení základů pod 

vnitřním nosným zdivem bude – 0,860 m od úrovně ± 0,000, šířka bude 550 mm, tj. rozšíření 

o 150 mm na každou stranu. Podkladní beton bude proveden v tloušťce 150 mm, pokud to 

bude nutné, bude pod podkladní beton vytvořen podsyp ze zhutněného štěrkopísku. Před 

zahájením betonáže je nutné se zaměřit a zkontrolovat zda jsou provedeny veškeré prostupy 

přes konstrukci základů. 

Hydroizolace: základová deska bude opatřena penetračním nátěrem a poté bude opatřena 

hydroizolací Bitagit R (tloušťka izolace 4,5 mm). Hydroizolace bude horkovzdušně svařena 

v přesazích, které budou minimálně 150 mm. Po dosažení požadované pevnosti betonu bude 

možné začít s vyzdíváním nosných svislých konstrukcí. 

Svislé konstrukce: obvodové nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic 

POROTHERM EKO na maltu POROTHERM TM v tloušťce 440 mm, součinitel prostupu 

tepla U = 0,22 W/m
2
K (požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 je 

UN = 0,3 W/m
2
K, požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro návrhovou teplotu 

místnosti 24 stupňů /koupelna/ je UN = 0,24 W/m
2
K). Obvodové zdivo bude z vnitřní strany 

opatřené sádrovou omítkou, z vnější strany bude dle doporučení výrobce provedena hrubá 

omítka POROTHERM TO v tloušťce 30 mm a finální vrstva z omítky POROTHERM 

UNIVERSAL v tloušťce 5 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic 
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POROTHERM P+D 24, celková tloušťka zdi bude 250 mm. Vnitřní nosné zdivo bude z obou 

stran opatřené sádrovou omítkou. Příčky budou vyzděné z keramických tvárnic 

POROTHERM P+D 11,5 na maltu MVC. Součinitel prostupu tepla je 1,86 W/m
2
K 

(požadovaná hodnota dle ČSN 730540-2 je UN = 2,7 W/m
2
K, stěna vnitřní meziprostory 

s rozdílem teplot do 5 stupňů včetně). Dané svislé konstrukce se budou provádět dle 

technologických postupů dodavatele materiálu. Při vyzdívání bude použit kompletní systém 

zdění v systému POROTHERM (doplňkové tvárnice u oken a založení obvodového zdiva, 

atd.). 

Stropní konstrukce: stropní konstrukce bude provedena v systému POROTHERM, tj. POT 

nosníky budou uloženy na nosné zdivo, délka uložení bude 125 mm a budou uloženy na těžký 

asfaltový pás (akustické opatření), osová vzdálenost nosníku bude 500 mm mezi nosníky 

budou vloženy vložky MIAKO. Těžký asfaltový pás se nepokládá na překlady v místě nad 

otvorem, toto opatření zamezuje pevnému spojení stropní desky s poslední vrstvou cihel, 

tudíž omezuje riziko vzniku trhlin ve fasádě okolo ložné spáry mezi předposlední a poslední 

vrstvou cihel pod stropní deskou. Nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly 

se sloupky již při ukládání nánosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo 

podporou a nosnou zdí byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být zavětrovány. Při 

betonáži je nutno dbát na krycí vrstvu a dodržení konstantní tloušťky betonu nad vložkami. 

V rámci stropní konstrukce bude provedeno také ztužení stavby železobetonovým věncem. 

Jako ochrana proti tepelným mostům bude v místě bude provedeno zaizolování věnce dle 

technického předpisu firmy POROTHERM, bude vyzděná věncovka po obvodu nosného 

obvodového zdiva a opatřena izolantem EPS v tloušťce 120 mm. Strop bude zmonolitněn 

betonem třídy C 20/25, nadbetonávka bud v tloušťce 60 mm. 

Obrázek D.1 Detail stropní konstrukce 

 

Zdroj: podklady pro navrhování systému POROTHERM č. 13 
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Schodiště: schodišťový prostor bude umístěn v místnosti chodby, jedná se o dvouramenné 

schodiště, bude provedeno monoliticky ze železobetonu. Použitá třída betonu bude C 25/30. 

Pod schodištěm bude nutné vybetonovat základový pás. Šířka základového pásu bude 265 

mm a bude proveden do hloubky – 0,470 m od úrovně ±0,000, povrchová úprava schodiště 

bude provedena z keramických dlaždic, zábradlí bude provedeno ze dřeva dle požadavků 

investora. Schodišťové stupně mají výšku 183,125 mm a šířku 265 mm, celkový počet stupňů 

je 16. Tloušťka železobetonové desky je 150 mm, rozměry podesty jsou 900 x 2 000 mm.  

Zastřešení: rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou o sklonu 35 stupňů. Nosnou část 

tvoří krokve, rozměry krokve budou 160/100 mm, hřeben bude ve výšce + 7,650 m od ± 

0,000. Střešní plášť je tvořen krytinou LINDAB, plášť bude kotven na dřevěné latě 40/50 

mm. Střešní konstrukce je dostatečně zateplena, splňuje požadavky normy ČSN 730540-2, 

součinitel tepelné vodivosti byl vypočten programem Teplo 2011 na U = 0,19 W/m
2
K. 

Skladba střešního pláště:  

- střešní krytina LINDAB, 

- latě 40/50 mm, 

- kontralatě 40/50 mm, 

- vzduchová mezera, 

- difúzně otevřená fólie Bramac Pro. 

Střešní konstrukce bude zateplena vláknitou izolací URSA DFH 35, první zateplovací vrstva 

bude vložena mezi krokve, její tloušťka bude 160 mm, součinitel tepelné vodivosti  = 0,039 

W/mK. Díky nosné konstrukci střechy (krokve) je nutné v této vrstvě spočítat vliv 

systematického tepelného mostu. Při posouzení této vrstvy programem Teplo 2011 byl 

stanoven součinitel tepelné vodivosti na  = 0,052 W/mK. Druhá zateplovací vrstva bude 

v tloušťce 80 mm, bude kladena kolmo na krokve, součinitel tepelné vodivosti  = 0,039 

W/mK, zde není nutné počítat vliv tepelných mostů. Jako parozábrana bude sloužit reflexní 

parotěsná fólie JUTAFOL N 110 SPECIAL. Jako podhled bude zvolen sádrokartón bílý. 

Přístup do půdního prostoru je řešen přes stropní výlez v 2.NP v místnosti 2.05. Veškeré 

dřevěné prvky je potřeba napustit ochranným přípravkem (Bochemit). Ostatní klempířské 

výrobky jako lemování, oplechování, okapový systém, bude dodána firmou Lindab. 

Lemování oken bude dodáno firmou Velux, barvě mědi. 
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Úpravy povrchu a podlahy: veškeré vnitřní omítky jsou řešené jako sádrové (firma Knauf), 

při provádění těchto omítek bude kladen důraz na rovinnost a hladkost povrchu. Místa, kde 

bude přechod materiálu, např. beton-cihla, bude v daném přechodu zaomítaná výztužná 

sklolaminátová síť Vertex R 117. Přechod mezi stěnou a podlahou bude proveden dle 

povrchové úpravy podlahy, tzn. u podlahy z keramické dlažby bude proveden keramický sokl, 

u dřevěné podlahy bude proveden dřevěnou lištou. Konečnou povrchovou úpravou bude 

malba značky JUPOL (barva bílá). Venkovní omítky budou provedeny dle systému 

POROTHERM, jádrová omítka bude provedena v tloušťce 30 mm z omítkové směsi 

POROTHERM TO, na ní bude nanesena v tloušťce 5 mm finální omítka POROTHERM 

UNIVERSAL, barva venkovních omítek bude žlutá, fasádní barvu dodá firma Baumit (RAL 

1028). Venkovní soklová omítka bude marmolit (weber.pas marmolit MAR2G04 (HBW 19)). 

Pod touto omítkou bude proveden podklad z lepidla (weber.therm klasik), vyztužený 

sklolaminátovou tkaninou, jako tepelná izolace soklu byl zvolen nenasákavý extrudovaný 

polystyrén XPS v tloušťce 80 mm. Malba v koupelně bude provedena nátěrem od firmy 

Dulux, barva bude upřesněna dle požadavku investora během výstavby, bude možná záměna 

za keramický obklad.  

Skladba podlahy nad terénem (vlysy): 

- dřevěné vlysy, tloušťka 10 mm, 

- mirelon, tloušťka 5 mm, 

- OSB desky, tloušťka 2x12 mm (křížem kladené), 

- Rigips EPS 100Z, tloušťka 120 mm, 

- hydroizolace Bitagit R, tloušťka 4,5 mm, 

- podkladní beton, tloušťka 150 mm, 

- rostlá zemina, respektive podsyp. 

Skladba nad terénem (keramická dlažba): 

- keramická dlažba, tloušťka 8 mm, 

- lepidlo na keramickou dlažbu, v tloušťce 4 mm, 

- OSB desky, tloušťka 2x12 (křížem kladené), 

- Rigips EPS 100Z, tloušťka 120 mm, 

- hydroizolace Bitagit R, tloušťka 4,5 mm, 

- podkladní beton, tloušťka 150 mm, 

- rostlá zemina, respektive podsyp. 
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Skladba podlahy ve 2.NP (vlysy): 

- dřevěné vlysy, tloušťka 10 mm, 

- mirelon, tloušťka 5 mm, 

- OSB desky, tloušťka 2x12 mm (křížem kladené), 

- kročejova izolace Rockwool Steprock HD, tloušťka 50 mm, 

- strop z PTH, 

- sádrová omítka. 

Skladba podlahy ve 2.NP (keramická dlažba): 

- keramická dlažba, tloušťka 8 mm, 

- lepidlo na keramickou dlažbu, v tloušťce 4 mm, 

- OSB desky, tloušťka 2x12 (křížem kladené), 

- kročejova izolace Rockwool Steprock HD, tloušťka 50 mm, 

- strop z PTH, 

- sádrová omítka. 

Hodnota součinitele prostupu tepla podlahy na zemině je U = 0,26 W/m
2
K (vlysy) a U = 0,28 

W/m
2
K (keramická dlažba). (Požadovaná hodnota dle ČSN 730540-2 je UN = 0,45 W/m

2
K, 

podlaha na terénu musí splňovat 1 m od obvodové zdi, stejný požadavek jako obvodová stěna 

tj. UN = 0,3 W/m
2
K.)  

Konstrukce truhlářské a zámečnické: okna budou řešena jako plastová, pěti komorová, 

zasklení bude izolačním dvojsklem. Všechna okna budou zajišťovat mikroventilaci. 

Součinitel prostupů tepla dle výrobce je UW = 1,2 W/m
2
K. Okna budou otvíravá, barva oken 

třešeň. Výrobce plastových oken firma Pramos. Vstupní dveře budou dřevěné, barva třešeň, 

budou dodány firmou Masonite, součinitel prostupu tepla UD = 1,5 W/m
2
K.  Vnitřní dveře 

jsou navrženy jako jednokřídlové, materiál voština, s kašírovanou povrchovou úpravou, 

v barvě třešeň. Dveře budou osazeny do klasických ocelových zárubní. Oplechování parapety 

a okapy budou provedeny v souladu ČSN 733610, budou ze stejného materiálu a barvy, 

odstín by měl být co nejbližší barvě okna, tyto klempířské výrobky dodá firma Lindab, 

konečné slovo bude mít investor. Dodavatele kuchyňské linky si vybere investor při 

dokončovacích pracích, jakožto i její typ a elektrospotřebiče. 

Překlady: nad okenními a dveřními otvory budou provedeny překlady ze systému 

POROTHERM. Překlady musí být osazeny podle technologických postupů, uvedených 
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v technické příručce výrobce, minimální uložení překladů je 125 mm, výpisy a specifikace 

jsou uvedeny ve výkresech jednotlivých podlaží. 

Komín: neuvažuje se s výstavbou komína, ani jeho dodatečným přistavěním. 

Technické vybavení: elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN, projekt neřeší. 

Zdravotechnika – vnitřní rozvody vody budou provedeny z potrubí PPR EKOPLASTIK od 

firmy WAVIN OSMA. Ohřev vody bude proveden pomocí tepelného čerpadla země-voda, jež 

má v sobě zabudovaný zásobník teplé vody (175 litrů). (Dle ČSN 060320 příprava teplé vody 

byl stanoven výpočtem objem zásobníku na 122 litrů.) Zařizovací předměty budou vybrány 

dle požadavků investora. Kanalizace bude řešena plastovými troubami z materiálu PP, HT, 

dodavatel tohoto materiálu je firma WAVIN OSMA. Dešťová a splašková kanalizace se 

napojí na jednotnou kanalizační síť, místo napojení dešťové kanalizace na splaškovou bude na 

pozemku investora a bude provedena pomocí revizní šachty. Vytápění – objekt bude vytápěn 

otopnými tělesy (KORADO RADIK PLAN VK), systém bude dvoutrubkový, teplotní spád 

byl stanoven na 50/40 °C. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem 

na teplou vodu. Tepelné čerpadlo o výkonu 6,4 kW. Přitápění objektu bude řešeno 

integrovaným elektrokotlem v tepelném čerpadle o výkonu 6 kW. Tepelné čerpadlo bude 

umístěno v technické místnosti společně s expanzní nádobou a akumulačním zásobníkem. 

Větrání – větrání jednotlivými místnostmi bude přirozené okny. Větrání WC v 1.NP bude 

větráno nuceně pomocí ventilátoru Elektrodesign. Spíž bude větrána pomocí prostupů ve zdi o 

průměru 2 x 125 mm. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Protipožární ochrana je v objektu řešena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb.  

D.1.4 Technika prostředí staveb - vytápění 

Bakalářská práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla země-voda.  

Jako zdroj tepla bylo navrženo tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 6,4 kW s integrovaným 

zásobníkem teplé vody od firmy VAILLANT VWS 62/3. Tepelné čerpadlo slouží jak 

k ohřevu teplé vody, tak i ohřevu topné vody. Tepelné čerpadlo bylo navrženo na 81 % 

celkových ztrát všech místností, teplotní spád otopné soustavy byl zvolen vzhledem 

k vytápění tepelným čerpadlem na 50/40 °C. Tepelné čerpadlo nepožaduje žádné zvláštní 

požadavky na přívod vzduchu, ani objem technické místnosti.  
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a) Klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky: 

místo: Frýdek - Místek 

nadmořská výška: 316 m.n.m. 

normální tlak vzduchu: 0,098 MPa 

zimní výpočtová teplota: - 15 °C, 95 % relativní vlhkosti 

střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období tem  

počet dnů otopného období: 236 dní 

střední vnitřní teplota vzduchu tis = 20 °C. 

b) Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně-technických vlastností 

stavebních konstrukcí: 

veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s tepelně technickými požadavky na součinitele 

prostupu tepla, teplotní faktor a kondenzaci vodní páry dle ČSN 730540-2. Tyto konstrukce 

byly vyhodnoceny v programu Teplo 2011, veškeré výstupy z tohoto programu jsou uvedeny 

v Příloze č. 1.  

Tab. D.2 Přehled součinitelů prostupu tepla stavebních konstrukcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

c) Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, větráním, 

celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnlivých tepelných zisků budovy: 

tepelné ztráty objektu byly spočítány v programu ZTRÁTY 2011, na tyto ztráty jsou poté 

navrhovány otopné tělesa a otopná soustava i tepelné čerpadlo. Veškeré výstupy z tohoto 

programu jsou uvedeny v Příloze 2. 

KONSTRUKCE U (W/m
2
K) UN (W/m

2
K) posudek

Obvodová stěna 0,22 0,3 splňuje požadavek

Obvodová stěna (koupelna) 0,22 0,24 splňuje požadavek

Příčka 1,86 2,7 splňuje požadavek

Podlaha na zemině - vlysy 0,26 0,45 splňuje požadavek

Podlaha na zemině - keramická dlažba 0,28 0,45 splňuje požadavek

Strop vnitřní, keramická dlažba 0,47 2,2 splňuje požadavek

Střecha 0,19 0,24 splňuje požadavek

Střecha (koupelna) 0,19 0,19 splňuje požadavek
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Tab. D.3 Tepelné ztráty po místnostech 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

d) Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody: 

výpočet objemu zásobníku teplé vody je uveden v Příloze č. 3. Objem zásobníku je 

integrován v tepelném čerpadle a má objem 175 litrů, objem stanovený výpočtem dle ČSN 

060320 Příprava teplé vody je stanoven na 122 litrů. 

e) Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla: 

tepelné čerpadlo bylo navrženo na tepelné ztráty všech místností a na ohřev teplé vody. 

Potřebný výkon byl stanoven na 7,91 kW. Tepelné čerpadlo má výkon 6,4 kW, tzn., že je 

dimenzováno na 81 % potřebného výkonu. V případě, že výkon tepelného čerpadla nebude 

dostačující, obsahuje tepelné čerpadlo integrovaný elektrokotel o výkonu 6 kW, tudíž 

vytápění je řešeno jako bivalentní. 

f) Stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění a přípravu TV, celková roční 

potřeba tepla v MWh/rok: 

celková spotřeba tepla se předpokládá na 15 200 kWh a 8 200 kWh na ohřev teplé vody, 

celková spotřeba 23 400 kWh/rok. Roční spotřeba elektrické energie je 7 800 kWh při 

průměrném topném faktoru 3.  

g) Popis primárního média: 

primární médium bude nemrznoucí směs ohřívaná v hlubinném vrtu. K usnadnění napouštění 

a propláchnutí okruhu s nemrznoucí směsí je u tepelného čerpadla umístěna jednotka 

k napouštění nemrznoucí směsi. Skládá se z manometru, uzavírajících kohoutů a propojení 

Č.M. Účel místnosti Tepelná ztráta místnosti [W]

 1.01 Zádveří 241

 1.02 Chodba + schodiště 431

 1.03 WC 47

 1.04 Technická místnost 391

 1.05 Pokoj/pracovna 607

 1.06+1.07 Obývací pokoj + kuchyňský kout 1496

 1.08 Spíž 91

 2.01 Ložnice 740

 2.02 Pokoj 850

 2.03 Koupelna 1284

 2.04 Pokoj 658
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s vyrovnávací nádobou s nemrznoucí směsí. Vaillant používá jako nemrznoucí směs 1,2 

propylenglykol, který se smíchá s vodou v poměru 1:2, v tomto poměru chrání před mrazem -

15 °C. Jinou nemrznoucí směs nelze použít. 

h) Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení: 

tepelné čerpadlo je umístěno v technické místnosti 1.04. Jedná se o čerpadlo země-voda. 

Teplo bude odebíráno z hlubinného vrtu, jehož předností jsou malá potřeba místa (ve srovnání 

se zemním kolektorem), lze provádět i ve stávající zahradě, uzavřený systém, možnost 

chladící funkce, nejlepší tepelná vydatnost ze všech zemních systémů. Naproti tomu jsou 

relativně vysoké náklady na vrt. Při návrhu hlubinného vrtu je třeba vzít v úvahu příjezdové 

cesty a potřeba místa na vrtací zařízení a materiál. Žádoucí je vysoká tepelná vodivost 

podloží. Tepelné čerpadlo bude umístěno na zemi, není potřeba žádných zvláštních opatření 

na podlaze. Zapojení TČ bude provedeno specializovaným technikem. V technické místnosti 

se nachází také akumulační zásobník a expanzní nádoba. Spotřebič nevyžaduje žádné zvláštní 

řešení ohledně větrání technické místnosti. V okruhu budou umístěna dvě oběhová čerpadla 

jedno je umístěno v tepelném čerpadle, druhé za akumulační nádobou. Součástí tepelného 

čerpadla je nerezový zásobník teplé vody o objemu 175 litrů, ekvitermní regulátor energetické 

bilance se zobrazením ekologicky získávané energie, řízené vysoce účinné čerpadlo topení, 

elektricky ovládaný trojcestný ventil, přepínání mezi ohřevem teplé vody a ohřevem otopné 

soustavy, pružné tlakové hadice, elektrické přídavné topení o výkonu 6 kW, systém Pro E, 

venkovní, akumulační a výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody, řízené oběhové čerpadlo 

nemrznoucí směsi, součástí je také vyrovnávací nádoba nemrznoucí směsi s pojistným 

ventilem. 

i) Popis požadovaného otopného systému, nominální teplotní spád, typ okruhu rozvodu 

tepla: 

vytápění v daném objektu je řešeno jako teplovodní a jednookruhové, jsou navržena klasická 

desková otopná tělesa. Teplovodní systém je dvoutrubkový s nuceným oběhem vody. Měděné 

potrubí je napojené na otopná tělesa zespod (typ KORADO RADIK PLAN VK). Teplotní 

spád otopné soustavy je 50/40. Jsou navržena dvě čerpadla, jedno je čerpadlo topného okruhu 

a druhé je součástí tepelného čerpadla a čerpá vodu mezi TČ a akumulačním zásobníkem. 

V systému je navržena expanzní nádoba o objemu 18 litrů. Výpočet objemu expanzní nádoby 

je uveden v Příloze č. 9. Výpočet je proveden dle ČSN EN 12828, dle výpočtu vyšel 

minimální objem expanzní nádoby 12,05 litrů. Dále je navržena akumulační nádoba Vaillant 
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VPS 300/3 o objemu 300 litrů, výpočet je uveden v Příloze č. 8. Akumulační zásobník plní 

v systému následující úkoly: 

- zaručuje minimální objem vody v oběhu, 

- překlenuje dobu zablokování ze strany provozovatele napájecí sítě, čímž zaručí 

plynulou dodávku tepla, 

- hlavní funkce spočívá v tom, že se zvýší minimální doby chodu tepelného čerpadla. 

Akumulační zásobník je zapojen do systému jako dělící zásobník, který hydraulicky oddělí 

výrobu tepla od využití tepla, tlakový nulový bod leží v dělícím zásobníku. Tím je dosaženo 

minimální množství vody v oběhu a počet sepnutí tepelného čerpadla se sníží.  

j) Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon a průtok: 

v rodinném domě je jeden topný okruh, tento okruh je rozveden do obou podlaží objektu a je 

rozdělen na jednotlivé větve, viz Příloha č. 3. Měděné potrubí bude vedeno v konstrukci 

podlahy dle technických požadavků. 

k) Tlaková ztráta, způsob regulace, parametry oběhových čerpadel a regulačních ventilů: 

na jednotlivých větvích navrženého potrubí byly spočtené tlakové ztráty, tyto výpočty jsou 

uvedeny v Příloze č. 4. Nejvyšší tlaková ztráta byla vypočtena u větve A – 4 946 Pa. Otopný 

systém bude regulován pomocí ekvitermní regulace, jež je součástí dodávky tepelného 

čerpadla VAILLANT VWS 62-3. Regulace probíhá na principu nabíjení akumulačního 

zásobníku. U akumulačního zásobníku je požadovaná výstupní teplota v závislosti na 

venkovní teplotě. Tepelné čerpadlo topí tehdy, když je teplota horního čidla akumulačního 

zásobníku VF 1 nižší než požadovaná teplota, topí tak dlouho, dokud dolní čidlo 

akumulačního zásobníku RF 1 nedosáhne požadované teploty zvýšenou o 2 K. V návaznosti 

na nabíjení zásobníku teplé vody se akumulační zásobník rovněž nabíjí tehdy, když teplota 

horního čidla VF 1 je nižší než 2 K nad požadovanou teplotou (předčasné dobíjení).  

Tepelné čerpadlo obsahuje kompletní příslušenství (čidla teploty, termostaty, 

mikroprocesorový diagnostický systém, dálkové ovládání). Oběhové čerpadlo integrované 

v tepelném čerpadle bude čerpat otopnou vodu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby, 

oběhové čerpadlo je vyhovující, je elektronicky regulovatelné, viz Příloha č. 11.  
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l) Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění: 

potrubí otopné soustavy bude zhotoveno z materiálu měď. Veškeré potrubí bude 

v minimálním spádu 0,3 %. Spojování potrubí bude provedeno lisováním, dle ČSN EN 1254-

2. Rozvody potrubí je vyznačeno ve výkresech topení. Otopná tělesa jsou typu VK, budou 

napojena zespod, buď zprava nebo zleva. Veškeré potrubí bude zaizolované izolací od firmy 

RockWool bude typu Pipo ALS tj. tepelně izolační výrobek z kamenné vlny pojené 

organickou pryskyřicí. Izolace má tvar dutého válce se zámkem zamezujícím ztrátě tepla 

v podélném spoji, je opatřena povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skleněných vláken, pouzdro je opatřeno přesahem fólie v podélném spoji se samolepící 

páskou pro jeho dokonalé uzavření. Spojování pouzdra v příčném směru se doporučuje 

stáhnout izolační pouzdro hliníkovou samolepící ALS páskou. Izolace se používá výhradně 

k potrubním rozvodům s provozní teplotou +15 až +250 °C. Jednotlivé dimenze tepelné 

izolace jsou navrženy podle typů potrubí a návrhové teploty v místnosti. Výpočet tloušťky 

izolací jsou uvedeny v Příloze č. 12. Dimenze potrubí budou v rozměrech 12x1 mm až 28x1,5 

mm. 

Tab. D.4 Celková délka potrubí dle jednotlivých dimenzí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

m) Způsob vyregulování a vyvážení soustavy: 

vyregulování otopné soustavy bude provedeno pomocí termoregulačních ventilů, jež jsou 

součástí každého topného tělesa. Nastavení termoregulačních ventilů je uveden v Příloze č. 4. 

Postup vyregulování: nejprve byla vypočtena největší tlaková ztráta na nejvzdálenějším 

otopném tělese, která byla při maximálním otevření termoregulačního ventilu (stupeň 6) 4 946 

Pa. Poté se u ostatních otopných těles se regulovala tlaková ztráta pootočením 

termoregulačních ventilů, aby ztráta k těmto otopným tělesům byla rovna 4 946 Pa. Jednotlivé 

nastavení ventilů bylo odečteno z následujícího grafu. 

  

12x1 33,2 25

15x1 12,8 30

18x1 36,6 30

22x1 14,2 30

28x1,5 12,6 40

Dimenze 

potrubí

Celková délka 

[mm]

Tloušťka potrubní 

izolace [mm]
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Graf D.1 Stanovení stupně přednastavení ventilu 

  

Zdroj: www.korado.cz 

 

n) Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou: 

naplnění otopné soustavy a její případné doplňování vodou bude provedeno pomocí 

napouštěcího ventilu firmy Honeywell. V tomto tělese je obsažený redukční, zpětný a 

uzavírací ventil. Na ventilu je možnost připojení manometru tak, aby bylo možné kontrolovat 

přesnou hodnotu tlaku. 

o) Tlakové poměry soustavy (plnící tlak, provozní tlak, otvírací tlak pojistného ventilu): 

maximální přetlak otopné soustavy je 250 kPa, tato hodnota je podle navrženého pojistného 

ventilu, byl navržen ventil GIACOMINI 1/2 “x 2,5. Návrh pojistného ventilu je uveden 

v Příloze č. 10. Počáteční tlak soustavy byl stanoven na 0,9 ba, výpočet je součástí Přílohy č. 

10. Minimální průřez pojistného potrubí je 11,54 mm. 

p) Návrh expanzní nádoby: 

expanzní nádoba byla navržena o objemu 18 litrů, REGULUS MB 18, inline 3/4 “M (průměr 

317 mm, výška 350 mm), expanzní nádoba je přetlakovaná od výroby na 1,5 bar, maximální 

pracovní tlak expanzní nádoby je 3 bar. Minimální objem expanzní nádoby je 12,5 litrů, 

výpočet byl proveden dle ČSN 12828. Celý výpočet je uveden v Příloze č. 9.  



39 
 

q) Popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace teploty 

prostoru: 

otopná tělesa budou umístěna převážně pod oknem, s výjimkou místnosti č. 1.01 (zádveří), 

které bude umístěno u hlavních vstupních dveří a místnosti č. 1.02 (chodba + schodiště), která 

bude umístěno mezi vstupem do místnosti č. 1.03 (WC) a č. 1.06 (obývacím pokojem).  

Navržena tělesa jsou v provedení VENTIL KOMPAKT, které umožňuje pravé nebo levé 

spodní připojení na otopnou soustavu s nuceným oběhem. Otopná tělesa mají ze zadní strany 

přivařeny dvě horní a dvě dolní příchytky. Pro optimální funkci využití otopných těles je 

doporučeno používat kompaktní armatury a termostatické hlavice. Otopná tělesa budou 

napojena na soustavu pomocí kompaktní připojovací armatury s roztečí 50 mm, s redukcí G 

1/2 na G 3/4 (H armatura). Dále budou na otopná tělesa usazeny termostatické hlavice 

Danfoss typ RAE-K-5034. Regulace celého systému je ekvitermní, čidlo je umístěno na 

severní straně fasády. V jednotlivých místnostech lze regulovat teplotu pomocí 

termostatických hlavic. 

Tab. D.5 Výpis otopných těles 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

r) Parametry oběhových čerpadel: 

v systému jsou navrženy dvě oběhové čerpadla, jedno je součástí tepelného čerpadla 

VAILLANT VWS a čerpá vodu z tepelného čerpadla do akumulační nádoby, druhé je 

čerpadlo oběhového topného systému, čerpá vodu z akumulačního zásobníku k jednotlivým 

otopným tělesům, bylo navrženo čerpadlo WILO STRATOS PICO. Dopravní výška je 0,51 

Číslo OT Typ tělesa (rozměry)

1 22 - 800/500

2 33 - 1600/500

3 21 - 1600/600

4 22 - 1600/500

5 21 - 1600/500

6 11 - 1600/500

7 11 - 1600/500

8 21 - 1600/500

9 11 - 1600/400

10 11- 1600/500

11 11 - 400/900

12 11 - 800/900
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m, hmotnostní průtok je 0,62 m
3
/hod. Graf a technický list oběhového čerpadla je uveden 

v Příloze č. 11. Oběhové čerpadlo je umístěno na vratném potrubí. 

s) Příprava teplé vody: 

příprava teplé vody bude prováděna tepelným čerpadlem, v němž je integrovaný zásobník 

teplé vody o objemu 175 litrů. Stanovení potřeby vody bylo dle ČSN 060320 Potřeba teplé 

vody stanoveno na 328 litrů za den. Minimální objem zásobníku byl stanoven výpočtem na 

122 litrů, tudíž integrovaný zásobník teplé vody je vyhovující. Jmenovitý tepelný výkon pro 

ohřev 1n je stanoven výpočtem na 1,075 kW, celý výpočet je uveden v Příloze č. 6.  

t) Měření, zkoušky zařízení a zprovoznění: 

měření teploty vody (topné i teplé užitkové) je součástí tepelného čerpadla, v němž je 

instalovaný teploměr. Měření tlaku: součástí tepelného čerpadla je manometr. Tlaková 

zkouška: po montáží všech zařízení musí být rozvodné potrubí podrobeno tlakové zkoušce 

odpovídající minimálně provoznímu tlaku média. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel a 

vyhotoví o zkoušce zápis. Revize elektro: veškeré elektrické zařízení po instalaci musí být 

podrobena revizi. Zprovoznění: do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem 

odpovídá platným předpisům a splňuje podmínky bezpečného provozu.  

u) Bezpečnost práce: 

svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 070710, musí 

být dodržena ustanovení příslušných norem pro výrobu montáž a svařování potrubí. 

Elektroinstalaci může provádět pouze osoba s odpovídající odbornou elektrotechnickou 

kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům, který je vytápěn obnovitelným zdrojem, 

tepelným čerpadlem země-voda, které odebírá akumulované teplo ze země. Zdrojem tepla byl 

pro tuto práci navržen hlubinný vrt. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části práce byla řešena stavebně-technická 

část, díky které se podařilo snížit tepelné ztráty na minimum při zachování rozumných 

počátečních investic.  

Druhá část bakalářské práce se zabývala tepelně technickým posudkem konstrukcí tepelných 

ztrát a řešením otopné soustavy objektu. Všechny konstrukce odpovídají novodobým 

požadavkům na tepelnou techniku, konkrétně norma ČSN 730540-2. Bylo navrženo tepelné 

čerpadlo Vaillant VHS 63/2, které je schopno zajistit plnou dodávku teplé vody díky 

integrovanému zásobníku o objemu 175 litrů.  

Díky novodobým materiálům se podařilo snížit tepelné ztráty objektu na minimum. Tepelné 

čerpadlo pokrývá tyto ztráty z 81 % při návrhové venkovní teplotě -15 °C. V případě nutnosti 

čerpadlo obsahuje elektrokotel o výkonu 6 kW, které případné deficity spolehlivě překoná. 

Předpokládaná spotřeba elektrické energie na vytápění a ohřev teplé vody je 7 800 kWh při 

průměrném topném faktoru 3. V systému je vložený také akumulační zásobník o objemu 300 

litrů, jež má za následek, že tepelné čerpadlo spíná v přibližně požadovaných cyklech 2x až 

3x za hodinu. Tento typ vytápění je velmi náročný na počáteční investici. 
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Příloha č. 1 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

 

 

 

 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 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Sádrová omítka  0,0150  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  4  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Porotherm TO   --- 
  4  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 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 :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    20.6   43.9  1064.6    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   46.3  1122.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.6   48.9  1185.9     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   52.7  1278.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   58.7  1423.6    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   63.6  1542.4    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   66.0  1600.6    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   65.1  1578.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   59.4  1440.5    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   53.5  1297.5     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   49.2  1193.2     3.8   79.2   634.8 
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   12        31    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.41 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.218 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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 :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2373.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.2   0.594     7.9   0.450    19.4   0.947    47.4 
    2    12.0   0.599     8.7   0.443    19.5   0.947    49.7 
    3    12.9   0.555     9.5   0.361    19.7   0.947    51.8 
    4    14.0   0.472    10.6   0.200    19.9   0.947    54.9 
    5    15.7   0.351    12.2  ------    20.2   0.947    60.2 
    6    16.9   0.166    13.5  ------    20.4   0.947    64.5 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.4   0.947    66.7 
    8    17.3   0.056    13.8  ------    20.4   0.947    65.9 
    9    15.9   0.332    12.4  ------    20.2   0.947    60.8 
   10    14.2   0.456    10.8   0.165    20.0   0.947    55.6 
   11    12.9   0.544     9.6   0.344    19.7   0.947    52.0 
   12    12.2   0.601     8.8   0.443    19.5   0.947    50.2 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   18.7   18.5  -12.9  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1266    278    170    138 
 p,sat [Pa]:   2156   2130    200    170    169 
 
 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   0.3325    0.4550   6.436E-0008 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.067 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       5.114 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 

 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 

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

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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 =   0,22 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm TO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0667 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,1142 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 
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 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 - koupelna 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Sádrová omítka  0,0150  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 E  0,4400  0,1060  1000,0  640,0  5,0   0.0000 
  3  Porotherm TO  0,0300  0,1300  840,0  400,0  8,0   0.0000 
  4  Porotherm Univ  0,0050  0,8000  840,0  1450,0  14,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Porotherm TM 
    --- 
  3  Porotherm TO   --- 
  4  Porotherm Universal   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 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 :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    25.0   34.8  1101.7    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    25.0   36.6  1158.7    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.2   79.4   610.0 
    4        30    25.0   41.5  1313.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    25.0   46.1  1459.5    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    25.0   49.9  1579.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    25.0   51.7  1636.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    25.0   51.1  1617.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    25.0   46.6  1475.3    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    25.0   42.1  1332.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.0  1171.4    -0.5   80.7   472.8 
           
 

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



50 
 

 Počet hodnocených let :      1 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.41 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.218 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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 :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2373.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.8 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.87 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.518     8.4   0.396    23.5   0.947    38.0 
    2    12.5   0.515     9.1   0.385    23.6   0.947    39.7 
    3    13.3   0.464     9.9   0.309    23.8   0.947    41.4 
    4    14.4   0.374    11.0   0.173    24.1   0.947    43.8 
    5    16.1   0.255    12.6  ------    24.4   0.947    47.9 
    6    17.3   0.126    13.8  ------    24.5   0.947    51.3 
    7    17.9   0.036    14.4  ------    24.6   0.947    52.9 
    8    17.7   0.074    14.2  ------    24.6   0.947    52.4 
    9    16.2   0.237    12.8  ------    24.4   0.947    48.3 
   10    14.6   0.357    11.2   0.145    24.1   0.947    44.3 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    23.9   0.947    41.6 
   12    12.7   0.516     9.3   0.385    23.6   0.947    40.1 
           

 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   22.9   22.7  -12.6  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:   2374   2248    399    197    138 
 p,sat [Pa]:   2787   2749    204    171    170 
 
 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   0.1855    0.4550   2.026E-0007 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.696 kg/m2,rok 
 Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:       2.470 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 

 Roční cyklus č.  1 
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 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna - koupelna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 
   2  Porotherm 44 EKO+ na maltu Por  0,440       0,106  5,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,914 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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 =   0,22 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm TO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,6962 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4697 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 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 :  vnitřní stěna tl. 250mm 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Sádrová omítka  0,0500  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,4100  960,0  900,0  8,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0500  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 24 P+D tř. 900   --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         0.76 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.980 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.00 / 1.03 / 1.08 / 1.18 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+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         34.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         11.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.95 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.762 
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 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     e 
         

 tepl.[C]:   24.0   23.6   21.1   20.8 
 p [Pa]:   2374   2175   1412   1213 
 p,sat [Pa]:   2974   2909   2506   2450 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.958E-0008 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:   vnitřní stěna tl. 250mm 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrová omítka  0,050       0,570  10,0 
   2  Porotherm 24 P+D tř. 900  0,240       0,410  8,0 
   3  Sádrová omítka  0,050       0,570  10,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,218 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,762 
  

  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  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,98 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% 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 
 



54 
 

 

 
 

 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 :  vnitřní stěna tl. 125mm 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 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  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,4400  960,0  1000,0  7,0   0.0000 
  3  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 11.5 P+D   --- 
  3  Sádrová omítka   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         0.28 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.856 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.88 / 1.91 / 1.96 / 2.06 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          5.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.7 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
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 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.07 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.561 
 
 
 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     e 
         

 tepl.[C]:   23.1   23.0   21.0   20.9 
 p [Pa]:   2374   2310   1277   1213 
 p,sat [Pa]:   2819   2808   2482   2472 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.568E-0007 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:   vnitřní stěna tl. 125mm 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
   2  Porotherm 11.5 P+D  0,115       0,440  7,0 
   3  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,218 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,561 
  

  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  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,86 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 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 na terenu - vlysy 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 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  Vlysy  0,0100  0,1800  2510,0  600,0  157,0   0.0000 
  2  mirelon  0,0050  0,0380  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0240  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Bitagit R  0,0040  0,2100  1470,0  1210,0  25000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Vlysy   --- 
  2  mirelon   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Bitagit R   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.63 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 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 :    5.7E+0011 m/s 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       448.71 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.75 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terenu - vlysy 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Vlysy  0,010       0,180  157,0 
   2  mirelon  0,005       0,038  17,0 
   3  OSB desky  0,024       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0 
   5  Bitagit R  0,004       0,210  25000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

  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 =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,75 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
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 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2011 
 
 

 Název úlohy :  podlaha na terenu - dlažba 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 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  lepidlo  0,0040  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0240  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1200  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Bitagit R  0,0040  0,2100  1470,0  1210,0  25000,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  lepidlo   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Bitagit R   --- 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 

 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.46 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.275 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.30 / 0.33 / 0.38 / 0.48 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 :    5.7E+0011 m/s 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.56 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.933 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540: 
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 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       422.77 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.61 C 
 
 
 STOP, Teplo 2011 

 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terenu - dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 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:  20,6 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  lepidlo  0,004       0,800  18,0 
   3  OSB desky  0,024       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0 
   5  Bitagit R  0,004       0,210  25000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
  

  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 =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,61 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 :  strop - ker dlažba 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
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 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 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  lepidlo  0,0040  0,8000  920,0  1300,0  18,0   0.0000 
  3  OSB desky  0,0240  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
  4  Rockwool Stepr  0,0500  0,0390  840,0  100,0  2,0   0.0000 
  5  strop z PTH  0,2500  0,8600  840,0  1700,0  8,0   0.0000 
  6  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  lepidlo   --- 
  3  OSB desky   --- 
  4  Rockwool Steprock HD   --- 
  5  strop z PTH   --- 
  6  Sádrová omítka   --- 
 
 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 :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.78 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.472 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.49 / 0.52 / 0.57 / 0.67 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        106.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.0 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.47 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.879 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 

 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
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 tepl.[C]:   24.5   24.5   24.4   24.0   21.3   20.7   20.7 
 p [Pa]:   2374   2004   1988   1710   1687   1224   1213 
 p,sat [Pa]:   3067   3064   3062   2991   2535   2441   2438 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.627E-0008 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:   strop - ker dlažba 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  lepidlo  0,004       0,800  18,0 
   3  OSB desky  0,024       0,130  50,0 
   4  Rockwool Steprock HD  0,050       0,039  2,0 
   5  strop z PTH  0,250       0,860  8,0 
   6  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,218 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,879 
  

  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  =   1,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,47 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% 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 
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 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 :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
 
 

 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  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  210154,0   0.0000 
  3  Ursa DFH 35  0,0800  0,0390  840,0  100,0  1,0   0.0000 
  4  Ursa DFH 35 +  0,1600  0,0520  1007,0  130,0  1,0   0.0000 
  5  Bramac Pro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  60,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 110 Special   --- 
  3  Ursa DFH 35   --- 
  4  Ursa DFH 35 + krokve   --- 
  5  Bramac Pro   --- 
 
 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 :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   42.9  1066.3    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    21.0   45.3  1126.0    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    21.0   47.8  1188.1     3.2   79.4   610.0 
    4        30    21.0   51.5  1280.1     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   57.4  1426.7    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    21.0   62.2  1546.0    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    21.0   64.5  1603.2    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    21.0   63.7  1583.3    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   58.0  1441.6    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    21.0   52.3  1300.0     8.9   76.8   875.3 
   11        30    21.0   48.1  1195.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   45.7  1135.9    -0.5   80.7   472.8 
           
 

 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.19 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.188 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 :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         87.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.3 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.97 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.2   0.585     7.9   0.443    19.9   0.954    45.8 
    2    12.1   0.590     8.7   0.437    20.0   0.954    48.2 
    3    12.9   0.544     9.5   0.355    20.2   0.954    50.3 
    4    14.0   0.459    10.6   0.196    20.4   0.954    53.4 
    5    15.7   0.338    12.3  ------    20.6   0.954    58.7 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    20.8   0.954    63.0 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.8   0.954    65.1 
    8    17.3   0.062    13.9  ------    20.8   0.954    64.4 
    9    15.9   0.316    12.4  ------    20.7   0.954    59.2 
   10    14.3   0.443    10.9   0.162    20.4   0.954    54.1 
   11    13.0   0.533     9.6   0.338    20.2   0.954    50.5 
   12    12.2   0.590     8.9   0.435    20.0   0.954    48.6 
           

 

 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]:   19.0   18.6   18.6    5.3  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1331    145    143    139    138 
 p,sat [Pa]:   2193   2143   2142    888    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.132E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

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

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Ursa DFH 35  0,080       0,039  1,0 
   4  Ursa DFH 35 + krokve  0,160       0,052  1,0 
   5  Bramac Pro  0,0001       0,350  60,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  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  =   0,24 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. 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 :  střecha - koupelna 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  17.4.2014 
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 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  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 110  0,0002  0,3900  1700,0  440,0  210154,0   0.0000 
  3  Ursa DFH 35  0,0800  0,0390  840,0  100,0  1,0   0.0000 
  4  Ursa DFH 35 +  0,1600  0,0520  1007,0  130,0  1,0   0.0000 
  5  Bramac Pro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  60,0   0.0000 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 110 Special   --- 
  3  Ursa DFH 35   --- 
  4  Ursa DFH 35 + krokve   --- 
  5  Bramac Pro   --- 
 
 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 :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    25.0   34.8  1101.7    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    25.0   36.6  1158.7    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    25.0   38.6  1222.0     3.2   79.4   610.0 
    4        30    25.0   41.5  1313.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    25.0   46.1  1459.5    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    25.0   49.9  1579.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    25.0   51.7  1636.8    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    25.0   51.1  1617.8    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    25.0   46.6  1475.3    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    25.0   42.1  1332.9     8.9   76.8   875.3 
   11        30    25.0   38.9  1231.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    25.0   37.0  1171.4    -0.5   80.7   472.8 
           
 

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

 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.19 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.188 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 :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         87.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.3 h 
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 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 

 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.954 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    11.7   0.518     8.4   0.396    23.7   0.954    37.5 
    2    12.5   0.515     9.1   0.385    23.8   0.954    39.3 
    3    13.3   0.464     9.9   0.309    24.0   0.954    41.0 
    4    14.4   0.374    11.0   0.173    24.2   0.954    43.5 
    5    16.1   0.255    12.6  ------    24.5   0.954    47.6 
    6    17.3   0.126    13.8  ------    24.6   0.954    51.1 
    7    17.9   0.036    14.4  ------    24.7   0.954    52.8 
    8    17.7   0.074    14.2  ------    24.6   0.954    52.2 
    9    16.2   0.237    12.8  ------    24.5   0.954    48.1 
   10    14.6   0.357    11.2   0.145    24.3   0.954    44.0 
   11    13.4   0.454    10.1   0.295    24.0   0.954    41.2 
   12    12.7   0.516     9.3   0.385    23.8   0.954    39.7 
           

 

 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]:   23.2   22.8   22.8    7.8  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   2374   2369    150    146    139    138 
 p,sat [Pa]:   2837   2767   2766   1056    169    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.598E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 

 STOP, Teplo 2011 

 
 

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

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  



67 
 

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Ursa DFH 35  0,080       0,039  1,0 
   4  Ursa DFH 35 + krokve  0,160       0,052  1,0 
   5  Bramac Pro  0,0001       0,350  60,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,914 
  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  =   0,19 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. 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 
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Příloha č. 2 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU 

 

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 :  Vytápění rodinného domu 
 Zpracovatel :  Filip Černý 
 Zakázka :   
 Datum :  6.4.2014 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        20.3 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       107.9 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        31.6 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       592.1 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  Zádveří                  
 Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   1.01        
  

 Půd. plocha A :      4.5 m2  Objem vzduchu V :      7.3 m3 
 Exp. obvod P :      1.6 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna     2.6   0.22  e = 1.00   0.02   -------     0.62 W/K 
 Dveře dřevěné p    2.1   2.30  e = 1.00   0.00   -------     4.78 W/K 
 podlaha            4.5   0.28  Gw= 1.00   -------    0.18    0.41 W/K 
 strop pod koupe    3.2   0.47  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.17 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       198 W,   tj.      5.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        43 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       241 W,   tj.      3.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  chodba+schod.            
 Číslo místnosti :   2  Název místnosti :   1.02        
  

 Půd. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     26.9 m3 
 Exp. obvod P :      2.5 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
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 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna     7.3   0.22  e = 1.00   0.02   -------     1.74 W/K 
 podlaha           13.6   0.26  Gw= 1.00   -------    0.18    1.16 W/K 
 strop pod koupe    1.9   0.47  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.11 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        98 W,   tj.      2.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       160 W,   tj.      4.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       258 W,   tj.      3.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  WC                       
 Číslo místnosti :   3  Název místnosti :   1.03        
  

 Půd. plocha A :      3.0 m2  Objem vzduchu V :      6.3 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 podlaha            3.0   0.28  Gw= 1.00   -------    0.18    0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        10 W,   tj.      0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        38 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        47 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  tech. místnost           
 Číslo místnosti :   4  Název místnosti :   1.04        
  

 Půd. plocha A :     12.1 m2  Objem vzduchu V :     23.9 m3 
 Exp. obvod P :      7.0 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna    16.2   0.22  e = 1.00   0.02   -------     3.89 W/K 
 Jednoduché okno    2.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.70 W/K 
 podlaha           12.1   0.28  Gw= 1.00   -------    0.18    1.09 W/K 
 strop pod koupe   10.3   0.47  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.58 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       249 W,   tj.      6.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       142 W,   tj.      4.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       391 W,   tj.      5.5 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  pokoj 1                  
 Číslo místnosti :   5  Název místnosti :   1.05        
  

 Půd. plocha A :     20.8 m2  Objem vzduchu V :     41.4 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna    24.2   0.22  e = 1.00   0.02   -------     5.82 W/K 
 Jednoduché okno    2.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.70 W/K 
 podlaha           20.8   0.26  Gw= 1.00   -------    0.18    1.79 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       361 W,   tj.      9.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       247 W,   tj.      7.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       607 W,   tj.      8.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  obyvací pokoj+kuchyň. ko 
 Číslo místnosti :   6  Název místnosti :   1.06+1.07   
  

 Půd. plocha A :     49.9 m2  Objem vzduchu V :    107.7 m3 
 Exp. obvod P :     19.6 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.8 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna    50.2   0.22  e = 1.00   0.02   -------    12.05 W/K 
 Jednoduché okno    6.8   1.20  e = 1.00   0.00   -------     8.10 W/K 
 podlaha           49.9   0.26  Gw= 1.00   -------    0.18    4.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.75 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       855 W,   tj.     22.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       961 W,   tj.     29.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1817 W,   tj.     25.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  spíž                     
 Číslo místnosti :   8  Název místnosti :   1.08        
  

 Půd. plocha A :      3.5 m2  Objem vzduchu V :      6.8 m3 
 Exp. obvod P :      1.6 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna     4.7   0.22  e = 1.00   0.02   -------     1.12 W/K 
 podlaha            3.5   0.28  Gw= 1.00   -------    0.18    0.32 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
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 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        50 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        41 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        91 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1820 W,   tj.     46.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       1632 W,   tj.     50.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       3452 W,   tj.     48.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  ložnice                  
 Číslo místnosti :   9  Název místnosti :   2.01        
  

 Půd. plocha A :     28.1 m2  Objem vzduchu V :     51.2 m3 
 Exp. obvod P :     10.6 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna    17.6   0.22  e = 1.00   0.02   -------     4.24 W/K 
 Jednoduché okno    2.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.70 W/K 
 střecha           29.7   0.19  e = 1.00   0.02   -------     6.23 W/K 
 střešní okno       0.9   1.40  e = 1.00   0.00   -------     1.29 W/K 
 stěna ke koupel    9.4   1.86  f,i =-0.11   0.02   -------    -2.02 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       435 W,   tj.     11.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       304 W,   tj.      9.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       740 W,   tj.     10.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  pokoj                    
 Číslo místnosti :  10  Název místnosti :   2.02        
  

 Půd. plocha A :     29.6 m2  Objem vzduchu V :     55.3 m3 
 Exp. obvod P :     10.9 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna    18.0   0.22  e = 1.00   0.02   -------     4.32 W/K 
 Jednoduché okno    2.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.70 W/K 
 střecha           31.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     6.56 W/K 
 střešní okno       0.9   1.40  e = 1.00   0.00   -------     1.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       520 W,   tj.     13.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       329 W,   tj.     10.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       850 W,   tj.     11.9 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  koupelna                 
 Číslo místnosti :  11  Název místnosti :   2.03        
  

 Půd. plocha A :     19.2 m2  Objem vzduchu V :     33.4 m3 
 Exp. obvod P :      8.8 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna    14.2   0.22  e = 1.00   0.02   -------     3.40 W/K 
 Jednoduché okno    2.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.70 W/K 
 střecha           20.3   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.26 W/K 
 střešní okno       0.9   1.40  e = 1.00   0.00   -------     1.29 W/K 
 stěna 115         16.4   1.86  f,i = 0.10   0.02   -------     3.16 W/K 
 Dveře dřevěné p    1.6   2.00  f,i = 0.10   0.00   -------     0.32 W/K 
 podlaha k tech.   15.2   0.47  f,i = 0.10   0.02   -------     0.76 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       620 W,   tj.     15.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       664 W,   tj.     20.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :      1284 W,   tj.     17.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  pokoj                    
 Číslo místnosti :  12  Název místnosti :   2.04        
  

 Půd. plocha A :     21.5 m2  Objem vzduchu V :     38.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.3 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna    14.8   0.22  e = 1.00   0.02   -------     3.56 W/K 
 Jednoduché okno    2.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.70 W/K 
 střecha           22.8   0.19  e = 1.00   0.02   -------     4.79 W/K 
 střešní okno       0.9   1.40  e = 1.00   0.00   -------     1.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       432 W,   tj.     11.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       226 W,   tj.      6.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       658 W,   tj.      9.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  chodba                   
 Číslo místnosti :  13  Název místnosti :   2.05        
  

 Půd. plocha A :      9.1 m2  Objem vzduchu V :     18.4 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Počet na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  

 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  

 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 



73 
 

 Výměna n50 :    4.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová stěna     2.6   0.22  e = 1.00   0.02   -------     0.62 W/K 
 střecha            9.2   0.19  e = 1.00   0.02   -------     1.93 W/K 
 střešní okno       0.9   1.40  e = 1.00   0.00   -------     1.29 W/K 
 stěna ke koupel    7.8   1.86  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.67 W/K 
 Dveře dřevěné p    1.6   2.00  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.36 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        63 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       109 W,   tj.      3.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       173 W,   tj.      2.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2071 W,   tj.     53.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       1632 W,   tj.     50.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       3704 W,   tj.     51.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 

 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   1.01          20.0       4.5      7.3        241    3.4%    6.88 
  1/   2   1.02          20.0      13.6     26.9        258    3.6%    7.37 
  1/   3   1.03          20.0       3.0      6.3         47    0.7%    1.35 
  1/   4   1.04          20.0      12.1     23.9        391    5.5%   11.17 
  1/   5   1.05          20.0      20.8     41.4        607    8.5%   17.35 
  1/   6   1.06+1.07     20.0      49.9    107.7       1817   25.4%   51.90 
  1/   8   1.08          20.0       3.5      6.8         91    1.3%    2.60 
           

  2/   9   2.01          20.0      28.1     51.2        740   10.3%   21.13 
  2/  10   2.02          20.0      29.6     55.3        850   11.9%   24.27 
  2/  11   2.03          24.0      19.2     33.4       1284   17.9%   32.92 
  2/  12   2.04          20.0      21.5     38.0        658    9.2%   18.80 
  2/  13   2.05          20.0       9.1     18.4        173    2.4%    4.93 
           
  

 Součet:      215.0     416.6      7155  100.0%    200.68 
 
 
 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.835 kW  100.0 % 

 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.891 kW   56.9% 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     2.944 kW   43.1 % 

 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 obvodová stěna       1.340 kW    18.7 %     172.4 m2        7.8 W/m2 
 Dveře dřevěné p      0.167 kW     2.3 %       5.2 m2       32.0 W/m2 
 podlaha              0.327 kW     4.6 %     107.5 m2        3.0 W/m2 
 strop pod koupe     -0.029 kW    -0.4 %      15.5 m2       -1.9 W/m2 
 Jednoduché okno      0.861 kW    12.0 %      20.3 m2       42.5 W/m2 
 střecha              0.768 kW    10.7 %     113.2 m2        6.8 W/m2 
 střešní okno         0.231 kW     3.2 %       4.6 m2       50.1 W/m2 
 stěna ke koupel     -0.128 kW    -1.8 %      17.1 m2       -7.4 W/m2 
 stěna 115            0.122 kW     1.7 %      16.4 m2        7.4 W/m2 
 podlaha k tech.      0.029 kW     0.4 %      15.2 m2        1.9 W/m2 
 Tepelné vazby      0.203 kW     2.8 %         ---          ---   
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 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.34 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    25.15 kWh/m3,rok 
 
 

 PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      592.09 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         20.3 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:        8979 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         6417 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1347 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          4300 kWh/a 
  

 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         10031 kWh/a 
  

 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   16.94 kWh/m3,rok 
 
 

 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    119.8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    420.1 m2 
  

 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.36 W/m2K 
  

 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.29 W/m2K 
 
 
 

 STOP, Ztráty 2011 
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Příloha č. 3 VÝPOČET DIMENZE POTRUBÍ 

 

HLAVNÍ VĚTEV (A) 

č.ú. Q (W) M l DN R w R*l Σξ Z 

A1 405 34,8 5,2 12x1 26 0,13 134,94 15,6 121,9 

A1 405 34,8 5,2 12x1 26 0,13 134,94 2,6 22,0 

A2 1411 121,3 0,8 15x1 92 0,26 72,68 0,32 10,8 

A2 1411 121,3 0,8 15x1 92 0,26 72,68 0,7 23,7 

A3 2182 187,6 3,7 18x1 74 0,26 270,1 1,52 51,4 

A3 2182 187,6 3,7 18x1 74 0,26 270,1 3,1 104,8 

A4 3747 322,2 3,7 22x1 65 0,29 240,5 2,92 122,8 

A4 3747 322,2 3,7 22x1 65 0,29 240,5 3,3 138,8 

A5 4222 363,0 3,4 22x1 80 0,32 272 0,3 15,4 

A5 4222 363,0 3,4 22x1 80 0,32 272 0,6 30,7 

A6 5965 512,9 2,1 28x1,5 50 0,29 105 1,32 55,5 

A6 5965 512,9 2,1 28x1,5 50 0,29 105 1 42,1 

A7 6410 551,2 2,2 28x1,5 58 0,31 127,6 1,6 76,9 

A7 6410 551,2 2,2 28x1,5 58 0,31 127,6 1,9 91,3 

A8 7214 620,3 2,0 28x1,5 71 0,35 142 7,1 434,9 

A8 7214 620,3 2,0 28x1,5 71 0,35 142 6,1 373,6 

 

VĚTEV B 

č.ú. Q (W) M l DN R w R*l Σξ Z 

B1 771 66,3 1 12x1 115 0,23 115 5,6 148,1 

B1´ 771 66,3 1 12x1 115 0,23 115 2,6 68,8 

 

 

VĚTEV C 

č.ú. Q (W) M l DN R w R*l Σξ Z 

C1 894 76,9 1,2 15x1 44 0,17 52,8 5,6 80,9 

C1´ 894 76,9 1,2 15x1 44 0,17 52,8 2,6 37,6 

C2 1565 134,6 6,4 18x1 43 0,20 275,2 1,34 26,8 

C2´ 1565 134,6 6,4 18x1 43 0,20 275,2 0,92 18,4 

 

VĚTEV D 

č.ú. Q (W) M l DN R w R*l Σξ Z 

D1 671 57,7 0,5 12x1 90 0,20 45 5,6 112,0 

D1´ 671 57,7 0,5 12x1 90 0,20 45 2,6 52,0 
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VĚTEV E 

č.ú. Q (W) M l DN R w R*l Σξ Z 

E1 536 46,1 4,5 12x1 63 0,17 283,5 15,6 225,4 

E1´ 536 46,1 4,5 12x1 63 0,17 283,5 2,6 37,6 

E2 1072 92,2 4,4 15x1 59 0,20 259,6 1,32 26,4 

E2´ 1072 92,2 4,4 15x1 59 0,20 259,6 1 20,0 

E3 1743 149,9 8,2 18x1 50 0,21 410 1,64 36,2 

E3´ 1743 149,9 8,2 18x1 50 0,21 410 2,1 46,3 

 

VĚTEV F 

č.ú. Q (W) M l DN R w R*l Σξ Z 

F1 536 46,1 2,6 12x1 63 0,17 163,8 4,3 62,1 

F1´ 536 46,1 2,6 12x1 63 0,17 163,8 1,3 18,8 

F2 804 69,1 2,2 12x1 123 0,25 270,6 0,34 10,6 

F2´ 804 69,1 2,2 12x1 123 0,25 270,6 0,8 25,0 

 

VĚTEV G 

č.ú. Q (W) M l DN R w R*l Σξ Z 

G1 475 40,8 0,6 12x1 50 0,15 30 14,3 160,9 

G1´ 475 40,8 0,6 12x1 50 0,15 30 1,3 14,6 
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Příloha č. 4 PŘEDNASTAVENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ 

 
 

č. OT Dp (Pa) Q (W) M (m
3
/h) TRV 

1 0 405 34,8 6 

2 913 1006 86,5 6 

3 648 771 66,3 6 

4 971 894 76,9 6 

5 941 671 57,7 6 

6 825 536 46,1 5 

7 1655 536 46,1 4 

8 2221 671 57,7 5 

9 3431 445 38,3 3 

10 2869 536 46,1 3 

11 3278 268 23,0 3 

12 2298 475 40,8 4 
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Příloha č. 5 NÁVRH OTOPNÝCH TĚLES 

Číslo 

OT 

Typ tělesa 

(rozměry) Q (W) 

1 22 - 800/500 405 

2 33 - 1600/500 1 006 

3 21 - 1600/600 771 

4 22 - 1600/500 894 

5 21 - 1600/500 671 

6 11 - 1600/500 536 

7 11 - 1600/500 536 

8 21 - 1600/500 671 

9 11 - 1600/400 445 

10 11- 1600/500 536 

11 11 - 400/900 268 

12 11 - 800/900 475 
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Technický list otopného tělesa 
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Příloha č. 6 STANOVENÍ SPOTŘEBY TEPLÉ VODY 

Teoretická spotřeba TV/osoba/den = 0,082 m
3
 

Počet osob v domácnosti = 4 osoby 

Celková potřeba TV = V2p = 328 l 

 

Teoretická spotřeba tepla/osoba/den (4,3 kWh/osoba): 

Teoretické teplo odebrané z ohřívače 

Q2T = 4,3 kWh * 4 = 17,2 kWh 

Teplo ztracené při ohřevu 

Q2Z = 17,2 * 0,5 = 8,6 kWh 

Potřeba tepla 

Q1p = Q2p = 17,2 + 8,6 = 25,8 kWh 

5:00 – 17:00  35%   Q2T = 25,8 ∗ 0,35 = 6,02 kWh 

17:00 – 20:00   50%  Q2T = 25,8 ∗ 0,5 = 8,6 kWh 

20:00 – 24:00   15%  Q2T = 25,8 ∗ 0,15 = 2,58 kWh 

 

Křivka dodávky a odběru tepla při ohřevu vody se zásobníkem 

 
Qmax = 6,14 

Stanovení objemu zásobníku 

     
     

 (     )
   

    

     (     )
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minimální potřebný objem zásobníku teplé vody 122 l 

Stanovení tepelného výkonu pro ohřev teplé vody 
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Příloha č. 7 NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA 

Tepelná ztráta objektu  6,835 kW 

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody 1,075 kW 

Celková potřeba tepla   7,910 kW (při návrhové venkovní teplotě – 15 °C) 

Primární zdroj tepla: 

Doporučený poměr výkonu tepelného čerpadla k tepelné ztrátě objektu je 80 - 95 %. 

7,91 * (0,8 - 0,95) = 6,2 – 7,51 kW 

návrh tepelného čerpadla VAILLANT VHS 62/3 6,4 kW 

Výkon tepelného čerpadla pro B5/W55: 6,4 kW 

Topný faktor B5/W55: 3 

Poměr výkonu tepelného čerpadla k tepelné ztrátě objektu: 
   

     
                  

Orientační výpočet hloubky vrtu pro tepelné čerpadlo: 

Teplota nezamrzlé směsi 5 °C 

Topný výkon 6,4 kW 

Elektrický příkon 1,9 kW 

Chladící výkon 4,5 kW (6,4-1,9) 

Mírný výkon půdy 50 W/m 

Potřebná hloubka zemního vrtu 4 500/50 = 90 m 

Sekundární zdroj tepla: 

V tepelném čerpadle je integrován elektrokotel o výkonu 6 kW. 
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Technický list tepelného čerpadla: 

 

 



86 
 

 



87 
 

 

  



88 
 

Příloha č. 8 NÁVRH AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU 

Výkon tepelného čerpadla: 6,4 kW 

Maximální požadovaný počet sepnutí/hod: 2x 

Rozdíl mezi vstupní a výstupní vodou: T = 10 ° 

     
   

    
 
       

        
       

Navržený zásobník Vaillant VPS 300/3 má objem 300 litrů, je tedy vyhovující. 
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Příloha č. 9 NÁVRH OBJEMU TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 

Dle ČSN 12828 v platném znění. 

Výpočet expanzního objemu: 

          é    , kde         
     

     
 

      expanzní objem 

     é  celkový objem systému 

    součinitel zvětšení objemu 

        hustota vody při nejvyšší nastavené provozní teplotě v kg/m
3
 

        hustota vody při nejnižší teplotě soustavy v kg/m
3
 

      – 
      

      
 = 0,0116 

                   = 4,486 l 

Nejmenší jmenovitý objem expanzní nádoby: 

         (            )  
      

       
 

         nejmenší jmenovitý objem expanzní nádoby 

         objem rezervy vody 

       konečný tlak 

     nejnižší provozní tlak roven jmenovitému vstupnímu tlaku přetlakového 

zařízení 

         (       )  
      

           
 = 12,05 l 

Návrh expanzní nádoby REGULUS MB 18 (VN=18 l) 

Počáteční tlak pini: 

       
      

  
   
  
 
      
    

 –      
      

  
    
   

      
        

 –                
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93 
 

Příloha č. 10 VÝPOČET POJISTNÉHO VENTILU 
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Příloha č. 11 POSOUZENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA 

Tlaková ztráta nejdelší větve je 4 946 Pa 

Hmotnostní průtok je 0,62 m
3
/h 

Dopravní výška 4 946/1000*9,81 = 0,51 
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Příloha č.12 NÁVRH TLOUŠŤKY IZOLACE 
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Příloha č. 13 VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

Výpočet schodiště byl proveden dle ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy. 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné. 

Konstrukční výška KV = 2 930 

Celkový počet navržených stupňů je 16. 

Návrh velikosti schodišťového stupně: 

    
  

 
   

     

  
            

                                                        

Sklon navrženého schodiště: 

       
       

   
                     

Podchodná výška: 

           
   

     
       

   

        
          > 2 100 mm = vyhovuje 

Průchodná výška: 

                                               > 1 900 = vyhovuje 

 


