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Anotace diplomové práce

Bc. Kate ina Havlíková, Bytový d m v pasivním standardu. 

 Ostrava: katedra prost edí staveb a TZB 229,  

 Fakulta stavební VŠB-TUO Ostrava 2014. 

 Bakalá ská práce, vedoucí bakalá ské práce: Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. 

 Cílem této diplomové práce je návrh bytového domu v pasivním standardu, 

d evostavby. P i ešení objektu je kladen d raz na co nejmenší spot eby energií v dom , 

p evážn  na vytáp ní a oh ev teplé vody. Vytáp ní je ešeno jako teplovzdušné, pomocí 

rekuperace, která také slouží pro v trání objektu. 

 Dále jsou v diplomové práci po ítány a posuzovány konstrukce z hlediska tepelné 

techniky, je zpracován pr kaz energetické náro nosti budovy. Posledním bodem je 

ekonomické zhodnocení dvou variant systému vytáp ní. 

Sou ástí tohoto projektu je výkresová dokumentace stavební ásti spolu s technickou 

zprávou stavební ásti, dále také výkresová dokumentace vytáp ní spolu s technickou zprávou 

a p ílohy, kde jsou uvedeny všechny výpo ty pot ebné k návrhu vytáp ní. Výsledný návrh 

spl uje požadavky všech sou asných norem SN a EN. 

Klí ová slova: pasivní d m, teplovzdušné vytáp ní, tepelná technika 

  

Annotation of diploma thesis 

The aim of this diploma thesis is the design an apartment building in the passive 

Standard, wooden structure. There is an emphasis on the lowest energy consumption in the 

house when is solving, mainly to heating and warming hot water. The heating is solved as 

warm air, using by recuperation, which also serves for house airing. 

Furthermore, in this diploma thesis are calculated and considered constructions of 

viewpoint of the thermal technology in the diploma thesis, the certificate of energy 

performance of the building is worked out. The last point is economical evaluation fot two 

variant of heating system. 



This project includes the design documentation and technical report building parts, as 

well as drawings  and technical report of the heating system and appendixes which lists are 

calculations needed to projecting heating. The resulting suggestion fulfill all current BC and 

EN standards. 

Key words: passive house, heat air heating, heating technology 
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Seznam použitého zna ení

m2 metry tvere ní – jednotka plochy 

% procento 

mm milimetry – jednotka vzdálenosti 

m metry – jednotka vzdálenosti 

x násobek 

m3  metry krychlové – jednotka objemu 

K  koruny eské – jednotka národní m ny 

SO stavební objekt 

MJ m rná jednotka 

km kilometr – jednotka vzdálenosti 

NP nadzemní podlaží 

pop . pop ípad

° stupe

°C stupe  celsia – jednotka teploty 

DN zna ení dimenze potrubí 

PE polyetylen 

A ampér – jednotka elektrického proudu 

V  volt – jednotka elektrického nap tí 

NN nízkonap ové (o rozvodech elekt iny) 

II  ímská íslice dv

III ímská íslice t i 

. íslo 

LED Light Emitting Diode – dioda emitující sv tlo – druh žárovky 

1/10 jedna desetina 

V  výkres 

M m ítko výkresu 

tl. tlouš ka 

COP topný faktor tepelného erpadla 

W/m2K Watt na metr tvere ní krát Kelvim – jednotka sou initele prostupu tepla 

LwA hladina akustického výkonu 

RAL ozna ení vzorníku barev 

dB decibel – jednotka hlasitosti 
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R1 typ regulace 

V  objem [m3] 

kW kilowatt 

Qv tepelná ztráta v tráním 

Qc celková tepelná ztráta 

Q tepelná ztráta objektu prostuptem 

te návrhová venkovní teplota 

ti p evažující vnit ní návrhová teplota 

 hustota, objemová hmotnost 

L2D tepelná propustnost lineární tepelné vazby 

W/K watt na kelvin 

U sou initel prostupu tepla [W/m2K] 

A plocha [m2] 

b ší ka [m] 

L3D tepelná propustnost bodové tepelné vazby 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

m2K/W metr tvere ní krát kelvin na watt – jednotka tepelného odporu 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota vn jšího vzduchu 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

frsi teplotní faktor vnit ního povrchu 

frsi,N kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 

frsi,cr kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 

 vetší než a sou asn  rovná se 

 menší než a sou asn  rovná se 

=> z toho vyplývá 

W/mK watt na metr krát kelvin – jednotka tepelné vodivosti 

 suma 

 lineární initel prostupu tepla 

k,N požadovaná normová hodnota lineárního initele prostupu tepla 

 tepelná vodivost [W/mK] 

l délka [m] 

L2D
z lineární tepelná propustnost podlahové konstrukce na zemin

Mc kondenzace vodní páry uvnit  konstrukce 
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Mev množství vypa itelné vodní páry uvnit  konstrukce 

Pa pascal – jednotka tlaku 

h-1 za hodinu 

m3/h/osoba metr krychlový za hodinu na osobu 

JZ jihozápad – sv tová strana 

R´w vážená stavební nepr zvu nost 

R´wN normová hodnota vážené stavební nepr zvu nosti 

Lnw kro ejová nepr zvu nost 

s´ dynamická tuhost 

MN/m3 mega newton na kubík 

L´nw vážená normalizovaná hladina kro ejového zvuku 

Hz herzt – jednotka frekvence 

Dmin minimální initel denní osv tlenosti 

Dm pr m rný initel denní osv tlenosti 

tzb technické za ízení budov 

Uem pr m rný sou initel prostupu tepla obálkou budovy 

 ú innost 

a,max nejvyšší teplota vzduchu v místnosti 

kWh/m2a kilowatt hodina na metr tvere ní za jednotku ( asu) 

EA m rná pot eba tepla na vytáp ní 

PEA m rná pot eba primární energie z neobnovitelných zdroj

np,e mezní hodnota pro ur ení za átku otopné sezóny 

SN eská technická norma 

me ro ní pr m rná teplota venkovního vzduchu  

Q sm rovost zdroje hluku 

LPA hladina akustického tlaku váhového filtru A 

Lw hladina akustického výkonu 

 Ludolfovo íslo „pí“ 

r vzdálenost 

log logaritmus 

Pa pascal 
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1. Úvod

 V této diplomové práci je ešen projekt bytového domu, dvoupodlažního, v pasivním 

standardu, v etn  návrhu teplovzdušného topení a v trání. D m je navržen jako d evostavba 

se ty mi byty, z nichž jeden je ur en pro obývání osob se zhoršenými pohybovými 

schopnostmi. Celkov  je p i návrhu po ítáno s obýváním 12-ti osob. Dva byty pro ty i osoby 

a dva pro dv  osoby. Omezení tepelných ztrát objektu je nejd ležit jším faktorem p i návrhu 

obálky budovy, tepelné izolace v podlaze i ve strop  nad 2.NP, použití tepeln  izola ních skel 

v oknech, pro zajišt ní vyhovujících náklad  na vytáp ní a ochrany. D ležitým faktorem je 

také zabrán ní p eh ívání interiéru v letních m sících vyhovujícím druhem stín ní. 

 V první ásti diplomové práce je zpracován projekt budovy v rozsahu pro provád ní 

stavby. eší materiály, skladby konstrukcí a dispozici domu. Tato ást obsahuje výkresovou 

dokumentaci, pr vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby. 

 Ve druhé ásti je ešen návrh teplovzdušného vytáp ní a v trání, v etn  zdroje tepla. 

Daný systém v trání bude zajišt n rekupera ní rovnotlakou v trací jednotkou, s vestav ným 

tepelným erpadlem vzduch-voda. Teplý vzduch bude rozvád n po dob  vzduchotechnickým 

potrubním rozvodem. 

 T etí ást diplomové práce obsahuje zpracované konstrukce v programu Area 

(Svoboda 2011), posouzení konstrukcí z pohledu lineárního initele prostupu tepla, poklesu 

dotykové teploty podlahy, sou initele prostupu tepla, nejnižší povrchové teploty konstrukce, 

ší ení vlhkosti konstrukcí a dále zpracovaný pr kaz energetické náro nosti budovy. 

 Budova se nachází ve m st  Vítkov, v okrese Opava, p dorys je tvo en dv ma r zn

velkými obdélníky p ipojenými k sob  delšími stranami, st echa je také složena ze dvou ástí. 

Nad v tší ásti budovy je valbová st echa, nad menší ástí je st echa pultová. 

 Ve tvrté ásti je zpracováno ekonomické zhodnocení dvou variant vytáp ní objektu. 

První varianta je spojení aktivní rekupera ní jednotky s plynovým kotlem, který slouží pro 

doh ev vzduchu a teplé vody. Druhá varianta je vytáp ní za pomocí plynového kotle a 

ízeného v trání, které jsou centrální, spole né pro všechny byty. 
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2. Pr vodní zpráva

2.1 Identifika ní údaje

2.1.1 Údaje o stavb

 a) název stavby 

 Bytový d m v pasivním standardu, dvoupatrový, ty i byty. 

 b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk ) 

 Ulice: T chanovická,  

M sto: Vítkov (511021) 

 Katastrální území: Vítkov (782998) 

 Parcelní íslo: 745 

2.1.2 Údaje o stavebníkovi

 a) jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 Karel Bohá

 Opavská 78 

 Budišov nad Budišovkou, 747 87 

2.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

 Bc. Kate ina Havlíková, VN2PSF01, 2014/2015 

2.2 Seznam vstupních podklad

 Vstupní podklady tvo í : 

- Vyjád ení dot ených orgán

- Projektová dokumentace pro provád ní stavby 
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2.3 Údaje o území

2.3.1 rozsah ešeného území

Projekt je ešen na území, jehož rozloha je 1044 m2. Parcelní íslo pozemku je 745. 

2.3.2 údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.)

Žádná z t chto ochran území se na ešeném území nenachází. 

2.3.3 údaje o odtokových pom rech

Odtokové pom ry v území nebudou stavbou nijak narušeny. 

2.3.4 údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas

Územní rozhodnutí bylo vydáno.  

2.3.5 údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou, územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním plánem v
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípad
stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby, údaje o jejím souladu 
s územn  plánovací dokumentací

Projekt novostavby nespadá do plánovaného územního plánu, ale p esto je jeho 

výstavba pro m sto prosp šná a tudíž byla povolena. 

2.3.6 údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území

Projekt pro realizaci je vypracován v souladu se z. . 183/2006 Sb. [1], o územním 

plánování a stavebním ádu a vyhláškou . 499/2006 Sb.[2], o dokumentaci staveb. 
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Stavba spl uje podmínky ur ené pro daný druh stavby – bytový d m. Vyhovující jsou 

také podmínky na umíst ní stavby, napojení na ve ejné sít  a komunikace. Také ochranná 

pásma jsou spln na. 

2.3.7 údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Údaje stavebního ú adu m sta Vítkova, RWE Opava, EZ Opava, SmVaK Ostrava 

a.s., Hasi ský záchranný sbor m sta Vítkova, Policie R. 

2.3.8 seznam výjimek a úlevových ešení

Žádné výjimky a úlevy nejsou zjednávány. 

2.3.9 seznam souvisejících a podmi ujících investic

 Vybudování silnice a inženýrských sítí. 

2.3.10 seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 
nemovitostí)

 Katastrální ísla okolních pozemk : 744, 741, 739/1, 739/2, 729, 726. 

 Katastrální íslo p ilehlé komunikace: 3237/2. 

2.4 Údaje o stavb

2.4.1 nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

Jedná se o dvoupodlažní novostavbu bytového domu v pasivním standardu. Zastav ná 

plocha: 256 m2. Plocha ur ená pro parkování vozidel: 84 m2. 
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2.4.2 ú el užívání stavby

Stavba je ur ená pro bydlení 4 rodin. Celkem je po ítáno s dv ma rodinami o po tu 4 

osob a dv ma rodinami o po tu 2 osob. Jeden z menších byt  je ur en pro obývání osob se 

stíženými pohybovými podmínkami. 

2.4.3 trvalá nebo do asná stavba

Se stavbou je po ítáno jako se stavbou trvalou, jejíž funk nost je závislá na 

trvanlivosti materiál  použitých na stavbu. 

2.4.4 údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.)

Stavba není kulturní památkou ani není jinak chrán ná. 

2.4.5 údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby dle technologických 

p edpis  daných výrobcem. Dodržování technologických požadavk  bude kontrolováno a 

prokazováno kontrolními dny a bude z nich provád n zápis do stavebního deníku. Správnost 

provedení konstrukce dle daného technologického postupu bude ov ena bloower door 

testem. 

Bezbariérové užívání bude zajišt no v jednom z p ízemních byt . P ístup do budovy je 

po ramp  dlouhé 5,4 m a se sklonem 6,5%. Rampa je umíst na u hlavního vstupu do budovy. 

Dve ní práh je umíst n pouze u vstupních dve í, jeho výška nesmí p esáhnout 20 mm. Ostatní 

dve e, vstupní do bytu i uvnit  bytu jsou bezprahové. Dále jsou upraveny rozm ry místností 

sociálního za ízení v byt  dle rozm r  daných normou. 

2.4.6 údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 
právních p edpis

Bez požadavku. 
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2.4.7 seznam výjimek a úlevových ešení

 Žádné výjimky a úlevové ešení nebylo pot eba ud lovat. 

2.4.8 navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, 
po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel /pracovník  apod.)

Zastav ná plocha: 256 m2

Obestav ný prostor: 1977 m3

Užitná plocha: 381 m2

Po et funk ních jednotek a jejich velikost: 2x100,9 m2 a 2x89,5 m2

Po et uživatel : 12-20 osob 

2.4.9 základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické 
náro nosti budov apod.)

Deš ová voda bude vsakována na pozemku do vsakovacích nádrží umíst ných za 

budovou. Jedná se o soustavu vsakovacích box  garanta. 

Pot eba teplé vody:    600 l/den 

Pot eba tepla:    22,191 GJ 

M rná pot eba tepla:   15 kWh/m2a 

T ída energetické náro nosti:  A – mimo ádn  úsporná 

Tepelné ztráty budovy:  6,133 kW 

2.4.10 základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy)

Tento projekt je ešen jako diplomová práce, takže nebude nikdy realizován. Délku 

výstavby lze p edpokládat v rozsahu 6-ti týdn  s ohledem na technologii a postup výstavby, 

finan ní možnosti stavebníka. 

Popis postupu výstavby: Vymezení hlavního výškového bodu a p dorysu objektu 

     Odstran ní k ovin, sejmutí svrchní vrstvy ornice 
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     Výkopové práce 

Položení polystyrenu pod základovou desku, osazení 

inženýrských sítí v etn  jejich prostup

     Vybetonování základové desky 

     Hydroizolace spodní ásti stavby 

     Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

     St echa, hydroizolace a tepelná izolace 

     Osazení výplní otvor

     Klempí ské práce 

     Svislé vnit ní nenosné konstrukce 

     Rozvody inženýrských sítí 

     Omítky, podlahy 

     Dokon ovací práce, terénní úpravy 

2.4.11 orienta ní náklady stavby

 Celkem obestav ný prostor: 1977 m3

Cena 1 m3 dle stavebních standard  pro budovy pro bydlení z d ev né konstrukce na 

bázi d evní hmoty: 6850 K . 

Celková orienta ní cena domu: 1977x6850=13.542.450,- K . 

Údaje p evzaty z internetových stránek: 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2014.html. [3] 
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2.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení

SO Popis MJ Množství celkem 

01 Bytový d m - d evostavba M3 1977 

02 Zpevn ná plocha poch zí M2 62,3 

03 Zpevn ná plocha pojízdná M2 84,25 

04 P ípojka vody M 21 

05 P ípojka elekt iny M 18 

06 P ípojka plynu M 9,7 

07 P ípojka kanalizace M 14,2 

08 Oplocení M 73,5 

09 Vsakovací boxy M2 2,7 

Tab. .2.5: len ní stavby na objekty 

3. Souhrnná technická zpráva

3.1 Popis území stavby

3.1.1 charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je situován v blízkosti centrální ásti m sta, jeho p dorys je ve 

tvaru nepravidelného lichob žníku. Zeminu není pot eba vyjímat ze zem d lského p dního 

fondu, kvalita p dy umož uje zastav ní pozemku. Parcela nemá evidován žádný zp sob 

ochrany ani nemá omezená žádná vlastnická práva. Okolní pozemky jsou majetkem státu 

nebo m sta Vítkova, nejsou zde evidována žádná omezení a žádné omezení v i plánované 

výstavb . 
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3.1.2 vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.)

Geologický pr zkum – byl provád n do hloubky 5-ti metr  pomocí vrtaných a 

kopaných sond a tímto pr zkumem byla p da za azena do kategorie holocenní p dy – jemn

pís itá humózní hlína s ojedin lými úlomky drob. 

Hydrogeologický pr zkum – v rámci geologického pr zkumu byl proveden i pr zkum 

hydrogeologický a bylo jím zjišt no, že do hloubky 5-ti metr  se nenachází podzemní voda. 

Stavebn  historický pr zkum – nebyl pot eba provád t. 

3.1.3 stávající ochranná a bezpe nostní pásma

Žádná ochranná a bezpe nostní pásma nejsou v blízkosti pozemku evidována. 

Elektrické kabely jsou vedeny v zemi. Umíst ním p ípojek tzb vznikla nová ochranná pásma. 

3.1.4 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nejbližší záplavová oblast se nachází cca 10 km od m sta Vítkova v obci He mánky, 

jedná se o záplavové území nejv tší zaznamenané p irozené povodn . 

Poddolovaná území nejsou v oblasti evidována. 

3.1.5 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ry v území

Novostavba bytového domu nijak negativn  neovlivní okolní stavby ani pozemky, 

hluk nam ený u vzduchotechnických za ízení a tepelných erpadel je normou p ípustný, 

provoz osobních automobil  nebude nijak výrazn  p ekra ovat míru zatížení autodopravou 

oproti aktuálnímu stavu. Žádná ást budovy nebude zasahovat nad okolní pozemky a stavby. 

Stavba je umíst na minimáln  t i metry od hranice pozemku na všechny strany. 

Ochrana okolí proti hluku bude zajišt na daným typem vzduchotechnických za ízení, 

které mají p ípustné hladiny akustického tlaku dle normy. 

Objekt nijak nenaruší odtokové pom ry v území, protože veškerá deš ová voda bude 

vsakována na pozemku do vsakovacích box . 
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3.1.6 požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

Na pozemku nebude pot eba provád t asanace ani demolice stávajících objekt , 

protože se na n m nic takového nevyskytuje. 

Pozemek bude p ed skrývkou ornice pouze oklest n, stávající vzrostlé stromy budou 

z stávat na svém míst  a budou po výstavb  dopln ny stromy novými. 

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

Bez požadavku. 

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

S pozemkem sousedí silnice s parcelním íslem 3237/2, ze které bude možno najížd t 

p ímo na parkovišt  ur ené pro obyvatele a návšt vy novostavby. Tato silnice je sou ástí 

ulice T chanovická a kapacitn  i kvalitn  odpoví požadavku na zvýšení dopravního zatížení 

v míst  stavby a také je zde dostatek prostoru pro najížd ní t žké techniky p i výstavb

objektu. 

Bytový d m bude napojen na technickou infrastrukturu ze dvou sm r . Elektrická 

p ípojka povede kabelem v zemi a je dlouhá 18 m. Hlavní kabel je veden p es sousední 

pozemky a je také veden v zemi. Napojení na hlavní kabel bude na pozemku . 739/2. 

Kanaliza ní p ípojka je vedena z ulice T chanovická, její délka je 14,2 m. Na p ípojce 

je ve vzdálenosti 3,5 m od domu umíst na revizní šachta. 

Vodovodní p ípojka je vedena z ulice T chanovická v délce 21 m. Ve vzdálenosti 2,8 

metr  od domu je na ní umíst na šachta s vodom rnou sestavou. 

P ípojka plynu je také vedena u ulice T chanovická a je dlouhá 9,7 m. Na hranici 

pozemku je v oplocení umíst na sk í  s hlavním uzáv rem plynu. 
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3.1.9 v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice

Stavba bude umíst na na pozemku, který nijak neovliv uje okolní pozemky a zástavbu 

a tudíž jedinou vyvolanou investicí je vybudování parkovišt  pro nájemníky (majitele byt ), 

pop ípad  jejich hosty. Tato stavební etapa bude zahájena ihned po dokon ení výstavby 

bytového domu. 

3.2 Celkový popis stavby

3.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

 Stavba je ur ena pro bydlení v bytových jednotkách. Je rozd lena do ty  byt , z nichž 

vždy dva nad sebou mají stejné rozm rové charakteristiky. Sv tlá výška všech byt  je 2,6 m. 

V tší byty jsou umíst ny vlevo po vchodu do budovy a jejich plocha je 101 m2. Byty mají 

shodn  rozmíst ny i místnosti. Každý má vstupní chodbu, koupelnu, wc, technickou místnost, 

obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, ložnici a pokoj pro dv  osoby. 

 Menší byty, jejichž plocha je 89,5 m2 na každý, mají stejný po et s tejný typ místností, 

pouze v nich chybí d tský pokoj. 

 Spole nými prostory v bytovém dom  je vstupní zádve í, chodba, z níž se lze dostat 

do jednotlivých byt , a úklidová komora nacházející se ve 2.NP. 

3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení

3.2.2.1 urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení

Územní plán m sta Vítkova nepo ítal s využitím plochy daného pozemku, avšak 

vlivem výhodnosti umíst ní pozemku a jeho momentálního nevyužití byl tento pozemek 

zvolen jako vhodný k umíst ní bytového domu menšího p dorysného i výškového rozsahu. 

Objekt je umíst n mezi plochy s volným prostranstvím, pop . jsou domy vzdáleny p es 

silnici. V blízkosti se nachází maximáln  dvoupatrové budovy se sedlovou st echou, takže 

navrhovaný tvar budovy bude zapadat typov  do daného prost edí. 
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3.2.2.2 architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení

V blízkosti navrhovaného místa pro výstavbu bytového domu se nachází maximáln

dvoupatrové budovy se sedlovou st echou, takže navrhovaný tvar budovy bude zapadat 

typov  do daného prost edí. Budova bude mít st echu valbovou a ást st echy bude pultová. 

Pult bude sm ovat k valb . P dorys objektu je obdélníkový s menším obdélníkem podéln

p ipojeným k hlavní ásti budovy. V sousedství není striktn  dodržován sm r orientace na 

sv tové strany, takže z pohledu orientace na sv tové strany byl brát z etel pouze na orientaci 

místností uvnit  objektu. 

Objekt bude vystav n jako d evostavba. Fasáda bude dvoubarevná, hladká. P evážná 

ást plochy bude bílá. Soklová ást a podélný pruh odd lující od sebe ob  podlaží bude po 

celém obvod  antracitový. Na delších stranách fasády budou obdélníkové plochy antracitové 

barvy, které budou lemovat okenní otvory.  

St echa bude erná, z betonových tašek bramac [24]. 

3.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby

 Jednotlivé panely budou vyrobeny ve výrobní hale v Plané nad Lužnicí dle 

technologického postupu a pod odborným dozorem. Každý panel prochází výstupní kontrolou 

kvality a poté jsou všechny panely dovezeny na stavbu nákladním automobilem a je ábem 

jsou umíst ny na ur ená místa na základové desce, ke které se p ipevní dle normových 

požadavk . Panely jsou dovezeny v etn  povrchových úprav a na míst  jsou pouze 

tapetovány. V panelech jsou umíst ny také výpln  okenních a dve ních otvor . 

 St ešní konstrukce je p ivezena na stavbu se stejným principem. Jednotlivé vazníky 

jsou umíst ny na stavbu je ábem. 

 P ed dovezením panel  na stavbu je pot eba vybetonovat základovou desku, po kterou 

bude položen polystyrén, tvo ící tzv. plovoucí základ. P ed vybetonováním desky zde budou 

umíst ny odpady prostupující touto konstrukcí. 

 Provoz uvnit  objektu bude zajiš ovat spole né schodišt  uprost ed p dorysu, které 

navazuje na vstupní chodbu. Vstup do objektu je zajišt n p edsazeným schodišt m a rampou, 
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z nichž se vchází do hlavního vstupu a z n j do hlavní chodby. Z té jsou p ístupny dva byty 

v 1.NP a dva byty ve 2.NP, do kterých se lze dostat po ocelovém schodišti. 

3.2.4 Bezbariérové užívání stavby

 Hlavní vstup do objektu je umožn n po ramp , která je dlouhá 5,4 m a má sklon 6,5%. 

Rampa je betonová. Má vodící ty  ve výšce 300 mm nad podlahou a horní hrana zábradlí je 

1000 mm nad podlahou. len ní zábradlí je svislé. Podesta nad rampou umož uje oto ení se 

o 360° v pr m ru 1500 mm. 

 Práh u vstupních dve í je vysoký 20 mm a umož uje tak p ejetí na invalidním vozíku. 

Dále je práh u vstupních dve í do bytu a v byt  prahy nejsou.  

 Byt ur ený pro bezbariérové bydlení je vybaven sociálním za ízením umož ujícím 

oto ení se o 360° v pr m ru 1500 mm. Byt je ur en k bydlení dvou osob. Koupelna je 

vybavena madlem umíst ným nad vanou. Vedle vany je prostor pro odložení invalidního 

vozíku. Umývadla v celém byt  umož ují najetí vozíku pod n . Wc v tomto byt  je vybaveno 

jedním sklopným madlem a jedním pevným madlem, p esahujícím sklopné madlo o 100 mm. 

Dále je zde bezbariérové umývátko, umož ující najetí s vozíkem pod n j. Vedle toaletní mísy 

je prostor pro umíst ní invalidního vozíku a p esednutí z n j. 

 Další prostory v bytovém dom  nejsou p izp sobeny bezbariérovému užívání. 

3.2.5 Bezpe nost p i užívání stavby

Provozovatel musí objekt zajistit tak, aby byla zajišt na ochrana osob na pracovišti a 

ochrana osob p i práci pomocí vnit ních p edpis . 

 Obyvatelé bytového domu musí p izp sobit svou innost tak, aby nepoškodily funk ní 

ásti domu a neohrozili tak zdraví své ani dalších osob. 

3.2.6 Základní charakteristika objekt

3.2.6.1 Stavební ešení
  

Stavba bude postavena jako panelová d evostavba. Na míst  dojde pouze k montáži a 

spojení jednotlivých panel  dovezených na stavbu nákladními automobily.  
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3.2.6.2 Konstruk ní a materiálové ešení

Konstrukci objektu budou tvo it panely, tvo ené d ev nými sloupky, mezery mezi 

nimi budou vypln ny minerální vatou a takto nachystaný panel bude uzav en mezi desky 

fermacell [19] a sádrokarton . Na obvodové st ny p ijde navíc na stranu fermacellu 

polystyrén, na který se již natáhne hotová omítka. 

Vnit ní st ny jsou tvo eny nosnými sloupky, mezery jsou vypln ny minerální vatou a 

jsou uzav eny ze dvou stran sádrokartonovou deskou. 

Stropní konstrukce je tvo ena nosnými d ev nými nosníky, mezi nimiž je umíst na minerální 

vata. Podhled tvo í sádrokartonová deska. Nad nosníky je umíst n záklop z d evot ísky, na 

n m jsou dv  vrstvy podlahového polystyrenu a n j se pokládá hotová podlaha tvo ená 

deskami knauf [25] a podlahovým korkem. 

St ešní konstrukce je tvo ena vazníky usazenými tak, aby utvo ily valbovou st echu. 

K této st eše je p ipojena pultová st echa, kterou tvo í krokve. 

Na fasádu je použita silikonová omítka. Na st echu pak tašky bramac [24]. 

3.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita

Pro zpracování této diplomové práce byl použit certifikovaný systém st nových panel

a p i návrhu rozmíst ní nosným prvk  bylo vycházeno ze statických výpo t  a možných 

maximálních rozp tí stropních konstrukcí. 

Statický výpo et není sou ástí této diplomové práce. 

3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení

3.2.7.1 Technické ešení
  

 Vytáp ní a v trání bude zajiš ovat kompletní sestava firmy Atrea [23]. Jedná se o 

jednotku Duplex Alfa 4V a skládá se z v trací jednotky, která sou asn  zajiš uje rekuperaci 

vzduchu, a dále z tepelného erpadla, které slouží zdroj tepla pro teplovzdušné vytáp ní. 
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 Každý byt má svou vlastní vnit ní jednotku umíst nou v technické místnosti a 

venkovní jednotku umíst nou u elní fasády objektu. Vývody pro p ívod erstvého vzduchu a 

odvod znehodnoceného vzduchu jsou umíst ny na p ední fasád  objektu. 

 Teplá voda bude oh ívána solárními kolektory, jejich pot ebná plocha je zjednodušen

spo ítána a tento výpo et je umíst n v p íloze .9. Solární kolektory bude dopl ovat plynový 

kotel a bude tak zajiš ovat dodávku teplé vody i v období, kdy kolektory nebudou kapacitn

vyhovovat. Kolektory jsou trubkové s deskovým absorbérem. Návrh teplé vody není v zadání 

diplomové práce, proto je proveden návrh pouze pro pot eby výpo tu v programu Energie 

2013 [16]. 

3.2.7.2 vý et technických a technologických za ízení

 Solární kolektory – trubkové s plochým absorbérem.

 Plynový kotel – blíže není specifikován. 

 Duplex Alfa 4V – rovnotlaká v trací jednotka s vestav ným tepelným erpadlem. 

3.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení

 Požární bezpe nost stavby musí být ešena specialistou a jím vypracovanou zprávou. 

Tato zpráva není sou ástí této práce.

3.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi

3.2.9.1 Kritéria tepeln  technického hodnocení

 Kritéria pro pasivní budovy:  - sou initel prostupu tepla dle SN 730540 

- pr m rný sou initel prostupu tepla konstrukcí 

 Uem  0,22 W/m2K  

- ú innost zp tného získávání tepla  75 % 

- nepr vzdušnost obálky budovy n50  0,6 

- nejvyšší teplota vzduchu v místnosti a,max = 27°C 

- m rná pot eba tepla na vytáp ní EA  20 kWh/m2a 
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- m rná pot eba primární energie z neobnovitelných 

zdroj  PEA  60 kWh/m2a 

3.2.9.2 Energetická náro nost stavby

 V programu Energie 2013 (Svoboda) [16] byla dodaná energie do stavby vypo tena: 

Obr. .3.2.9.2: Dodaná energie do budovy 

 Pr kaz energetické náro nosti budovy je umíst n v p íloze .6. Pro výpo et byla 

budova rozd lena na dv  zóny. Na obytnou a chodbu. Celkový pr m rný sou initel prostupu 

tepla obálkou budovy U,em = 0,18 [W/m2K]. 

 M rná pot eba tepla na vytáp ní celé budovy je 15 [kWh/m2a]. 
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M rná dodaná energie do budovy: 

M rná dodaná energie budovy
  

Celková ro ní dodaná energie:  22,166 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  421,5 m2 
  

 M rná dodaná energie EP,V:  14,6 kWh/(m3.a) 
  

M rná dodaná energie budovy EP,A:  53 kWh/(m2.a)
Obr.3.2.9.2-2: M rná dodaná energie budovy – výstup z Energie 

M rná primární energie a emise CO2 budovy
  

 Emise CO2 za rok:   2,864 t 
 Celková primární energie za rok:   37,685 MWh   135,664 GJ 

Neobnovitelná primární energie za rok:   24,438 MWh   87,976 GJ 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1 515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   421,5 m2 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   1,9 kg/(m3.a) 
 M rná celková primární energie E,pC,V:   24,9 kWh/(m3.a) 
 M rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   16,1 kWh/(m3.a) 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  7 kg/(m2.a) 
 M rná celková primární energie E,pC,A:  89 kWh/(m2.a) 
 M rná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  58 kWh/(m2.a)
Obr.3.2.9.2-3: M rná primární energie – výstup z Energie 

3.2.9.3 Posouzení využití alternativních zdroj  energií 

 V budov  bude použito tepelné erpadlo vzduch-voda s COP 3,69, které zajistí využití 

alternativních zdroj  pro teplovzdušné vytáp ní objektu. Pro oh ev teplé vody budou použity 

solární kolektory, plocha 25 m2, které bude dopl ovat plynový kotel. M rná primární 

neobnovitelná energie z neobnovitelných zdroj  vychází menší než p edepsaná, takže je 

využití alternativních zdroj  v dom  dostate né a vyhovující. 

3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 
Zásady ešení parametr  stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad

apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

 V trání je v objektu zajišt no aktivní rekuperací a pasivní rekuperací, která odvádí 

zne išt ný vzduch z místností a p ivádí zp t erstvý vzduch, který je p edeh íván na 

požadovanou teplotu v zimním období. Jednotka je Duplex Alfa 4V a rozvody jsou sonoflex. 

Obojí od firmy Atrea [23]. Rozvody jsou izolovány dle požadavku firmy, pr m r 102 mm, 

127 mm a 160 mm je izolován tlouš kou 25 mm. Izolace je zvuková.

 Vytáp ní je zajišt no stejným systémem jako v trání. 

 Osv tlení bude zajišt no denním sv tlem v denních hodinách. Všechny obytné 

místnosti mají výpo tem potvrzený vyhovující normový požadavek na denní osv tlení daný 



Diplomová práce

initelem denní osv tlenosti. V no ních hodinách a v místnostech bez denního sv tla budou 

osv tlení zajiš ovat led svítidla a žárovky s úsporou elektrické energie. 

 Zásobování vodou bude zajišt no místním vodovodním adem, který p ivádí pitnou 

vodu z vodní nádrže Kružberk. 

 Odpady budou splaškovým odpadním potrubím odvád ny do nejbližší istírny 

odpadních vod. Deš ové vody budou vsakovány na pozemku pomocí vsakovacích nádrží. 

 Stavba v dob  svého provozu nebude zp sobovat okolí ani vibrace ani prašnost. 

 Hluk bude produkován ze vzduchotechnických jednotek a z tepelných erpadel, 

systému vzduch-vzduch, umíst ných na pozemku. Jejich hladina akustické tlaku je vypo ítána 

a výpo et je sou ástí této zprávy v kapitole 8.2.

3.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

3.2.11.1 Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží

Radonové riziko bylo zjiš ováno p ed zahájením projektových prací. Dle nam ených 

hodnot bylo zjišt no, že pozemek se nachází v oblasti s nízkým indexem radonového rizika a 

tudíž stavba nevyžaduje speciální zabezpe ení proti radonovému riziku. 

3.2.11.2 Ochrana p ed bludnými proudy

Ochrana p ed bludnými proudy je zajišt na stavebním ešením elektroinstalace. 

3.2.11.3 ochrana p ed technickou seizmicitou

Bezprost ední okolí budovy není ohroženo technickou seizmicitou. Objekt bude stát 

v zastav ném území, kde se neplánuje rozší ení, tudíž nehrozí ohrožení vibracemi nebo ot esy 

ze stavební innosti ani od dopravy silni ní, která bude b hem výstavby i po výstavb  stále 

stejná. Kolejová doprava se nachází tém  kilometr od plánovaného místa výstavby a dané 

místo neovlivní. Z uvedeného vyplývá, že není pot eba zajiš ovat ochranu p ed technickou 

seizmicitou. 
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3.2.11.4 Ochrana p ed hlukem

Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhov ly normovým požadavk m na 

pr nik hluku do interiéru. Ke zlepšení akustických vlastností obalových konstrukcí p ispívá 

konstrukce okenních otvor , která snižuje pronikání hluku do interiéru na minimum. 

3.2.11.5 Protipovod ová opat ení

Stavba se nenachází na území ohroženém povodn mi, navíc nemá suterén a tém  celá 

ást stavby se nachází nad terénem, takže nejsou pot eba žádná protipovod ová opat ení. 

3.3 P ipojení na technickou infrastrukturu

3.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury

Bytový d m bude napojen na technickou infrastrukturu ze dvou sm r . Elektrická 

p ípojka povede kabelem v zemi a je dlouhá 18 m. Hlavní kabel je veden p es sousední 

pozemky a je také veden v zemi. Napojení na hlavní kabel bude na pozemku . 739/2. 

Kanaliza ní p ípojka je vedena z ulice T chanovická, její délka je 14,2 m. Na p ípojce 

je ve vzdálenosti 3,5 m od domu umíst na revizní šachta. 

Vodovodní p ípojka je vedena z ulice T chanovická v délce 21 m. Ve vzdálenosti 2,8 

metr  od domu je na ní umíst na šachta s vodom rnou sestavou. 

P ípojka plynu je také vedena u ulice T chanovická a je dlouhá 9,7 m. Na hranici 

pozemku je v oplocení umíst na sk í  s hlavním uzáv rem plynu. 

3.3.2 P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky

Délka kanaliza ní p ípojky je 14,2 m a je DN250, napojeno na ve ejnou splaškovou 

kanalizaci. 

Délka vodovodní p ípojky je 21 m a je z celistvého plastového potrubí, 50x8,4, 

napojení na ve ejnou vodovodní sí  PE 60. 
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Délka plynovodní p ípojky je 9,7 m a DN25, z materiálu ocel. P ipojení na 

nízkotlakou plynovodní sí . 

Délka elektrické p ípojky je 18 m, výkon 3x26 A, NN 400 V. 

3.4 Dopravní ešení

3.4.1 Popis dopravního ešení

Dané území má kapacitn  dostate n  vybavenou komunika ní sí . Okolí pozemku 

k ižují ulice, které mají dost místa jak pro provoz na komunikaci, tak na parkování. Nejbližší 

zna ená silnice je t etí t ídy III/4429, která vede skrze m sto sm rem do Kloko ova a dále 

silnice druhé t ídy, II/442, která vede sm rem na Jakub ovice nad Odrou. 

3.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

V území není pot eba m nit infrastrukturu ani napojovat na svávající infrastrukturu. 

Kolem pozemku vede vyhovující silnice, která je dále napojena na silnice druhé a t etí t ídy. 

Jediné napojení bude p echodový obrubník, spojující chodník a nov  vybudované parkovišt . 

3.4.3 Doprava v klidu

Stavba svým provozem s umíst ním nijak neomezuje ani neohrožuje stávající systém 

dopravy ani dopravy v klidu. 

3.4.4 P ší a cyklistické stezky

Zamýšlený projekt nijak neomezuje stávající cyklistické stezky. 

Komunikace pro p ší bude omezena v míst  p ejezdového obrubníku, který napojuje 

chodník od parkovišt . V daném míst  bude snížená rychlost. 
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3.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

3.5.1 Terénní úpravy

V rámci projektu budou provedeny pouze finální terénní úpravy jako zasypání 

výkopku a zpevn ní a zarovnání terénu okolo budovy. 

3.5.2 Použité vegeta ní prvky

Na pozemku je již vysazeno n kolik strom  a další budou vysazeny po dokon ení 

stavby. Druhy budou záviset na p ání zákazníka. 

3.5.3 Biotechnická opat ení

Biotechnická opat ení nebudou v rámci projektu použita. 

3.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana

3.6.1 Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda a p da

Stavba nebude nijak negativn  ovliv ovat ovzduší. B hem výstavby je možnost 

zvýšené prašnosti, která bude v maximální mí e eliminována stavebními opat eními a p i 

provozu nebude stavba vypoušt t škodlivé emise do ovzduší. 

B hem výstavby bude krátkodob  zvýšena hladina akustického tlaku, p í inou bude 

t žká mechanizace použitá p i p evážení a montáži panel . P i provozu bude hluk vycházet 

z výdech  vzduchotechnických jednotek, a sou et t chto hladin je 48,5 dB na hranici 

pozemku, sm rem k silnici. 

Voda ani p da v okolí nebudou nijak negativn  ovlivn ny zamýšlenou výstavbou 

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

Na daném pozemku nebude pot eba kv li výstavb  domu kácet vzrostlé stromy, 

všechny budou zachovány. Oklest ny budou pouze ke e nacházející se v míst  budoucí 

stavby. Na míst  se nenachází teritorium žádných chrán ných (i nechrán ných) druh  zví at. 

3.6.3 Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000

Žádná oblast chrán ných území daného typu se v blízkosti plánované stavby 

nenachází. 

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

Stavební zám r nevyžadoval posouzení EIA. 

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

Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma se v projektu nevyskytují. 

3.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt slouží pro rodinné bydlení. Ochrana obyvatel je dostate ná.  

Stavba nebude provád na v noci, a tudíž nebude narušovat no ní klid v okolním 

prost edí. Bude také dohlíženo na to, aby nedocházelo ke zne iš ování vozovky p i realizaci 

stavby. Také aby nez stávaly neozna ené nechrán né výkopy. 



Diplomová práce

3.8 Zásady organizace výstavby

3.8.1 Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní

Pot eby a spot eby médií a hmot bude zpracovávat dodavatel stavby a dodá ho 

spole n  s výkazem vým r. Dodavatel stavby dále bude zodpovídat za jejich zajišt ní. 

3.8.2 Odvodn ní staveništ

P i výstavb  nebude pot eba staveništ  navíc odvod ovat, veškerá deš ová voda bude 

vsakována do vsakovacích box  na pozemku za budovou. Parkovišt  bude odvodn no již 

svou konstrukcí, která bude v mírném sklonu. 

3.8.3 Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Okolo pozemku vede ulice, jejíž parcelní íslo je 3237/2 a která dále vede ke 

k ižovatce se silnicemi druhé a t etí t ídy, které vedou na hlavní silni ní tahy z m sta. 

Doprava na t chto komunikacích nebude b hem výstavby narušena, mají dostate nou 

provozní kapacitu.  

3.8.4 Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky

Provád ní stavby nebude mít negativní vliv na sousední pozemky a stavby. Na týden 

bude omezen provoz na ulici vedoucí kolem pozemku, avšak ulice bude nadále pr jezdná a 

nebude se muset objížd t. 

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

Na pozemku nebude pot eba provád t asanace ani demolice stávajících objekt , 

protože se na n m nic takového nevyskytuje. 

Pozemek bude p ed skrývkou ornice pouze oklest n, stávající vzrostlé stromy budou 

z stávat na svém míst  a budou po výstavb  dopln ny stromy novými. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že nebude pot eba žádná ochrana okolí staveništ  z daných 

d vod . 

3.8.6 Maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé)

Do asn  bude pot eba zajistit prostor pro t žkou techniku – nákladní automobil a 

stavební je áb, zabezpe ující p evoz a manipulaci s panely a st ešními prvky. Tento prostor 

bude obsazen jen do asn  po dobu výstavby. Tyto plochy budou pouze plochami daného 

pozemku. Ve ejné pozemky nebudou dot eny. 

3.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 
likvidace

Manipulaci s odpadem i stavební sutí bude provád t specializovaná firma, která bude 

dále zajiš ovat i jejich likvidaci. 

Stavební suti bude minimální množství, max. 50-100 kg. 

Plastové obaly a folie z oken budou produkovány v maximálním množství 50 kg. 

Odpad vzniklý p i zakývání st echy – beton – maximální množství 50 kg. 

Odpad vzniklý p i manipulaci s asfaltovými pásy a lepenkami – maximální množství 

20 kg. 

Další nespecifikovaný odpad  - maximální množství 50 kg. 

Odpady ze stavby budou skladovány v odpovídajících sb rných nádobách a obalech a 

budou likvidovány dle použitého materiálu na p íslušných skládkách. O manipulaci s odpady 

je nutno vézt dokumentaci. Vozidla, která budou opoušt t staveništ  musejí být o išt na a 

nesmí zne iš ovat komunikace. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem .185/2001 [4], O 

odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . 

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

B hem výstavby objektu nebude po ítáno se z ízením deponie nebo mezideponie. 

Vykopaná zemina bude použita na terénní úpravy na pozemku. Kopat se bude jen do hloubky 

335 mm. Tato zemina vysta í na terénní úpravy bez pot eby p ísunu další zeminy. 
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3.8.9 Ochrana životního prost edí p i výstavb

P i výstavb  nebudou vypoušt ny škodliviny do ovzduší, dále nesmí pronikat 

zne išt ná voda do zeminy a nesmí být ohroženy nejbližší vodní toky. Musí být zabrán no 

unikání ropných a jiných produkt  z nákladních a osobních automobil  využitých p i 

výstavb . Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem .185/2001 [4], O 

odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . 

3.8.10 Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis

B hem výstavby musí být dodržován zákon . 591/2006 Sb. [5], o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a dále je 

nutné dodržovat na ízení vlády . 362/2005 Sb. [6] o bližších požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Stavba a staveništ  jsou navrženy tak, aby neohrožovaly bezpe nost a zdraví 

pracovník  a jiných zainteresovaných osob, pohybujících se zde. 

Pracovní postupy a materiály musí být používány dle technických návod  a musí 

odpovídat daným a platným normám. Dodržování postup  bude kontrolováno a záznam o 

kontrole bude sepisován do stavebního deníku. 

Za bezpe nost stavby a staveništ  zodpovídá generální dodavatel stavby. Dále také 

zodpovídá za to, že na stavb  se budou pohybovat pouze proškolení lidé, kte í budou používat 

pot ebné pracovní ochranné pom cky dané typem provád né práce a s tím souvisejícím 

nebezpe ím. 

Jedná se o stavbu malého rozsahu, veškeré stavební práce zajiš uje jeden dodavatel 

stavby, bez využití subdodavatel , takže není pot eba použít koordinátora bezpe nosti stavby. 

3.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání dot ených staveb

Hlavní úpravou bude z ízení rampy pro bezbariérové užívání, která je umíst na u 

vchodu do objektu. Je ve sklonu 6,5% a její délka je 5,4 m. Ší ka pak 1,5 m. Povrchová 

úprava rampy je protiskluzová. Rampa vyús uje na podestu, která umož uje oto ení o 360°. 

Rampu lemuje zábradlí ve výšce 1000 mm nad podlahou a vodící ty í ve výši 300 mm nad 

podlahou. len ní zábradlí je svislými ty ovými prvky. 
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3.8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opat ení

Vjezd na staveništ  bude ozna en cedulí „vjezd/výjezd za staveništ “ a na ulici bude 

umíst na zna ka s nápisem „pozor, projíždíte stavbou“. Obojí zna ení bude umož ovat 

bezpe ný provoz vozidel na silnici. 

3.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za 
provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.)

Stavba bude provád na p ed zahájením provozu. Ten bude zahájen až po vydání 

kladného kolauda ního rozhodnutí. 

3.8.14 postup výstavby, rozhodující díl í termíny

Zahájení výstavby: b ezen 2015. 

Zahájení montáže d evostavby: duben 2015. 

Dokon ení stavby: kv ten 2015. 

4. Situa ní výkresy

Výkres koordina ní situace je uveden v p íloze .  jako výkres . 1 a je v m ítku 

1:200. 



Diplomová práce

5. Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení

5.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

5.1.1 Architektonicko-stavební ešení

5.1.1.1 Technická zpráva

1) ú el objektu, funk ní nápl , kapacitní údaje
  

Objekt je navrhován jako pasivní bytový d m, ur ený pro bydlení ty  rodin, z toho 

jeden byt je uzp soben pro bydlení osob se zhoršenými pohybovými možnostmi. Dva 

byty jsou navrhovány pro bydlení rodin se ty mi leny, dva byty jsou ur eny pro 

obývání dvou osob. Objekt je umíst n v obci Vítkov, na ulici T chanovická, na 

parcele . 745. Plocha stavebního pozemku je 653,8 m2, zastav ná plocha je 255,7 m2. 

Další zpevn né plochy mají rozm r 88,95 m2.  

2) architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení
  

D m je navrhnut ze systému d ev ných panel , vyrobených v hale, které se na stavbu 

dovážejí v kuse. St nové panely jsou tvo eny d ev ným nosným systémem, tedy 

sloupy v osové vzdálenosti 500 mm. Ší ka sloupu je vždy p es celou tlouš ku 

konstrukce, st ny jsou obloženy sádrokartonem, pop ípad  sádrovláknitou deskou. 

Výpl  mezi sloupy je tvo ena tepelnou izolací. U obvodových st n je navíc z venkovní 

strany p idán fasádní polystyren a na n m silikátová omítka. Budova je len na 

v každém pat e na dva byty, mezi nimi je chodba se schodišt m. Z chodby se vstupuje 

do byt  p es p edsí ku, ze které je vstup na wc, do koupelny a technické místnosti a 

také do obytné asti byt . 

Budova je projektována na p dorysu T, a výtvarn  je podéln len na pruhy 

antracitové barvy do výšky soklu a pak ve výšce odd lující jednotlivá podlaží. Zbytek 

fasády je bílý. Omítka je hladká, silikonová. 
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3) bezbariérové užívání stavby

Stavba je z pohledu bezbariérovosti zp ístupn na i po ramp , ve sklonu 6,5 %. V byt

uzp sobeném pro bezbariérové ešení nejsou dve ní prahy a minimální ší ka dve í je 

900 mm. Také rozm ry koupelny a wc jsou uzp sobeny tak, aby se zde mohla osoba 

na vozí ku oto it o 360°. 

4) celkové provozní ešení, technologie výroby

Budova je navržena v kompletním systému d ev ných panel , které se vyráb jí ve 

výrobní hale a jsou dováženy na stavbu v kuse. Pouze strop se skládá na míst  a také 

fasáda je montována na míst  stavby. St echa je vazníková a je také montována na 

míst  stavby. Do budovy vede jeden hlavní vstup, za kterým následuje spole ná 

chodba, ze které jsou vstupy do jednotlivých byt . 

5)  konstruk ní a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby

Objekt je len n tak, aby bylo možno ukládat stropní panely v co nejkratším sm ru, 

v p edsazené ásti jsou stropy ukládány ve sm ru p í ném, v obytné ásti jsou 

ukládány v podélném sm ru. Stavba má uprost ed p dorysu umíst ny ztužující st ny 

tlouš ky 460 mm, které pomáhají p enášet zatížení ze st echy. 

5.1)  základové konstrukce

Budova je založena na základové desce, jejíž celková tlouš ka je 250 mm a v této tlouš ce  

 probíhá pod celou budovou. Deska je vyztužena ocelí S275 dle statického výpo tu, který není 

sou ástí této práce. Pod vnit ní nosné st ny a nenosné p í ky je p idána výztuž navíc. Deska je 

vyztužena k ížem. Okolo základové desky probíhá tepelná izolace z extrudovaného 

polystyrénu v tlouš ce 160 mm. Pod deskou se nachází plovoucí základ z extrudovaného 

polystyrénu tlouš ky 120 mm, který je položen na zhutn ném násypu ze št rkopísku, frakce 0-

16 mm. Základová deska nezasahuje do nezámrzné hloubky, protože je ze všech stran 

izolována. Její hlouba pod základovou spárou je i s polystyrénem 175 mm. 
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5.2)  konstruk ní systém

Objekt je postaven z hotových panel  p ivezených na stavbu nákladními auty a 

osazenými na stavbu je áby. Panely jsou kompletn  poskládány. Obvodové panely 

jsou složeny z desky fermacell, minerální vaty isover domo, a vnit ního sádrokartonu. 

Vnit ní panely jsou dodávány jako kompletní bez tapet a výmalby, v etn  instalací, jak 

elektrických, tak kanalizace a vodovodu. Sou ástí panel  je i nosný konstruk ní 

systém, skládající se z nosník  steico, jejichž osová vzdálenost se liší dle typu 

konstrukce a zatížení. V projektu je použita pr m rná osová vzdálenost 600 mm. 

Tlouš ka nosník  je 200 mm, pop ípad  mén , dle tlouš ky st ny, ší ka je 60 mm a 

výška dle výšky st ny. Veškeré údaje byly p evzaty ze stránek výrobce Elk spol. s.r.o. 

a dle pot eby byly upraveny [27]. 

5.3)  stropní konstrukce

Stropní konstrukce je tvo ena nosníky steico [14], mezi kterými je použita výpl  z minerální  

 vaty. Podhled tvo í zav šená konstrukce sádrokartonu. Mezi stropní konstrukcí a podhledem je 

vzduchová mezera ur ená pro vedení vzduchotechniky.  

Ve stropní konstrukci nad 1.NP je umíst no 50 mm tepelné izolace. Výška nosné konstrukce 

je 200 mm. Nad ní je umíst no 120 mm podlahového polystyrenu. 

Ve stropní konstrukci nad 2.NP je tlouš ka tepelné izolace shodná s tlouš kou nosné 

konstrukce, tj 250 mm. Nad d evot ískovou deskou tvo ící záklop stropní konstrukce je 

umíst no 200 mm grafitového polystyrenu. Nad ní je umíst n sádrokarton. 

Nosné st ny, tvo ící svislé podp ry stropní konstrukce, jsou dle projek ních podklad  firmy 

Elk [27] umíst ny do maximální vzdálenosti 4,7 m. Výjimku tvo í vzdálenost 5,75 m, která 

byla ovšem schválena po konzultaci s firemním statikem a projektantem. 

Osová vzdálenost stropních nosník  je dle zatížení a je p evzata z již hotových projekt  firmy 

Elk [27]. V 1.NP je to 393 mm, ve 2.NP je to 662 mm. 
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5.4) schodišt

Do objektu se vchází po p edsazeném schodišti, které má 3 stupn , výšky 166,67 mm. 

Schodišt  je celobetonové, má základ formou základových pás . Schodišt  lemuje 

zábradlí výšky 1000 mm. Hloubka podesty p ed vstupem do objektu je 1500 mm. 

Umož uje oto ení invalidního vozíku o 360°.  

Do jednotlivých byt  v 1.NP se dá vejít po vedlejších p edsazených schodištích. 

Všechny p ekonávají výškovou úrove  350 mm. 

U hlavního schodišt  je p ipojena také nájezdová rampa pro invalidní vozík, ší ky 

1500 mm a délky 5400 mm. Rampu lemuje zábradlí výšky 1000 mm s vodící ty í ve 

výšce 300 mm. 

Vnit ní schodišt  je celoocelové s protipožární povrchovou úpravou a se stupni 

potaženými linoleem. Schodišt  je umíst no v centrální ásti domu a lze z n j vejít do 

obou byt  ve 2.NP. Jednotlivé stupn  jsou vzájemn  spojeny pomocí schodnice, která 

je p išroubována do st ny. Šrouby jsou povrchov  upraveny tak, aby co nejmén

p enášely hluk do obytných prostor. Schodišt  p ekonává výškovou úrove  3,3 m. 

5.5) st ešní konstrukce

St ešní konstrukce je tvo ena ze dvou ástí. Hlavní ást je vazníková, kdy výška vazníku 

v nejvyšším míst  je 2,24 m. Vazníky jsou položeny na ší ku budovy tak, že jejich délka je 9 

m. Jsou tvarem rovnoramenné trojúhelníky. Konkrétní návrh vazníkové konstrukce není 

p edm tem této práce. P edb žný návrh pro rozm r vazníku je 120x160 mm. 

Druhou ástí je pultová st echa, která je umíst na nad prostorem vstupu a sociálního za ízení. 

Délka jednotlivých krokví je 5,8 m. Jejich pr ez je p edb žn  ur en jako 120x160 mm. 

St ešní krytina je použita od firmy bramac, typ classic protektor [24], erné barvy. Krytina je 

uložena na kontralatích, které jsou umíst ny na plnoplošném bedn ní. Sklon obou st ešních 

rovin je 25°. 
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5.6)  p eklady

P eklady jsou sou ástí nosné konstrukce st ny, která je vyrobena celá v panelárn

v etn  výplní otvor  a p eklad . Jedná se o hranoly obdobné nosným st novým, ale 

položeny v opa ném sm ru. Výška je 60 mm a ší ka je shodná se ší kou st ny. Délka 

odpovídá rozm ru dve ního i okenního otvoru a je zde p idán oboustranný p esah. U 

v tších otvor  je p esah 120 mm, u menších je 60 mm. 

5.7) podlahy

V 1.NP je na základovou desku položen ve dvou vrstvách podlahový polystyren, v celkové 

tlouš ce 120 mm. Na TI je položena knauf suchá podlaha, ve dvou vrstvách v celkové tlouš ce 

25 mm. Nášlapná vrstva v obytných místnostech jsou korkové dlaždice a v sociálních 

za ízeních je to keramická dlažba, uložená do lepidla, pod nímž je HI. Oba tyto typy podlah 

vyhoví dle normy na požadavek dotykové teploty podlahy. 

Ve 2.NP je systém nášlapných podlah stejný, ale místo prostého polystyrenu je zde použitý 

podlahový polystyren zlepšující akustické vlastnosti podlahy, v tlouš ce 120 mm. 

5.8) úprava vnit ních povrch

V místnostech sociálního za ízení je použit keramický obklad. Na wc do výšky 1200 

mm a v koupeln  do výšky 1800 mm. V hlavním vstupu a hlavní chodb  celého domu 

je také použit keramický obklad, do výšky 1500 mm. 

Jako hlavní povrchová úprava je v místnostech sádrová omítka na stropech, jinak jsou 

všude použity tapety. Jejich typ bude up esn n až p i realizaci 

5.9) úprava vn jších povrch

Na stavb  bude na obvodové panely aplikován plnoplošným p ilepením polystyrén, 

který bude kotvený tepeln  izola ními hmoždinkami. Na polystyrenu bude nataženo 

lepidlo s perlinkou, na které bude natažena povrchová vrstva, silikátová omítka, 

probarvená v ur itých místech okolo okenních otvor , v páse stropu a stejnou barvu 
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bude mít i soklová ást. Jedná se o antracitov  šedou, RAL 7016. Zbylá ást fasády 

bude mít barvu bílou. 

5.10) výpln  otvor

Výpln  otvor  budou p ednostn  používány od firmy WindowStar [28]. Prospekty 

k použitým okenním otvor m i dve ím je umíst n v p íloze .8. Vnit ní dve ní otvory 

budou d ev né, konkrétní typy budou vybrány až p i realizaci investorem. 

Deklarovaný sou initel prostupu tepla okenním otvorem je U = 0,67 [W/m2K]. Pro 

výpo et jsou používány p epo tené sou initele prostupu tepla dle plochy okenních 

otvor  a tento výpo et je umíst n v p íloze .19.  

Okna jsou plastová, typ „88 passiv hliník“. Rám je v bezocelovém provedení 

s vloženými polystyrénovými izola ními klíny do komor profilu. Hliníkové oplášt ní 

se spoji „na tupo“, výlu n  v elegantní bílé barv .  

Deklarovaný sou initel prostupu tepla vstupními dve mi je U= 0,62 [W/m2K]. Typem 

dve í je Experience 803-1, který bude dle požadavku zm n n pro možnost 

bezbariérového užívání a bude dvouk ídlý. Materiál d evohliník, barva šedá. Pro daný 

typ dve í je zhoršen sou initel prostupu tepla na U = 0,8 [W/m2K]. 

Obr. .5.1.1 Okenní profil 
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5.11) klempí ské výrobky

Oplechování parapet  je dodáváno v rámci dodávky výplní okenních otvor , materiál 

hliník s povrchovou úpravou barevn  shodnou s okenní výplní. 

Okapový systém obou st ešních rovin je z pozinkovaného ocelového plechu Stabicor-

M, tlouš ka plechu 0,6 mm. Dodavatelem okapového systému je Bramac [24]. 

5.12) záme nické výrobky

Nejd ležit jším záme nickým prvkem je vnit ní schodišt , podrobn ji popsané v bod

5.4. Schodišt  je ocelové, s protipožární povrchovou úpravou. 

 Veškerá zábradlí jsou ocelová trubková, s protipožární úpravou nát rem. Všechny jsou 

vysoké 1000 mm a mají svislé len ní. Zábradlí lemující vn jší rampu je navíc 

opat eno vodící ty í ve výšce 300 mm. 

5.13) úpravy venkovních zpevn ných ploch

Na pozemku budou provedeny nové zpevn né plochy sloužící pro parkování vozidel a 

dále k p ístupu na pozemek a k domu. Jejich plochy jsou specifikovány ve výkrese . 

V1 Koordina ní situace. Pozemek bude oplocen ze t í stran. 

Po skon ení prací bude pozemek upraven do výšky -0,350 m od ±0,000. 

6) bezpe nost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí

Majitel objektu i jeho obyvatelé musí dodržovat bezpe ností pokyny pot ebné p i 

používání domu a jeho technického vybavení. D m je navržen tak, aby bylo co možná 

nejvíce zabrán no úraz m. Budova svým provozem ani materiály neohrožuje okolní 

budovy ani další obyvatele. Pracovníci na stavb  jsou povinni dodržovat bezpe nostní 

pokyny pro provád né práce.  
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7) stavební fyzika – tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika / hluk, vibrace 
– popis ešení, zásady hospoda ení energiemi, ochrana stavby p ed negativními ú inky

 vn jšího prost edí

Objekt je navrhován jako pasivní, spl uje tak tepeln  technické požadavky pro tento 

typ staveb. P idaná tepelná izolace je v obvodových st nách, ve stropní konstrukci 

druhého nadzemního podlaží i v základech. Osv tlení bude p evážn  p irozené, 

v místnostech uvnit  dispozice bude um lé – bude zajišt no LED žárovkami pro co 

nejv tší úsporu elektrické energie. Oslun ní je kontrolováno výpo tovým programem 

a spl uje podmínky dané normou. Okenní otvory jsou navrhovány tak, aby spl ovaly 

podmínky normy, aby byly v tší než 1/10 podlahové plochy místnosti. Ložnice a 

obytné pokoje jsou od ostatních provoz  v dom  odd leny akustickými p í kami, které 

mají stejnou konstrukci, jako b žné p í ky v dom , ale místo klasické tepelné izolace 

je v t chto p í kách použita akustická izolace. 

Každý byt v dom  bude mít sv j vlastní systém teplovzdušného vytáp ní, toto 

vytáp ní by m lo být úsporné vzhledem k nízké tepelné ztrát  objektu. Oh ev vody 

bude zabezpe ovat solární soustava, jejížm dopl kovým zdrojem bude plynový kotel. 

Oplášt ní budovy je uzp sobeno tak, aby zabránilo negativním vliv m vn jšího 

prost edí prostupovat dovnit . 

  

8) požadavky na požární ochranu konstrukcí

Požární ochranu zajiš ují požární sádrokartony, obalující d ev né prvky a dále 

protipožární nát r na vnit ním ocelovém schodišti. Více ešení požární ochrany není 

p edm tem diplomové práce. 

9) údaje o požadované jakosti stavebních materiál  a o požadované jakosti 
provedení

  

Jakost materiál  dovážených na stavbu je kontrolována ve výrobn , použití uceleného 

systému zajiš uje pot ebnou kvalitu materiál , provedení kompletních panel , i jejich 

zabudování na stavb . Na dodržení pracovních postup  a dodržení kvality práce 

dohlíží stavební dozor a autorský dozor projektanta. 
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10) popis netradi ních technologických postup  a zvláštních požadavk  na 
provád ní a jakost navržených konstrukcí

Pro zajišt ní správné funkce difúzn  uzav ené konstrukce je pot eba kvalitn  provést 

parot snou izolaci po obvodu plášt  budovy. Parot sná izolace nesmí být v žádném 

bod  plochy porušena a poroto je pot eba ji kvalitn  spojovat a d sledn  dodržovat 

p esahy u parapet . 

11) požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované dodavatelem stavby –
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Dodavatel stavby musí doložit výrobní dokumentaci pro navrhovaný objekt. 

V dokumentaci musí být udávány pot ebné osové vzdálenosti jednotlivých sloupk , 

jak v obvodových st nách, tak ve vnit ních nosných st nách. Dále musí doložit 

detailní rozkreslení nosník  ve stropech. 

12) stanovení požadovaných kontrol konstrukcí a p ípadných kontrolních m ení a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených p íslušnými

technologickými p edpisy a normami

Kontrola kvalitn  provedené parot sné izolace bude provád na vždy p ed plánovaným 

uzavíráním konstrukcí na stavb , ur ená harmonogramem stavebních prací. 

Bloowerdoor test, kontrolující kvalitu provedení t snosti obálky bude proveden ve 

dvou fázích. První fáze po montáži panel  a uzav ení hrubé stavby a druhá fáze po 

dokon ení stavby. 

13) výpis použitých norem

SN 730540 – 1 Tepelná ochrana budov – Terminologie [7] 

SN 730540 – 2 Tepelná ochrana budov – Požadavky [8]

SN 730540 – 3 Tepelná ochrana budov – Výpo tové hodnoty veli in pro 

navrhování a ov ování [9] 

SN 730540 – 4 Tepelná ochrana budov – Výpo tové metody [10] 
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5.1.1.2 Výkresová ást

Seznam výkres : 

V1 – koordina ní situace    M1:200 

V2 – 1.NP      M1:50 

V3 – 2.NP     M1:50 

V4 – stropní konstrukce, v=+2,600  M1:50 

V5 – stropní konstrukce, v=+5,600   M1:50 

V6 – základy     M1:50 

V7 – ez     M1:50 

V8 – severní a východní pohled  M1:100 

V9 – jižní a západní pohled   M1:100 

V10 – pohled na st echu   M1:100 

V11 – detail napojení st n   M1:10 

V12 – detail napojení st ny a základu  M1:10 

V13 – detail napojení st ešní kce na strop M1:10 

5.1.1.3 Dokumenty podrobností

1) skladby konstrukcí

obvodová st na, tl. 398 mm: silikátová omítka 

     armovací sí

     polystyren EPS-F/šedý tl. 160 mm 

     sádrovláknitá deska  tl. 15 mm 

     konstrukce st ny  tl. 200 mm 

     TI uvnit  konstrukce st ny tl. 200 mm 

     parozábrana 

     sádrokarton RF  tl. 18 mm 
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vnit ní nosná ze , tl. 236 mm: sádrokarton RF  tl. 18 mm 

      konstrukce rámu   tl. 200 mm 

      TI uvnit  konstrukce rámu tl. 200 mm 

      sádrokarton RF  tl. 18 mm  

vnit ní p í ka, tl. 136 mm:  sádrokarton RF  tl. 18 mm 

      konstrukce rámu  tl. 100 mm 

      TI uvnit  konstrukce rámu tl. 50 mm 

      sádrokarton RF  tl. 18 mm 

akustická st na, tl. 170 mm:  sádrokarton RD  tl. 18 mm 

      konstrukce rámu  tl. 127 mm 

      TI uvnit  konstrukce rámu tl. 100 mm 

      akustická izolace  tl. 27 mm 

      2 x sádrokarton  tl. 12,5 mm 

podlaha na zemin :   podlahová krytina  tl. 10 mm 

      2 x knauf suchá podlaha tl. 12,5 mm 

      p nový polystyren  tl. 120 mm  

      PE folie 

      ŽB základová deska  tl. 250 mm 

      geotextilie 

      extrudovaný polystyren tl. 120 mm 

      hutn ný násyp   tl. 160 mm 

      geotextilie 

      hutn ný p vodní terén 

stropní konstrukce, v.+2,600 m: podlahová krytina  tl. 10 mm 

      2 x knauf suchá podlaha tl. 12,5 mm 

      p nový polystyren  tl. 200 mm 

      d evot ísková deska  tl. 10 mm 

      d ev ná nosná konstrukce tl. 200 mm 

      TI uvnit  nosné konstrukce tl. 50 mm 

      d ev ný rošt   tl. 55 mm 
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      vzduchová mezera  tl. 250 mm 

      konstrukce podhledu  tl. 40 mm 

stropní konstrukce, v.+5,900 m: sádrokarton RF  tl. 18 mm 

      grafitový polystyren  tl. 200 mm 

      d evot ísková deska  tl. 19 mm 

      d ev ná nosná konstrukce tl. 250 mm 

      TI uvnit  nosné konstrukce tl. 250 mm 

      PE folie 

      d ev ný rošt   tl. 55 mm 

      vzduchová mezera  tl. 250 mm 

      konstrukce podhledu  tl. 40 mm 

5.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení

5.1.2.1 Technická zpráva

1)  podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiál
  

 Všechny nosné konstrukce jsou navrženy ze stejného systému, kde hlavním nosným 

prvkem jsou d ev né sloupky, pop ípad  d ev né trámy, které tvo í sou asn  i rámy 

okolo oken a dve í, nahrazující p eklady a sou asn  tvo ící ost ní. Obložení veškerých 

konstrukcí je zajišt no sádrokartonem. Veškeré svislé prvky – st ny – jsou vyráb ny 

v hale a dovezeny na stavb  v kuse, p i emž jsou do st n zabudovány i okenní a dve ní 

otvory a prvky technického za ízení budovy. V budov  budou použity p edst ny pouze 

pro zav šení toaletní mísy. Materiály jsou jednotné.  
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2) definitivní pr ezové rozm ry jednotlivých konstruk ních prvk  p ípadn
odkaz na výkresovou dokumentaci

 Pr ezový rozm r stropních trám  je 50x200 mm použitých ve strop  nad 1.NP a  

50x250 mm ve strop  nad 2.NP. Sloupy ve st nách mají rozm r 60x200 mm, 

v p í kách 60x100 mm a v akustických st nách 60x127 mm. Více viz. výkresy 

jednotlivých podlaží a výkres ezu. 

3) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpo tu – stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimo ádná apod.

 Objekt bude stát ve sn hové oblasti .1, nejmírn jší.  

 Výpo ty zatížení a jejich posudky nejsou v diplomové práci ešeny. 

4) údaje o požadované jakosti navržených materiál

 U navržených materiál  je požadována nejvyšší jakost kvality. Dle referencí na  

požadovanou kvalitu, je vybrán i dodavatel stavby. Jakost materiál  dovážených na 

stavbu je kontrolována ve výrobn , použití uceleného systému zajiš uje pot ebnou 

kvalitu materiál , provedení kompletních panel , i jejich zabudování na stavb . 

5) popis netradi ních technologických postup  a zvláštních požadavk  na 
provád ní a jakost navržených konstrukcí

Pro zajišt ní správné funkce difúzn  uzav ené konstrukce je pot eba kvalitn  provézt 

parot snou izolaci po obvodu plášt  budovy. Parot sná izolace nesmí být v žádném 

bod  plochy porušena a poroto je pot eba ji kvalitn  spojovat a d sledn  dodržovat 

p esahy u parapet . 
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6) zajišt ní stavební jámy

 Stavební jáma bude b hem výstavby zajišt na pouze pomocí svahování, dle  

vypo teného úhlu vnit ního t ení zeminy. Jiné zajišt ní není pot eba. 

7) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 
kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných –
stanovených p íslušnými technologickými normami a p edpisy

Kontrola kvalitn  provedené parot sné izolace bude provád na vždy p ed plánovaným 

uzavíráním konstrukcí na stavb , ur ená harmonogramem stavebních prací. 

Bloowerdoor test, kontrolující kvalitu provedení t snosti obálky bude proveden ve 

dvou fázích. První fáze po montáži panel  a uzav ení hrubé stavby a druhá fáze po 

dokon ení stavby. 

5.1.2.2 Podrobný statický výpo et

 Ne eší se. 

5.1.2.3 Výkresová ást

 Seznam výkres : 

V1 – koordina ní situace    M1:200 

V2 – 1.NP      M1:50 

V3 – 2.NP     M1:50 

V4 – stropní konstrukce, v=+2,600  M1:50 

V5 – stropní konstrukce, v=+5,600   M1:50 

V6 – základy     M1:50 

V7 – ez     M1:50 

V8 – severní a východní pohled  M1:100 

V9 – jižní a západní pohled   M1:100 

V10 – pohled na st echu   M1:100 

V11 – detail napojení st n   M1:10 

V12 – detail napojení st ny a základu  M1:10 

V13 – detail napojení st ešní kce na strop M1:10 
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5.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení

 Ne eší se. 

5.1.4 Technika prost edí staveb

ešena ve druhé ásti diplomové práce. 
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6. Technická zpráva – teplovzdušné vytáp ní a v trání

6.1 Seznam výkres
  

V14 – Teplovzdušné vytáp ní a v trání – 1.NP  M1:50 

V15 – Teplovzdušné vytáp ní a v trání – 2.NP  M1:50 

V16 – Rozvinutý ez hlavní v tve p ívodního potrubí M1:50 

V17 – Rozvinutý ez odpadního potrubí   M1:50 

V18 – ez technickou místností 1.NP   M1:25 

V19 – ez technickou místností 2.NP   M1:25 

6.2 Úvod

 Projekt eší teplovzdušné vytáp ní a v trání pasivního bytového domu s využitím 

rekuperace tepla. Jedná se o objekt ešený v diplomové práci, na pozemku s parcelním íslem 

745 umíst ném v katastrálním území Vítkov. V objektu se nachází ty i byty a je 

nepodsklepený. Každý byt bude mít svou vlastní v trací jednotku Duplex Alfa 4V firmy 

Atrea [23], prospekt viz. p íloha .10. 

Zdrojem tepla pro tuto v trací jednotku bude tepelné erpadlo vzduch-voda s COP 

3,69. Venkovní jednotky jednotlivých tepelných erpadel budou umíst ny u elní fasády a to 

vždy dv  na jedné stran  p edsazeného schodišt . V trací jednotka využívá vlastností aktivní 

rekuperace. 

Umíst ní vnit ních jednotek bude v technické místnosti každého bytu. Rozvody po 

dom  budou vedeny v podhledu jednotlivých byt  a budou z materiálu Sonoflex dodávajícího 

firmou Atrea [23]. Veškeré potrubí bude izolováno zvukovou izolací tlouš ky 25 mm. 

Roz len ní bytu je dle pohledu od vstupu. V tší byt, vlevo dole, má ozna ení „byt 

.1“. Menší byt, vpravo dole, je „byt .2“. Byty ve 2.NP mají ozna ení obdobné, byt vlevo 

jako „byt .3“ a byt vpravo, byt .4“. 
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6.3 Výchozí podklady

 a) Výkresy stavební dokumentace – projekt pro realizaci stavby 

 b) Platné normy, zákony a vyhlášky spadající do oblasti vzduchotechniky a v trání 

 c) Technické podklady firmy Atrea [23] 

 d) Vzduchotechnika, Zden k Galda 2011 [34] 

6.4 Tepelná bilance objektu

 Sou initelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí v bytech, výpo et jednotlivých 

konstrukcí byl proveden v programu Teplo (Svoboda) [11], viz. p íloha .2: 

Spodní byty: 

Obvodová st na 0,1 W/m2K 

Podlaha na terénu 0,15 W/m2K 

Okenní otvory 0,702-0,8 W/m2K 

Dve ní otvory 0,8 W/m2K 

St na odd lující byty a chodbu 0,1 W/m2K 

 Tab. .6.4: Tepelná bilance objektu 

Horní byty mají navíc: 

Stropní konstrukce 0,11 W/m2K 

Tab. .6.4-2: Tepelná bilance horní byty 
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Parametry hodnocených místností: 

1.NP 

Parametry 

íslo místnosti Tepelná ztráta teplota Objem vzduchu

1.03 37 20 33,8 

1.04 156 20 38,7 

1.05 144 20 36,6 

1.06 571 20 85,7 

1.07 44 24 7,4 

1.08 224 24 28 

1.09 -0 15 15,3 

1.10 49 20 27,7 

1.11 -5 15 12,9 

1.12 200 24 23 

1.13 59 24 12 

1.14 651 20 109,2 

1.15 150 20 35,3 

 Tab. .6.4-3: Parametry hodnocených místností 1.NP 

2.NP 

Parametry 

íslo místnosti Tepelná ztráta teplota Objem vzduchu

2.03 33 20 33,3 

2.04 108 20 38 

2.05 142 20 36,6 

2.06 525 20 85,7 

2.07 43 24 7,4 

2.08 224 24 28,2 

2.09 107 15 14,9 

2.10 46 20 26,5 

2.11 -3 15 13,9 

2.12 197 24 22,4 

2.13 52 24 8,2 

2.14 659 20 112,1 
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2.15 174 20 39,3 

Tab. .6.4-4: Parametry hodnocených místností 2.NP 

Dopl ující údaje:

Návrhová teplota vnit ního vzduchu: i = 20°C 

Návrhová teplota venkovního vzduchu: e = -15°C 

St ední venkovní teplota v otopném období: me = 5,2 °C  

Po et otopných dní v roce: d = 274 

Tepelné ztráty jednotlivých byt  byly po ítány v programu Ztráty (Svoboda) [26], viz. 

p íloha .3. Pro výpo et tepelných ztrát prostupem byla jako násobek vým ny vzduchu, pro 

výpo et infiltrace, použita hodnota n=0,04 h-1. Pro výpo et místností bez nuceného v trání 

bylo použito n=0,1h-1. 

6.5 Zdroj tepla

Zdrojem tepla je tepelné erpadlo „vzduch-voda“ firmy Atrea [23]. Tepelné erpadlo 

je v provedení splitovém, vnit ní jednotka je umíst na v technické místnosti, je sou ástí 

v trací jednotky a venkovní jednotka je umíst na u elní fasády objektu. Tyto jednotky budou 

v objektu použity ty i, každý byt má svou. Vývody vzduchotechnických jednotek budou 

umíst ny na elní fasád  objektu. K jednotce je možno p ipojit solární soustavu na oh ev teplé 

vody, tato ovšem bude mít samostatný okruh.  

 Venkovní jednotka je vybavena ízením otá ek kompresoru a ob hová erpadla 

obsahují úsporné motory. 

 Jednotka bude dodána v etn  regula ního obvodu, ovlada e, venkovního idla a 

regulátoru pro ízení tepelného erpadla a bivalentního zdroje, dvou elektrospirál. Zdroj tepla 

bude teplou vodu oh ívat na 50°C. V p ípad , že nebude dostate ný výkon, bude oh ev 

zajiš ovat bivalentní zdroj v pohod  elektrospirály integrovány do jednotky. 
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6.6 V trací (rekupera ní) jednotka

 Dle h-x diagramu vytvo eného dle vstupních informací zde popsaných je návrh 

vlhkosti vzduchu v prostorech bytového domu 40%. Vzhledem k tomu, že v technických 

systémech není navrhováno zvlh ování vzduchu, bude tuto hodnotu zajiš ovat provoz uvnit

budovy, tj. kv tiny, va ení, sušení prádla, osobní hygiena apod. Tímto provozem musí být 

zajišt no, že vlhkost neklesne pod 30%. H-x diagram je uveden v p íloze .11.

V trací jednotka je použita od firmy Atrea [23], Duplex Alfa 4V, která je dodávána 

v etn  tepelného erpadla. Prospekt celého za ízení je umíst n v p íloze .10. Jednotka je 

ur ena pro teplovzdušné v trání a sou asn  pro komfortní ízené v trání s rekuperací tepla. 

V trání je navrženo jako rovnotlaké, bez cirkulace, která by vzhledem k pot ebnému 

v tracímu objemu byla bezp edm tná. 

 Maximální ú innost regulace je 91%. Sou et hladin akustického tlaku jednotek, které 

mají vyúst ní na fasád  objektu je ve vzdálenosti 8,5 m od objektu 48,5 dB. 

 Vzduchotechnickou jednotkou bude do objektu p ivád n venkovní p ed išt ný erstvý 

vzduch. Stejnou jednotkou bude odcházet zne išt ný odpadní vzduch z prostor  kuchyn , 

sociálních za ízení, technické místnosti a vstupní chodby. P ivád ný vzduch bude 

v rekuperátoru doh íván a bude vyh ívat obytné prostory, vstupní chodby do byt  a koupelnu. 

 V objektu není navrhováno chlazení ani cirkulace. 

6.6.1 Umíst ní systému

 Každý byt bude mít svou v trací jednotku a své tepelné erpadlo. Vnit ní ásti 

kompletu budou umíst ny v technické místnosti jednotlivých byt  a venkovní ásti tepelných 

erpadel budou umíst ny u elní fasády objektu. Vždy dv  na každou stranu schodišt . 

Jednotka musí být dle pokyn  výrobce instalována na výšku. Musí být zajišt n odvod 

kondenzátu pod jednotkou. Jednotka musí mít samostatný jisti . Výkon zdroje tepla pro byt . 

1 musí být minimáln  1,439 kW, pro byty .2 a 4 1,329 kW a pro byt . 3 je minimální 

pot ebný výkon 1,45 kW. 
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6.7 Teplovzdušné vytáp ní a v trání s rekuperací tepla, dimenzování 
teplovzdušného systému

6.7.1 Stanovení množství vytáp cího a v tracího vzduchu

Výpo et p evzat z návrhového softwaru firmy Atrea – Atrea Duplex 7.60 [23]. 

Kompletní tabulka z návrhového programu viz p íloha .12. Tepelné ztráty místností byly 

po ítány v programu Ztráty 2011 (Svoboda) [26]. Byly po ítány s infiltrací, která zahrnovala 

0,04 násobek vým ny vzduchu. Množství v tracího vzduchu je dáno hygienickým minimem, 

kdy je po ítáno s množstvím vzduchu 25 m3/h. Množství odpadního vzduchu je dáno dle 

normy SN EN 15251 [31].         

      

M

Název 

místnosti 

Tepelná  

ztráta  

prostupem  a 

infiltrací (W) 

Okamžit.

tepelná  

ztráta  

v tráním 

(W) 

Celková 

tepelná 

ztráta 

(W) 

Tepelná 

ztráta 

teplovzd

. 

pokrýva

ná (W) 

Odvád ný 

vzduch 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

MAX 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

NORM 

(m3/h) 

1 Obývací 

pokoj 

571 128 699 726 72 79 52 

2 Koupelna 224 50 274 285 55 45 29 

3 WC 44 10 54 0 36 0 0 

4 Chodba 37 8 45 47 20 13 8 

5 Pokoj 156 35 191 201 0 35 21 

6 Ložnice 144 32 176 183 0 26 16 

7 Technická 

místnost 

0 0 0 0 15 0 0 

 Celkem 1176 263 1439 1442 198 198 126 

Tab .6.7.1 : Množství vytáp cího a v tracího vzduchu pro byt .1  
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M Název 

místnosti 

Tepelná  

ztráta  

prostupem  a 

infiltrací (W) 

Okamžitá 

tepelná  

ztráta  

v tráním 

(W) 

Celková 

tepelná 

ztráta 

(W) 

Tepelná 

ztráta 

teplovzd. 

pokrývaná 

(W) 

Odvád ný 

vzduch 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

MAX 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

NORM 

(m3/h) 

1 Obývací 

pokoj 

651 128 779 824 72 99 74 

2 Ložnice 150 30 180 190 0 34 17 

3 Technická 

místnost 

1 0 1 0 15 0 0 

4 Chodba 49 10 59 62 20 16 5 

5 WC 59 12 71 0 36 0 0 

6 Koupelna 200 39 239 253 55 49 28 

 Celkem 1110 219 1329 1329 198 198 124 

Tab .6.7.1-2 : Množství vytáp cího a v tracího vzduchu pro byt .2. 

M

Název 

místnosti 

Tepelná  

ztráta  

prostupem  a 

infiltrací (W) 

Okamžit

á tepelná  

ztráta  

v tráním 

(W) 

Celková 

tepelná 

ztráta 

(W) 

Tepelná 

ztráta 

teplovzd

. 

pokrýva

ná (W) 

Odvád ný 

vzduch 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

MAX 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

NORM 

(m3/h) 

1 Obývací 

pokoj 

525 119 644 738 72 79 66 

2 Koupelna 224 51 275 315 55 45 35 

3 WC 43 10 53 0 36 0 0 

4 Chodba 33 7 40 46 20 13 4 

5 Pokoj 108 25 133 152 0 35 14 

6 Ložnice 142 32 174 200 0 26 18 

7 Technická 

místnost 

107 24 131 0 15 0 0 

 Celkem 1182 268 1450 1451 198 198 137 

Tab .6.7.1-3 : Množství vytáp cího a v tracího vzduchu pro byt .3  
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M Název 

místnosti 

Tepelná  

ztráta  

prostupem  a 

infiltrací (W) 

Okamžitá 

tepelná  

ztráta  

v tráním 

(W) 

Celková 

tepelná 

ztráta 

(W) 

Tepelná 

ztráta 

teplovzd. 

pokrývaná 

(W) 

Odvád ný 

vzduch 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

MAX 

(m3/h) 

Množství 

topného 

vzduchu 

NORM 

(m3/h) 

1 Obývací 

pokoj 

659 128 787 823 72 99 74 

2 Ložnice 174 34 208 217 0 34 20 

3 Technická 

místnost 

-3 -1 -4 0 15 0 0 

4 Chodba 46 9 55 57 20 16 5 

5 WC 52 10 62 0 36 0 0 

6 Koupelna 197 39 236 250 55 49 28 

 Celkem 1125 219 1344 1347 198 198 127 

Tab .6.7.1-4 : Množství vytáp cího a v tracího vzduchu pro byt .4. 

6.7.2 Dimenzování vyústek a m ížek 

Vyústky a m ížky voleny od firmy „Mandík, a.s.“ [32]. 

6.7.2.1 Vyústky

Hladina akustického výkonu na výstupu je volena na hranici LwA=25 dB a nižší. 

Jako vyústky jsou voleny talí ové ventily. Jsou instalovány do podhled  daných místností. 

Materiál ocelový plech lakovaný bílou barvou, RAL 9010.  
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Ozna ení typ Nastavení 

S 

Výtok delta 

pc 

potrubí ks 

V1 TVOM 125 -17 20 50 odvod 2

V2 TVOM 150 -13 72 75 odvod 2

V3 TVOM 125 -15 36 75 odvod 2

V4 TVOM 125 -12 55 90 odvod 2

V5 TVOM 125 -17 15 27,5 odvod 2

V6 TVOM 125 -17 15 27,5 odvod 2

V7 TVOM 125 -17 20 50 odvod 2

V8 TVOM 125 -12 55 90 odvod 2

V9 TVOM 150 -13 72 75 odvod 2

V10 TVOM 125 -15 36 75 odvod 2

Tab. .6.7.2.1 – Návrh vyústek 

6.7.2.2 M ížky

Hladina akustického výkonu na výstupu je volena na hranici LwA=25 dB a nižší. 

Jako m ížky jsou voleny m ížky dvou adé s regulací R1, tj. s protib žnými listy. Jsou 

instalovány do podhled  daných místností. Materiál ráme ku je pozinkovaný plech a lamely 

jsou z hliníkových profil .  
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Ozna ení typ pr tok delta 

pc 

potrubí ks otev ení 

M1 VNKM 2 225x75/102/R1 45 9 topné 2 25%

M2 VNKM 2 225x75/102/R1 40 8,5 topné 2 25%

M3 VNKM 2 225x75/102/R1 39 8,5 topné 2 25%

M4 VNKM 2 225x75/102/R1 26 8 topné 2 25%

M5 VNKM 2 225x75/102/R1 35 8,5 topné 2 25%

M6 VNKM 2 225x75/102/R1 13 8 topné 2 25%

M7 VNKM 2 225x75/102/R1 16 8 topné 2 25%

M8 VNKM 2 225x75/102/R1 34 8,5 topné 2 25%

M9 VNKM 2 225x75/102/R1 49 9 topné 2 25%

M10 VNKM 2 225x75/102/R1 50 9 topné 2 25%

M11 VNKM 2 225x75/102/R1 49 9 topné 2 25%

Tab. .6.7.2.2 – Návrh m ížek 

6.7.3 Dimenzování p ívodního a odpadního potrubí

 Viz. p íloha .13. Pro ur ení místních odpor  byly použity tabulky z knihy 

Vzduchotechnika [34].

6.7.4 Výpo ty pro návrh teplovzdušného vytáp ní a v trání – byt 1

6.7.4.1 Množství p ivád ného vzduchu 

Množství p ivád ného erstvého vzduchu do objektu V= 198 m3 

Tepelná ztráta objektu prostupem Q=1,176 W 

Tepelná ztráta v tráním Qv=0,263 kW 

Celková tepelná ztráta Qc=1,439 kW 

Návrhová venkovní teplota: te=-15 °C 

P evažující návrhová vnit ní teplota: ti= +20°C 
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6.7.4.2 Teplota vzduchu za rekuperátorem

tr=te+0,91*(ti-te)=-15+0,91*(20--15)=16,85 °C        (1)   

  

  0,91 = ú innost rekuperátoru 

6.7.4.3 Výpo et teploty p ivád ného vzduchu na pokrytí tepelných ztrát objektu

t=(Q/(V* *c))*3600=(1439/(198*1,2*1010))*3600=21,59°C  (2)  

 Q – celková tepelná ztráta bytu 

 V – celkový pot ebný objem vzduchu v objektu 

 – hustota vzduchu 

 c – m rná tepelná kapacita vzduchu 

6.7.4.4 Výpo et výkonu oh íva e pot ebný k pokrytí tepelných ztrát objektu

 Q=(V* *c* t)/3600=(198*1,2*1010*21,59)/3600=1,439 kW  (3) 

6.7.5 Výpo ty pro návrh teplovzdušného vytáp ní a v trání – byt 2 

6.7.5.1 Množství p ivád ného vzduchu 

Množství p ivád ného erstvého vzduchu do objektu V= 198 m3 

Tepelná ztráta objektu prostupem Q=1,11 kW 

Tepelná ztráta v tráním Qv=0,219 kW 

Celková tepelná ztráta Qc=1,329 kW 

Návrhová venkovní teplota: te=-15 °C 

P evažující návrhová vnit ní teplota: ti= +20°C 
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6.7.5.2 Teplota vzduchu za rekuperátorem

tr=te+0,91*(ti-te)=-15+0,91*(20--15)=16,85 °C        (1)   

  

  0,91 = ú innost rekuperátoru 

6.7.5.3 Výpo et teploty p ivád ného vzduchu na pokrytí tepelných ztrát objektu

t=(Q/(V* *c))*3600=(1329/(198*1,2*1010))*3600=19,94°C  (2)  

 Q – celková tepelná ztráta bytu 

 V – celkový pot ebný objem vzduchu v objektu 

 – hustota vzduchu 

 c – m rná tepelná kapacita vzduchu 

6.7.5.4 Výpo et výkonu oh íva e pot ebný k pokrytí tepelných ztrát objektu

 Q=(V* *c* t)/3600=(198*1,2*1010*19,94)/3600=1,329 kW  (3) 

6.7.4 Výpo ty pro návrh teplovzdušného vytáp ní a v trání – byt 3

6.7.4.1 Množství p ivád ného vzduchu 

Množství p ivád ného erstvého vzduchu do objektu V= 198 m3 

Tepelná ztráta objektu prostupem Q=1,182 W 

Tepelná ztráta v tráním Qv=0,268 kW 

Celková tepelná ztráta Qc=1,450 kW 

Návrhová venkovní teplota: te=-15 °C 

P evažující návrhová vnit ní teplota: ti= +20°C 
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6.7.4.2 Teplota vzduchu za rekuperátorem

tr=te+0,91*(ti-te)=-15+0,91*(20--15)=16,85 °C        (1)   

  

  0,91 = ú innost rekuperátoru 

6.7.4.3 Výpo et teploty p ivád ného vzduchu na pokrytí tepelných ztrát objektu

t=(Q/(V* *c))*3600=(1450/(198*1,2*1010))*3600=21,75°C  (2)  

 Q – celková tepelná ztráta bytu 

 V – celkový pot ebný objem vzduchu v objektu 

 – hustota vzduchu 

 c – m rná tepelná kapacita vzduchu 

6.7.4.4 Výpo et výkonu oh íva e pot ebný k pokrytí tepelných ztrát objektu

 Q=(V* *c* t)/3600=(198*1,2*1010*21,75)/3600=1,450 kW  (3) 

6.7.5 Výpo ty pro návrh teplovzdušného vytáp ní a v trání – byt 4 

6.7.5.1 Množství p ivád ného vzduchu 

Množství p ivád ného erstvého vzduchu do objektu V= 198 m3 

Tepelná ztráta objektu prostupem Q=1,125 kW 

Tepelná ztráta v tráním Qv=0,219 kW 

Celková tepelná ztráta Qc=1,344 kW 

Návrhová venkovní teplota: te=-15 °C 

P evažující návrhová vnit ní teplota: ti= +20°C 
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6.7.5.2 Teplota vzduchu za rekuperátorem

tr=te+0,91*(ti-te)=-15+0,91*(20--15)=16,85 °C        (1)   

  

  0,91 = ú innost rekuperátoru 

6.7.5.3 Výpo et teploty p ivád ného vzduchu na pokrytí tepelných ztrát objektu

t=(Q/(V* *c))*3600=(1344/(198*1,2*1010))*3600=20,16°C  (2)  

 Q – celková tepelná ztráta bytu 

 V – celkový pot ebný objem vzduchu v objektu 

 – hustota vzduchu 

 c – m rná tepelná kapacita vzduchu 

6.7.5.4 Výpo et výkonu oh íva e pot ebný k pokrytí tepelných ztrát objektu

 Q=(V* *c* t)/3600=(198*1,2*1010*19,94)/3600=1,329 kW  (3) 

6.7.6 Shrnutí výpo tu

Daná jednotka je navržena tak, aby automaticky udržovala komfortní prost edí dle 

požadavk  uživatel  a tak, aby byla možnost její okamžité regulace.  

        Potrubí je navrhováno i z ekonomického hlediska. Rychlost v potrubí je navržena tak, 

aby v potrubí nevznikal nadm rný hluk, který by narušoval vnit ní prost edí.  

        Vzduchotechnická jednotka je umíst na v technické místnosti co nejblíže obvodové 

st n  tak, aby bylo potrubí vedoucí na fasádu, pop ípad  na st echu, co nejkratší. 

6.7.7 Výpis použitých prvk

Viz. p íloha .14.
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6.8 Potrubní rozvody

 Potrubní rozvody jsou vedeny pod stropní konstrukci v podhledu objektu. Potrubí je 

kruhové, sonoflex, firmy Atrea [23]. Potrubí je izolováno protihlukovou izolací v tlouš ce 25 

mm.  Pr m ry potrubí vyskytující se v objektu jsou 102 mm, 127 mm, 160 mm a 200 mm. 

Hlavní rozvod je veden jako jedna v tev, ze které se odbo uje k m ížkám v jednotlivých 

místnostech. 

 P ívodní a odpadní potrubí v 1.NP má vstup do objektu p es obvodovou st nu 

v technické místnosti. Odpadní potrubí 2.NP má odvod veden rovn ž p es obvodovou ze . 

P ívodní potrubí má vyúst ní p es st echu, aby nedocházelo k mísení proud . Vyústky vedeny 

p es obvodovou ze  jsou vyúst ny na elní fasád  objektu, na sever. V blízkosti vyúst ní 

rozvod  se nenachází žádné chrán né místnosti, obytné prostory. Ty jsou situovány na druhou 

stranu objektu. 

 Potrubí je z vn jší strany objektu chrán no protideš ovou žaluzií rozm ru 300x300 

mm firmy Mandík a.s. [32].  

 Odvod kondenzátu je zajišt n vpustmi v podlaze každé technické místnosti. Odpadní 

potrubí z vpusti vede instala ními p í kami do kanalizace. 

 Sou et tlakové ztráty p ívodní a odpadní v tve pro v tší byty je 87,93 [Pa], sou et 

tlakové ztráty pro menší byty je 71,81 [Pa]. 

  

6.8.1 Ochrana proti hluku

Dimenze potrubí a rychlost proud ní vzduchu v nich, je navrhována tak, že nep ekro í 

hluk 25 dB. Technická místnost je od zbytku byt  odd lena vnit ní instala ní p í kou, která 

vyhoví požadavku na vzduchovou nepr zvu nost st n v rámci jednoho bytu a m la by tak 

odhlu nit p ípadný hluk jednotky. Vzduchová nepr zvu nost dané st ny je Rw = 42 dB. 

Potrubí je po celé délce izolováno protihlukovou izolací v tlouš ce 25 mm. Tlumi e 

hluku nejsou v objektu navrhovány. 
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6.9 Uvedení do provozu

P ed uvedením do provozu je pot eba provézt tlakovou zkoušku t snosti potrubí a dále 

je pot eba uvézt jednotku do zkušebního provozu a správn  celý rozvod vyregulovat. Montáž 

jednotky i potrubí musí provád t firma s certifikátem, umož ujícím provád t tyto práce. 

7. Tepelná technika [29]        

7.1 Sou initel prostupu tepla

Sou initel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici budovy a 

dalších konstrukcí pot ebných pro výpo et tepelných ztrát objektu byl po ítán v programu 

Teplo 2011 (Svoboda) [11] a v tomtéž programu prob hlo vyhodnocení. Hodnoty dve ních a 

okenních otvor  jsou vloženy dle výrobce, ve výpo tu byly použity sou initele prostupu tepla, 

které byly p epo ítány dle rozm r , u okenních otvor , a dve ní otvor byl procentuáln

pohoršen na stranu bezpe nou. Protokoly výpo t  jsou uvedeny v p íloze .2. 

Sou initel prostupu tepla okenních otvor  byl po ítán samostatn  dle dostupných 

parametr  od výrobce. Prospekty k okenním otvor m jsou umíst ny v p íloze .8 a výpo et 

jednotlivých sou initel  prostup  tepla je uveden v p íloze .19. 

7.1.1 Porovnání jednotlivých sou initel  prostupu tepla s normovou hodnotou

 Vyhodnocení sou initel  prostupu tepla probíhá podle normy SN 730540-2: Tepelná 

ochrana budov, ást 2, požadavky [8]. 
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Název 

konstrukce 

Vypo tený 

sou initel 

prostupu 

tepla 

Požadované 

hodnoty 

UN,20

Doporu ené 

hodnoty 

Urec,20 

Doporu ené 

hodnoty 

pro pasivní 

budovy 

Upas,20

Spln no 

Ano/ne 

W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K)

Obvodová st na 0,1 0,3 0,25/0,2 0,18-0,12 ano 

Podlaha na terénu 0,15 0,45 0,3 0,22-0,15 ano 

Stropní kce 2.NP 0,11 0,3 0,2 0,15-0,1 ano 

Výpln  otvor  – 

okna 

0,69 1,5 1,2 0,8-0,6 ano 

Výpln  otvor  - 

dve e 

0,62 1,7 1,2 0,9 ano 

Vnit ní nosná 

st na 

0,1 1,3 0,9 - ano 

Vnit ní p í ka – 

136 mm 

0,6 2,7 1,8 - ano 

Vnit ní st na – 

236 mm 

0,55 2,7 1,8 - ano 

Tab. .7.1.1: Vyhodnocení sou initel  tepla 

7.1.2 Porovnání sou initele prostupu tepla n kterých konstrukcí v programech Area a 
Cube 3D

 Kompletní protokoly k výpo t m v programu Area a Cube 3D [12] [13] jsou umíst ny 

v p íloze .4 (Area) a v p íloze .5 (Cube 3D). 

7.1.2.1 Stropní konstrukce nad 2.NP

 V programu Cube 3D 2010 (Svoboda) [13] byl po ítán sou initel prostupu tepla 

stropní konstrukce. Ší ka hodnoceného detailu je 0,6 m, což je i osová vzdálenost steico 

nosník  [14], a délka detailu je 1 m. 
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Grafické zadání a výstup 

Obr. .7.1.2.1: Grafické zadání do Cube 3D 

  

Obr. .7.1.2.1-2: Grafický výstup z programu Cube 3D 

Výpo et a výsledek 

V programu Cube 3D byla spo ítána tepelná propustnost L3D [W/K] a z ní byl 

dopo ítán sou initel prostupu tepla. 

 L3D = 0,05206 W/K 

 U = L3D/A = 0,05206/0,6 = 0,087 W/m2K = 0,09 W/m2K       (4) 
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 V programu Teplo [11] byl spo ítán sou initel prostupu tepla této konstrukce jako 

hodnota U = 0,11 W/m2K, která je v práci dále používaná. Tudíž je výpo et naklon n na 

stranu bezpe nou. 

7.1.2.2 Vnit ní nosná st na

 V programu Area byl po ítán sou initel prostupu tepla vnit ní nosné st ny. Délka 

hodnoceného detailu je 0,66 m proto, aby styk nosných sloup  byl uprost ed detailu. Osová 

vzdálenost sloup  je 0,6 m. 

Grafické zadání a výstup 

Obr. .7.1.2.2: Grafické zadání do programu Area 

  

Obr. .7.1.2.2-2: Grafický výstup z programu Area 
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Výpo et a výsledek 

V programu Area byla spo ítána tepelná propustnost L2D W/K a z ní byl dopo ítán 

sou initel prostupu tepla. 

 L2D = 0,07381 W/K 

 U = L2D/b = 0,07381/0,66 = 0,11 W/m2K               (5) 

 V programu Teplo 2011 byl spo ítán sou initel prostupu tepla jako hodnota U = 0,1 

W/m2K. Vyšel tudíž lépe, p esto byl dále používán p i výpo tech. 

7.2 Nejnižší vnit ní povrchová teplota konstrukce

 Nejnižší vnit ní povrchová teplota konstrukce byla po ítána v programu Area 2010 

(Svoboda) [12] a posouzení konstrukcí bylo provedeno podle normy SN 730540-2 [8]. 

Protokoly z výpo tu jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v p íloze .4. Dále jsou v této 

p íloze také návrhy detail  pro vložení do programu v etn  okótování.  

7.2.1 Nápoj st n

7.2.1.1 Grafické zadání a výstup z programu Area 2010 (Svoboda)  [12]

Obr. .7.2.1.1: Grafické zadání do programu Area - roh 
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Obr. .7.2.1.1-2: Grafické vyhodnocení v programu Area - roh 

7.2.1.2 Výsledek a posouzení

Okrajové podmínky pro výpo et: 

 Vnit ní podmínka – Rsi = 0,25 m2K/W, ai = 20°C 

 Vn jší podmínka – Rse = 0,04 m2K/W, e -15°C 

fRsi  fRsi,N = fRsi,cr        ( 6 ) 

0,869  0,744 => požadavek vyhoví 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota venkovního vzduchu 

fRsi teplotní faktor vnit ního povrchu 

fRsi,N = fRsi,cr        kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 
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7.2.2 Nápoj st ny a podlahy na zemin

7.2.2.1 Grafické zadání a výstup z programu Area 2010 (Svoboda) [12]

Obr. .7.2.2.1: Grafické zadání do programu Area – podlaha pro frsi 

  

Obr. .7.2.2.1-2: Grafické vyhodnocení v programu Area – podlaha pro frsi 
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7.2.2.2 Výsledek a posouzení

Okrajové podmínky pro výpo et: 

 Vnit ní podmínka – Rsi = 0,25 m2K/W, 20°C 

 Vn jší podmínka – Rse = 0,04 m2K/W, -15°C 

 Podmínka v zemin  – Rse =  0,00 m2K/W, 5°C 

fRsi  fRsi,N = fRsi,cr        ( 6 ) 

0,903  0,744 = > požadavek vyhoví 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota venkovního vzduchu 

fRsi teplotní faktor vnit ního povrchu 

fRsi,N = fRsi,cr        kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 

7.2.3 Napojení st ny a stropní konstrukce

7.2.3.1 Grafické zadání a výstup z programu Area 2010 (Svoboda) [12]

Obr. .7.2.3.1: Grafické zadání do programu Area – strop/st na 
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Obr. .7.2.3.1-2: Grafické vyhodnocení v programu Area – strop/st na 

7.2.3.2 Výsledek a posouzení

Okrajové podmínky pro výpo et: 

 Vnit ní podmínka – Rsi = 0,25 m2K/W, 20°C  

 Vn jší podmínka – Rse = 0,04 m2K/W, -15°C 

 Podmínka na p d  – Rse = 0,04 m2K/W, -9°C 

fRsi  fRsi,N = fRsi,cr        ( 6 ) 

0,940  0,744 = > požadavek vyhoví 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota venkovního vzduchu 

fRsi teplotní faktor vnit ního povrchu 

fRsi,N = fRsi,cr        kritický teplotní faktor vnit ního povrchu 
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7.3 Lineární initel prostupu tepla

 Lineární initel prostupu tepla byl po ítán v programu Area 2010 (Svoboda) [12]  a 

posouzení bylo provedeno podle normy SN 730540-2 [8]. Protokoly z výpo tu jednotlivých 

konstrukcí jsou uvedeny v p íloze .4. Dále jsou v této p íloze také návrhy detail  pro vložení 

do programu v etn  okótování. 

7.3.1 Nápoj st n

7.3.1.1 Grafické zadání a výstup z programu Area 2010 (Svoboda)

Viz. 7.2.1.1. Grafické zadávání do programu je shodné jako pro výpo et nejnižší povrchové 

teploty konstrukce. 

7.3.1.2 Výsledek, výpo et a posouzení

Okrajové podmínky výpo tu: 

 Vnit ní podmínka – Rsi = 0,13 m2K/W, ai = 20°C 

 Vn jší podmínka – Rse = 0,04 m2K/W, e = -15°C 

Výsledek z programu: 

L2D= 0,29653 W/mK 

Výpo et lineárního initele: 

= L2D- Uj*lj = 0,29653-(0,1*1,587)*2 = -0,02087 W/mK    ( 7 ) 

k k,N    ( 8 ) 

-0,02087  0,05 => požadavek vyhoví 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota venkovního vzduchu 

L2D lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem 
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 lineární initel prostupu tepla 

k,N     požadovaná hodnota lineárního initele prostupu tepla  

U sou initel prostupu tepla konstrukce 

l délka vn jší strany geometrického modelu konstrukce 

7.3.2 Nápoj st ny a podlahy na zemin

7.3.2.1 Grafické zadání a výstup z programu Area 2010 (Svoboda) [12]

Obr. .7.3.2.1: Zadání do programu Area – podlaha pro lineární initel 

Obr. .7.3.2.1-2: Zadání do programu Area – podlaha pro lineární initel bez st ny 

Obr. .7.2.2.1-3: Grafické vyhodnocení v programu Area – podlaha pro lineární initel 
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Obr. .7.3.2.1-4: Grafické vyhodnocení v programu Area – podlaha pro lineární initel bez 

st ny 

7.3.2.2 Výsledek, výpo et a posouzení

Okrajové podmínky výpo tu: 

 Vnit ní podmínka – Rsi = 0,17 m2K/W, ai = 20°C pro podlahu 

Vnit ní podmínka – Rsi = 0,13 m2K/W, ai = 20°C pro obvodovou st nu 

Vn jší podmínka – Rse = 0,04 m2K/W, e = -15°C 

Výsledek z programu: 

L2D =  0,54264 W/mK (výpo et v etn  obvodové st ny) 

L2D
Z = 0,48988 W/mK (výpo et bez obvodové st ny) 

Výpo et lineárního initele: 

= L2D-U*l- L2D
Z = 0,54264 – 0,1*0,5976 – 0,48988 = -0,007    (9) 

k k,N    ( 8 ) 

-0,007  0,05 => požadavek vyhoví 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota venkovního vzduchu 

L2D lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem 

L2D
Z lineární tepelná propustnost podlahovou konstrukcí na zemin

 lineární initel prostupu tepla 
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k,N     požadovaná hodnota lineárního initele prostupu tepla

U sou initel prostupu tepla obvodové st ny 

l délka vn jší strany obvodové st ny v detailu 

7.3.3 Napojení st ny a stropní konstrukce

7.3.3.1 Grafické zadání a výstup z programu Area 2010 (Svoboda) [12]

Viz. 7.2.3.1. Grafické zadávání do programu je shodné jako pro výpo et nejnižší povrchové 

teploty konstrukce. 

7.3.3.2 Výsledek, výpo et a posouzení

Okrajové podmínky výpo tu: 

 Vnit ní podmínka – Rsi = 0,1 m2K/W, ai = 20°C pro strop 

Vnit ní podmínka – Rsi = 0,13 m2K/W, ai = 20°C pro obvodovou st nu 

Vn jší podmínka – Rse = 0,04 m2K/W, e = -15°C pro obvod 

Výsledek z programu: 

Výsledek z programu: 

L2D= 0,38316 W/mK 

Výpo et lineárního initele: 

= L2D- Uj*lj = 0,38316 – 0,1*1,856 – 0,11*2,733 = -0,10307 W/mK    ( 7 ) 

k k,N    ( 8 ) 

-0,10307  0,05 => požadavek vyhoví 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota venkovního vzduchu 

L2D lineární tepelná propustnost hodnoceným detailem 

 lineární initel prostupu tepla 
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k,N     požadovaná hodnota lineárního initele prostupu tepla  

U sou initel prostupu tepla konstrukce 

l délka vn jší strany geometrického modelu konstrukce 

7.4  Pokles dotykové teploty podlahy

 Pokles dotykové teploty podlahy byl po ítán v programu Teplo 2011 (Svoboda) [11]  

a byl posuzován s normou 730540-2 (2011) [8]. Výpo et byl provád n pro dva typy podlah na 

zemin  – pro podlahu jejíž nášlapnou vrstvu tvo í korkové dlaždice, a podlahu s keramickou 

dlažbou jako nášlapnou vrstvou. Protokoly k výpo tu jsou umíst ny v rámci výstupu 

z programu Teplo 2011 (Svoboda) [11] v p íloze .2. 

Okrajové podmínky k výpo tu: 

 Vnit ní podmínka – Rsi = 0,17 m2K/W, ai = 20°C 

 Vn jší podmínka – Rse = 0,04 m2K/W, e = -15°C 

 Podmínka v zemin  - e = 5°C 

Místnost Druh 

podlahy 

Kategorie podlahy Normová 

hodnota 

Vypo tená 

hodnota 

Spln no 

ano/ne Požadovaná Doporu ená

obytná korek I., II. I. do 3,8 °C  2,25 °C Ano 

koupelna keramika III. II. do 5,5 °C 3,78 °C Ano 

Tab. .7.4: Tabulka doporu ených teplot pro podlahy 

Rsi odpor p i prostupu tepla na vnit ní stran  konstrukce 

Rse odpor p i prostupu tepla na vn jší stran  konstrukce 

ai návrhová teplota vnit ního vzduchu 

e návrhová teplota venkovního vzduchu 
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7.5 Ší ení vlhkosti konstrukcí

7.5.1 Zkondenzovaná vodní pára uvnit  konstrukce

 Množství zkondenzované množství páry a možnost kondenzace uvnit  konstrukce je 

vypo tena v programu Teplo 2011 (Svoboda) [11], v tomtéž programu je konstrukce 

posouzena. Kondenzace byla posuzována u konstrukcí sousedících s venkovním vzduchem. 

Kompletní protokoly k výpo tu a posudku konstrukcí jsou umíst ny v p íloze .2.

 Posouzení množství zkondenzované vodní páry: 

 Pro konstrukce s d ev nými prvky (nebo prvky z organických materiál ), ve kterých 

by p ípadná kondenzace vodní páry uvnit  konstrukce Mc, v kg/m2a mohla zp sobit trvalé 

poškození a mohla ohrozit její funkci: 

  Mc = 0 kg/m2a (10) 

7.5.2 Ro ní bilance kondenzace a vypa ování vodní páry uvnit  konstrukce

V pr b hu roku nesmí v konstrukci s p ipušt nou omezenou kondenzací vodní páry 

uvnit  konstrukce z stat žádné zkondenzované množství vodní páry, které by trvale zvyšovalo 

vlhkost konstrukce a zhoršovalo tepeln  izola ní vlastnosti konstrukce. Pro ro ní bilanci platí 

podmínka: 

  Mc < Mev  (11) 

Mev množství vypa itelné vodní páry uvnit  konstrukce (kg/m2a) 

7.5.3 Výsledky z programu Teplo 2011 (Svoboda) [11]

Obvodová st na

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

Obr. .7.5.3: Výsledek z programu Teplo 
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Posouzením v programu Teplo bylo zjišt no, že ke kondenzaci v obvodové st n  v pr b hu 

celého roku nedojde. 

Stropní konstrukce

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

Obr. .7.5.3-2: Výsledek z programu Teplo – stropní konstrukce 

Posouzením v programu Teplo bylo zjišt no, že ke kondenzaci ve stropní konstrukci 

v pr b hu celého roku nedojde. 

7.6 Ší ení vzduchu konstrukcí a budovou

7.6.1 Pr vzdušnost spár lehkých obvodových pláš

 Do této kategorie hodnocená budova nezapadá. 

7.6.2 Pr vzdušnost spár a net sností budovy ostatních konstrukcí obálky budovy

 Všechna napojení konstrukcí mezi sebou musí být provedena trvale vzduchot sn . 

V obvodových konstrukcích se nep ipouští net snosti a neut sn né spáry, krom  funk ních 

spár výplní otvor  a funk ních spár lehkých obvodových pláš . 

 Požadavek je stanoven zejména na spáry mezi jednotlivými konstruk ními ástmi a 

dílci, nap . na spáry mezi panely, ve skládaných konstrukcích apod. Tepeln  izola ní vrstva 

konstrukce musí být ú inn  chrán na proti v tru. 

 Minimalizace pr vzdušnosti konstrukcí bude zajišt na dodavatelem stavby 

následujícím zp sobem: 

- D kladná návaznost vzduchot snící roviny v napojovaných konstrukcích – nejlépe 

p elepením s p esahem 
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- Minimalizace po tu a rozsahu styk  a spár, prostup  a p ipojení ve vzduchot snící 

rovin

- Trvalým t sn ním vzduchot snící vrstvy ve stycích a spárách, prostupech a 

p ipojeních 

7.6.3 Celková pr vzdušnost obálky budovy

 Celková pr vzdušnost obvodového plášt  budovy nebo její ucelené ásti se stanoví 

pomocí celkové intenzity vým ny vzduchu ozna ené hodnotou n50 p i tlakovém rozdílu 50 Pa, 

v h-1.  

 Pro spln ní podmínky na celkovou pr vzdušnost obálky budovy n50, v h-1, musí platit 

vztah: 

  n50 n50,N      (12) 

n50,N  pro pasivní domy  - úrove  I – 0,6 h-1

       - úrove  II – 0,4 h-1 

Dosažení normové hodnoty pr vzdušnosti obálky budovy bude kontrolováno 

v pr b hu výstavby i po ní „BloowerDoor“ testem, který bude dodavateli stavby na ízen. 

V p ípad  nespln ní požadavku bude dodavatel upravovat konstrukce na vlastní náklady do 

doby, než bude normový požadavek spln n. 

7.6.4 Pr vzdušnost místnosti s nuceným v tráním nebo klimatizací

 V p ípad  budovy, která je opat ena systémem nuceného v trání se doporu uje spln ní 

podmínky: 

n  0,05   (13) 

n intenzita p irozené vým ny vzduchu bez zapo tení funkce v tracího za ízení, pro  

 zimní návrhové podmínky 

 P i výpo tu tepelných ztrát byla pro hodnotu p irozené vým ny vzduchu použita 

hodnota n = 0,04 h-1.  
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7.6.5 Intenzita v trání neužívané místnosti

 V dob , kdy není místnost užívaná, se požaduje dosažení alespo  minimálních hodnot 

vým ny vzduchu. Je nutné splnit podmínku: 

  nmin nmin,N     (14) 

nmin,N doporu ená nejnižší intenzita v trání v místnosti po dobu, kdy není místnost užívaná 

 = 0,1 h-1

7.6.6 Intenzita v trání užívané místnosti

 V dob , kdy je místnost užívána, musí intenzita v trání místnosti spl ovat požadavek: 

  n nN    (15) 

 Sou asn  musí intenzita v trání užívané místnosti splnit požadavek: 

  n 1,5 nN    (16) 

 Pro obytné a obdobné budovy je požadována intenzita v trání p epo tena 

z minimálních množství pot ebného erstvého vzduchu mezi hodnotami nN = 0,3h-1 až  

nN = 0,6 h-1. 

 V objektu je uvažováno s p ísunem minimáln  25 m3/h/osoba erstvého vzduchu. 

V bytech . 1 a 3 je po ítáno s množstvím 33 m3/h/osoba p i po tu 6-ti osob a s množstvím 

49,5 m3/h/osoba p i po tu ty  osob. V bytech . 2 a 4 je po ítáno s množstvím 49,5 

m3/h/osoba p i po tu 4 osob a s množstvím 99 m3/h/osoba p i poštu dvou osob. 

7.6.7 Zp tné získávání tepla p i nuceném v trání

 Pokud je u novostaveb z hygienických a provozních d vod  celková intenzita v trání 

v budov  vyšší než n = 1 h-1 po dobu nejmén  8 hodin denn , doporu uje se osazení ú inného 

za ízení ke zp tnému získávání tepla z odpadního vzduchu s ov enou celkovou ú inností 

60%. 

 V objektu je umíst no za ízení s celkovou ú inností 91 %. 
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7.7 Tepelná stabilita místností

7.7.1 Požadavky na tepelnou stabilitu místností v zimním období

Tepelná stabilita v zimním období se posuzuje zejména pro místnosti s p erušovaným 

nebo tlumeným vytáp ním. Tento typ vytáp ní v budov  nebude použit, proto není tento 

požadavek ešen. 

7.7.2 Požadavky na tepelnou stabilitu místností v letním období

 Požadavek na tepelnou stabilitu místností v letním období byl posuzován v programu 

Simulace 2010 (Svoboda) [15]. Celý výstup z programu je umíst n v p íloze .15. Požadavek 

byl po ítán pro kritickou místnost, tj. místnost .2.14. Byla vybrána dle kritérií – orientace na 

jih, pop ípad  JZ, nejv tší, pod stropem ve 2.NP, v rohu. 

 Normový požadavek pro nevýrobní budovy je: 

  ai,max ai,max,N      (17) 

ai,max,N požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním  

  období ve °C, pro nevýrobní budovy ai,max,N = 27°C 

 P i výpo tu metodou „RC model“ v programu Simulace byla nejvyšší hodnota teploty 

v místnosti spo ítaná jako hodnota: 25,6 °C.  

  25,6°C  27°C => požadavek vyhoví 

 P i výpo tu metodou „Metoda tepelné jímavosti“ v programu Simulace byla nejvyšší 

hodnota teploty v místnosti jako hodnota: 25,07 °C.

  25,07°C  27°C => požadavek vyhoví 

 Spln ním požadavku normy bylo docíleno pomocí uvažování s žaluziemi, 

nepr svitnými, otev enými pod úhlem 45°, umíst nými na vn jší stran  všech okenních 

otvor . Bez t chto žaluzií bude výpo tová teplota uvnit  místností p ibližn  35°C, což je 

nevyhovující. 
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7.8 Pr m rný sou initel obálky budovy

 Pr m rný sou initel obálky budovy byl vyhodnocen v programu Energie 2013 

(Svoboda) [16]  jako sou ást výpo tu pro pr kaz energetické náro nosti budovy. Celý pr kaz 

je uveden v p íloze .6. 

Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem, ve W/m2K, budovy nebo vytáp né zóny musí 

být takový, aby spl oval podmínku: 

  Uem  Uem,N      (18) 

Uem,N  požadovaná hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla 

Pro pasivní budovy se uplatní hodnoty: 

 Pro bytový d m:  0,35 požadováno 

     0,30 doporu eno 

Výsledek z programu Energie 2013 (Svoboda) [16]: 0,18 W/m2K 

Posouzení:

0,18 W/m2K  0,30 W/m2K => požadavek vyhoví  

7.9 Ukazatelé energetické náro nosti budovy, energetická náro nost

 Výpo et ukazatel  energetické náro nosti budovy je sou ástí výpo tu pr kazu 

energetické náro nosti budov. Pr kaz energetické náro nosti této budovy je umíst n v p íloze 

.6. Pro výpo et byla hodnota vlivu tepelných vazeb použita 0,02 W/m2K pro celou budovu. 

Pro porovnání byl po ítán druhý pr kaz energetické náro nosti budovy, kde byl vliv 

tepelných vazeb zahrnut dle výpo tu pro jednotlivé konstrukce. Pro okenní otvory nebyl 

konkrétní vliv po ítán, proto byla také použita hodnota 0,02 W/m2K. áste ný protokol 

výpo tu druhého pr kazu je umíst n v p íloze .7. 
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7.9.1 Porovnání výsledk  ukazatel  energetické náro nosti dvou PENB

Ukazatel energetické 

náro nosti 

Budova s pr m rným 

vlivem tepelných vazeb 

Budova s konkrétním 

vlivem tepelných vazeb 

Pr m rný sou initel prostupu 

tepla obálkou budovy 
0,18 W/m2K 0,15 W/m2K 

Vytáp ní 15 kWh/m2rok 11 kWh/m2rok 

Chlazení --- --- 

V trání 2 kWh/m2rok 2 kWh/m2rok 

Úprava vlhkosti --- --- 

Teplá voda 21 kWh/m2rok 21 kWh/m2rok 

Osv tlení 6 kWh/m2rok 6 kWh/m2rok 

Tab. .7.9.1: Ukazatelé energetické náro nosti – porovnání 

Energetická náro nost 

budovy 

Budova s pr m rným 

vlivem tepelných vazeb 

Budova s konkrétním 

vlivem tepelných vazeb 

Celková dodaná energie 44 kWh/m2rok 39 kWh/m2rok 

Neobnovitelná primární 

energie 
49 kWh/m2rok 43 kWh/m2rok 

Tab. .7.9.1-2: Energetická náro nost budovy – porovnání 

7.9.2 Zhodnocení

 P i použití konkrétních vliv  tepelných vazeb došlo ke zlepšení ukazatel  energetické 

náro nosti budovy, a to konkrétn  pro u pr m rného sou initele prostupu tepla obálkou 

budovy, zlepšení je o 17%. Další ukazatel je pot eba energie na vytáp ní, a to o 27%. 

 Energetická náro nost budovy je zlepšena u obou ukazatel  a to u celkové dodané 

energie o 11% a neobnovitelné primární energie o 12%. 

 Celkov  lze tedy íct, že použití konkrétních vliv  tepelných vazeb ve výpo tu vede ke 

snížení výsledných hodnot a k p esn jšímu ur ení energetické náro nosti budovy. 
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8. Akustické vlastnosti hodnocených konstrukcí

8.1 Vnit ní konstrukce

8.1.1 Akustická p í ka

 Skladba akustické p í ky: 0,018 m  sádrokarton 

     0,1 m   d ev ný sloupek / isover domo 

     0,027 m isover TDPT 

     2x0,0125 m sádrokarton 

 Celková tlouš ka: 170 mm 

 Akustická p í ka byla z hlediska stavební nepr zvu nosti po ítána v programu 

Nepr zvu nost 2005 (Svoboda) [17]  a následn  byla posuzována dle normy SN 730532 

[18]. Kompletní protokol z výpo tu je uveden v p íloze .16. 

8.1.1.1 Výsledek a posouzení

 V programu Nepr zvu nost byla pr b hovou metodou spo ítána hodnota vážené 

stavební nepr zvu nosti R´w = 46 dB. 

 Požadavek normy na váženou stavební nepr zvu nost p í ky v rámci jednoho bytu je 

R´wN = 42 dB a musí spl ovat R´w  R´wN.   (19) 

R´w = 46 dB  R´wN = 42 dB => požadavek vyhoví    (19) 

8.1.2 Vnit ní nosná st na (=instala ní)

 Skladba vnit ní nosné st ny: 0,018 m  sádrokarton 

     0,2 m   d ev ný sloupek   

     0,05 m  isover domo (v rámci nosné konstrukce)

     0,018 m sádrokarton 

 Celková tlouš ka: 236 mm 
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 Vnit ní nosná st na byla z hlediska stavební nepr zvu nosti po ítána v programu 

Nepr zvu nost 2005 (Svoboda) [17]  a následn  byla posuzována dle normy SN 730532 

[18]. Kompletní protokol z výpo tu je uveden v p íloze .16. 

8.1.2.1 Výsledek a posouzení

 V programu Nepr zvu nost byla pr b hovou metodou spo ítána hodnota vážené 

stavební nepr zvu nosti R´w = 42 dB. 

 Požadavek normy na váženou stavební nepr zvu nost p í ky v rámci jednoho bytu je 

R´wN = 42 dB a musí spl ovat R´w  R´wN.    (19) 

R´w = 42 dB  R´wN = 42 dB => požadavek vyhoví      (19) 

8.1.3 Stropní konstrukce mezi byty, nad 1.NP

Skladba stropní konstrukce:   0,01 m   podlahová krytina (korkové /        

    keramické dlaždice) 

     2x0,0125 m knauf suchá podlaha 

     2x0,06 m p nový polystyren styrotrade EPS T 

     0,019 m d evot ísková deska 

     0,2 m  d ev ná nosná konstrukce – steico nosník 

     0,05 m  isover domo – v rámci nosné konstrukce

     0,055 m d ev ný rošt pro vzduchotechniku 

     0,195 m vzduchová mezera 

     0,022  d ev ný rošt 

     0,018  sádrokarton 

 Celková tlouš ka: 714 mm 

  

 Stropní konstrukce byla po ítána a porovnávána s nam enými hodnotami již 

hotových strop , které má na svých stránkách firma fermacell [19] v rámci svého katalogu pro 

požární bezpe nost a akustiku. P i vybírání hodnoty z katalogu bylo p ihlíženo na stranu 

bezpe nou. Použité materiály i dopl kové nomogramy pro vliv podlah jsou umíst ny 

v p íloze .17. Vypo tený výsledek je následn  porovnáván s normovými hodnotami. 
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8.1.3.1 Kro ejová nepr zvu nost

 Z katalogu firmy Fermacell [19] byl použit pr m r z hodnot uzav eného trámového 

stropu s lat mi, s 50-ti mm tepelné izolace a s pevným pohledem a z obdobného trámového 

stropu ovšem se zav šeným podhledem.  

 Pr m r z t chto dvou hodnot je: Ln,w = 78/62 = 70 dB. 

 Vliv plovoucí podlahy na tomto strop  po ítán pomocí nomogramu pro asfaltové 

plovoucí podlahy nebo suché konstrukce plovoucích podlah z normy SN EN12354-2 [20]: 

  

Dynamická tuhost kro ejového polystyrenu: pro tlouš ku polystyrenu  

60 mm = s´= 15,9 MN/m3. Pro tlouš ku 120 mm byla dynamická tuhost dopo ítána: 

                               (24) 

V nomogramu je nejnižší hodnota pro dynamickou tuhost 10 MN/m3, proto je tato 

hodnota použita pro ur ení vlivu plovoucí podlahy. 

Pro korkovou podlahu: Ln,w1 = 28 dB 

Pro keramickou podlahu: Ln,w2 = 23,5 dB 

Výsledná vážená normalizovaná hladina kro ejového zvuku: 

L´n,w1 = 70 - 28 = 42 dB 

L´n,w2 = 70 – 23,5 = 46,5 dB 

 Porovnání s normovou hodnotou 

 Požadavek normy na kro ejovou nepr zvu nost stropní konstrukce mezi dv ma byty 

je: L´n,wN = 53 dB a sou asn  musí platit L´n,w  L´n,wN (20).

L´n,w1 = 42 dB  L´n,wN = 53 dB = > požadavek spln n   (20) 

L´n,w2 = 46,5 dB  L´n,wN = 53 dB => požadavek spln n     (20) 
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8.1.3.2 Vzduchová nepr zvu nost

Z katalogu firmy Fermacell [19] byl použit pr m r z hodnot uzav eného trámového 

stropu s lat mi, s 50-ti mm tepelné izolace a s pevným pohledem a z obdobného trámového 

stropu ovšem se zav šeným podhledem.  

 Pr m r z t chto dvou hodnot je: Rw = 55 / 42 = 48,5 dB. 

 Stanovení zlepšení vzduchové nepr zvu nosti stropní konstrukce vlivem plovoucí 

podlahy bylo pomocí nomogram , které jsou uvedeny v p íloze .17. Pro použití 

v nomogramu bylo pot eba zjistit plošnou hmotnost stropní konstrukce a rezonan ní kmito et 

pro plovoucí podlahu. 

 Plošná hmotnost stropní konstrukce byla ur ena orienta n  pomocí hodnot z katalogu 

firmy Fermacell m´= 16 kg/m2. 

 Rezonan ní kmito et 

 fr = =  Hz (21) 

- do výpo tu  používáno 200 Hz  

v nomogramu použita k ivka pro 125 Hz < fr < 200 Hz a díky ní ode teno z Rw = 11 dB 

Výsledná hodnota vážené stavební vzduchové nepr zvu nosti: 

R´w = Rw + Rw = 48,5 + 11 = 59 dB.   (22) 

Porovnání s normovou hodnotou 

 Požadavek normy na vzduchovou nepr zvu nost stropní konstrukce mezi dv ma byty 

je: R´wN = 53 dB a sou asn  musí platit R´w  R´wN.    (19)

R´w = 59 dB  R´wN = 53 dB => požadavek vyhoví    (19) 
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8.2 Hluk zp sobený vzduchotechnickou jednotkou

 Dle prospektu firmy Atrea [23] byla dopo ítána hladina akustického tlaku na hranici 

pozemku, který bezprost edn  souvisí s ve ejnou silnicí. Pr m rná vzdálenost 

vzduchotechnických jednotek od silnice je 8,5 m. 

Obr.8.2: Hladiny akustického výkonu a tlaku vzduchotechnické jednotky 

 Výpo et hladiny akustického tlaku pro p ívod vzduchu: 

                          (25) 

 Výpo et hladiny akustického tlaku pro odvod vzduchu: 

                           (25) 

 Logaritmický sou et hladin akustického tlaku (s ítá se dvakrát hladina akustického 

tlaku odpadního vzduchu a jednou hladina akustického tlaku p ívodního vzduchu): 

       (26) 

 Výpo tem bylo zjišt no, že celková hladina akustického tlaku váhového filtru A bude 

mít ve vzdálenosti 8,5 m p ed objektem hodnotu 48,5 dB. 
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9. Výpo et osv tlení n kterých místností v programu Wdls [21]

initel denní osv tlenosti byl po ítán v programu Wdls [21] v obytných místnostech 

bytu . 1. Kompletní protokoly z výpo tu jsou umíst ny v p íloze .18. Byl zde p edpoklad, 

že když vyhoví jeden byt, vyhoví díky své podobnosti i ty zbývající. 

9.1 Místnost . 1.04 - pokoj

 Místnost se nachází v p ízemí a její podlahová plocha je 14,9 m2, její p dorysné 

rozm ry jsou 3,104x4,8 m. V tomto pokoji se nachází jeden okenní otvor, jehož umíst ní je ve 

st edu kratší st ny (z jihu) a jeho rozm ry jsou 1,7x1,3 m. Výška parapetu je 0,9 m. Umíst ní 

kontrolních bod  je v polovin  hloubky místnosti, tj. vzdálenost od okna 2,4 m. Vzdálenost 

kontrolních bod  od bo ních st n je 1 m. Jejich vzájemná vzdálenost je 1,042 m. 

9.1.1 Grafické zadání do programu Wdls

Obr. .9.1.1: Grafické zadání do programu Wdls – 1.04 
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9.1.2 Porovnání s normovými hodnotami

 V programu Wdls bylo zjišt no, že minimální hodnota initele denní osv tlenosti je 

Dmin = 1,6 % a pr m rná hodnota je Dm = 1,6 %. 

 Dle SN 730580-2 [22] je požadavek na initel denní osv tlenosti obytných budov 

Dmin = 0,7 % a Dm = 0,9 %. 

Dmin = 1,6 %  Dmin,N = 0,7 % => požadavek vyhoví (23) 

Dm = 1,6 %  Dm,N = 0,9 % => požadavek vyhoví (23) 

9.2 Místnost . 1.05 - ložnice

 Místnost se nachází v p ízemí a její podlahová plocha je 14,06 m2, její p dorysné 

rozm ry jsou 2,93x4,8 m. V tomto pokoji se nachází jeden okenní otvor, jehož umíst ní je ve 

st edu kratší st ny (z jihu) a jeho rozm ry jsou 1,7x1,3 m. Výška parapetu je 0,9 m. Umíst ní 

kontrolních bod  je v polovin  hloubky místnosti, tj. vzdálenost od okna 2,4 m. Vzdálenost 

kontrolních bod  od bo ních st n je 1 m. Jejich vzájemná vzdálenost je 0,93 m. 

9.2.1 Grafické zadání do programu Wdls [21]

Obr. .9.2.1: Grafické zadání do programu Wdls – 1.05 
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9.2.2 Porovnání s normovými hodnotami

 V programu Wdls bylo zjišt no, že minimální hodnota initele denní osv tlenosti je 

Dmin = 1,6 % a pr m rná hodnota je Dm = 1,6 %. 

 Dle SN 730580-2 je požadavek na initel denní osv tlenosti obytných budov Dmin = 

0,7 % a Dm = 0,9 %. 

Dmin = 1,6 %  Dmin,N = 0,7 % => požadavek vyhoví (23) 

Dm = 1,6 %  Dm,N = 0,9 % => požadavek vyhoví (23) 

9.3 Místnost . 106 – obývací pokoj

Místnost se nachází v p ízemí a její podlahová plocha je 32,96 m2, její p dorysné 

rozm ry jsou v nejširším míst  4,716x8,204 m. Pro ú ely výpo tu byl p dorys obývacího 

pokoje zjednodušen a jeho p dorysné rozm ry jsou ve výpo tu brány z užšího rozm ry, tedy 

3,564x8,204 m. V tomto pokoji jsou umíst ny t i osv tlovací otvory. Na jižní stran  se 

nachází okenní otvor s rozm ry 1,7x1,3 m a s výškou parapetu 0,9 m. Na východní stran  je 

umíst no francouzské okno s rozm ry 2,1x2,2 m umíst né v úrovni podlahy a posledním 

osv tlovacím otvorem je okno na severní stran , s rozm ry 1,05x0,91 m a výškou parapetu 

1,29 m. Protože polovina místnosti je vzdálenost 4,102 m a je to tedy více než p edepsaná 

maximální vzdálenost kontrolních bod , tj. 3 m, byly tyto umíst ny práv  do této vzdálenosti. 

Od bo ních st n jsou kontrolní body umíst ny 1 m a jejich vzájemná vzdálenost je 1,564 m. 

Kontrolní body byly umíst ny co nejblíže ásti obývací pokoje, druhou ástí místnosti je 

kuchy . 
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9.3.1 Grafické zadání do programu Wdls [21]

Obr. .9.3.1: Grafické zadání do programu Wdls – 1.06 

9.2.2 Porovnání s normovými hodnotami

 V programu Wdls bylo zjišt no, že minimální hodnota initele denní osv tlenosti je 

Dmin = 2,7 % a pr m rná hodnota je Dm = 3,9 %. 

 Dle SN 730580-2 [22] je požadavek na initel denní osv tlenosti obytných budov 

Dmin = 0,7 % a Dm = 0,9 %. 

Dmin = 1,6 %  Dmin,N = 0,7 % => požadavek vyhoví (23) 

Dm = 2,7 %  Dm,N = 0,9 % => požadavek vyhoví (23) 
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10. Ekonomické porovnání

Klimatické podmínky pro výpo et délky otopného období:  

Lokalita Venkovní 

výpo tová teplota 

Topné období pro danou lokalitu 

np,e = 12°C np,e = 13°C np,e = 15°C 

e me d me d me d 

-°C °C dny °C dny °C dny 

Opava -15 3,5 228 5,2 274 3,9 239 

Topné období pro np,e = 13°C Po et dn  topného období 274 

Pr m rná teplota v topném období 5,2 

Tab. .10: Klimatické podmínky dle SN 12831[30] 

10.1 První varianta – topení zvláš  pro každý byt + ízené v trání

10.1.1 Po izovací náklady

Jednotka Duplex Alfa 4V – 211.220,- K  pro každý byt 

         -  844.880,- K  pro celý d m 

Rozvody – Sonoflex firmy Atrea, v etn  montáže – p ibližn  – 134.000,- K  pro každý byt 

             - 536.000,- K  pro celý d m 

Cena p evzata z ceníku firmy Elk spol. s.r.o.[27] 

Bivalentní zdroj – elektrická spirála, zajiš uje 30% energie na vytáp ní/rok, sou ástí jednotky 

Duplex Alfa 4V 

Celkem:  345.220,- K  pro každý byt 

  1.380.880,- K  pro celý d m 
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10.1.2 Provozní náklady

Provozní náklady byly po ítány pomocí výpo tové tabulky na internetových stránkách 

www.tzb-info.cz [33].

V tší byty 

Obr. .10.1.2:Provozní náklady pro v tší byty – zdroj tepelné erpadlo 

Menší byty 

Obr. .10.1.2-2: Provozní náklady pro menší byty – zdroj tepelné erpadlo 

Celkové ro ní náklady za celý d m – 2x37.597,- + 2x37.406,- = 150.006,-K  v etn  investice     

      a údržby, bez TV 

              2x7.431,- + 2x7.240,- = 29.342,-K  bez investice a údržby,  

       bez TV, bez elektrospot ebi  v dom

Platby – ro ní paušální poplatky  

Elektro – ostatní spot eba elektrické energie v byt  (dom ) 

               

Investice a údržba 

Obr. .10.1.2-3: Investi ní náklady zadávané do výpo tu na tzb-info.cz [33] 
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10.2 Druhá varianta – centrální topení + ízené v trání

10.2.1 Po izovací náklady

Plynový kondenza ní kotel Naos K4, Viadrus [33] - 31.206,- pro celý d m 

Rozvody vytáp ní (podlahové topení) v etn  montáže – 161.894,- pro jeden byt 

            - 647.576,- pro celý d m 

Cena p evzata z ceníku firmy Elk spol. s.r.o.[27] 

Vzduchotechnická jednotka Duplex 1100 – cca 100.000,- pro celý d m 

Rozvody vzduchotechniky v etn  montáže – 134.000,- pro každý byt 

                - 536.000,- pro celý d m   

  Cena p evzata z ceníku firmy Elk spol. s.r.o.[27] 

Celkem:  328.695,50,- pro každý byt 

  1.314.782,- pro celý d m 

10.2.2 Provozní náklady

Obr. .10.2.2: Provozní náklady – zdroj plynový kotel 

Celkem ro n  za celý d m – 69.729,-v etn  investice a údržby, bez TV 

20.634,-K  bez investice a údržby, bez TV, bez 

elektrospot ebi  v dom

Platby – ro ní paušální poplatky  

Elektro – ostatní spot eba elektrické energie v byt  (dom ) 

Investice a údržba 
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Obr. .10.2.2-2: Investi ní náklady zadávené na tzb-info.cz [33] 

10.3 Porovnání náklad

Po izovací náklady 

 Varianta 1 Varianta 2 Rozdíl 

1 byt 345.220,- K  328.695,50,- K 16.524,50,- K

Celý d m 1.380.880,- K  1.314.782,- K 66.098,- K

Tab. .10.3: Porovnání po izovacích náklad

Provozní náklady 

 Varianta 1 Varianta 2 Rozdíl 

1 byt 7335,50,- K  5158,50,- K 2.177,- K

Celý d m 29.342,- K  20.634,- K 8.708,- K

Celý d m bez 

poplatk

8.990,- K  15.810,- K -6.820,- K

Tab. .10.3-2: Porovnání provozních náklad

 P i po izování technologií do domu je centrální vytáp ní plynovým kondenza ním 

kotlem levn jší pro celý d m o 66.098,- K . Je to dáno tím, že k plynovému kotli, u kterého je 

po ítáno se systémem podlahového topení, je pot eba do pasivního domu instalovat také 

v trací za ízení, pasivní rekuperaci, která náklady na po ízení technologií zvýší. P i 

teplovzdušném vytáp ní nevznikají další náklady na v trání, protože vytáp ní a v trání je 

vedeno ve stejném rozvodu, pouze je dražší po ízení jednotky, oproti plynovému kotli. 

 Pro provoz vychází levn ji varianta s plynovým kotlem, je to dáno i tím, že jsou nižší 

ro ní paušální poplatky za dopravu a plynom r/elektrom r u plynu, než u elekt iny. Když má 

každý byt sv j vlastní elektrom r, jsou tyto poplatky celkov  na d m mnohem vyšší, než když 
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se tyto poplatky platí jen jednou. Ovšem, v každém byt  jsou elektrospot ebi e a pro každý 

byt tudíž musí být instalován elektrom r a tyto poplatky se sníží pouze dle cenového tarifu 

dodavatele energie. 

 V p ípad , kdy se do celkové hodnoty provozních náklad  nezapo ítávají paušální 

poplatky, vychází topení tepelným erpadlem pro každý byt zvláš  levn ji o 6.820,- K /rok. 

P i hodnot  s poplatky vychází levn ji vytáp ní plynovým kotlem, o 8.708,-K /rok. 

10.4 P edpokládaná návratnost po áte ní investice

 Obr. .10.4: Návratnost investice 

 Dle výše uvedeného grafu je z ejmé, že návratnost po áte ní vyšší investice do 

systému vytáp ní, kdy je každý byt vytáp n zvláš , oproti plynovému kotli, je p ibližn  po 9-

ti letech provozu. Jako provozní náklady byly po ítány ty, kde nejsou zapo teny paušální 

poplatky. 
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11. Záv r

 P edm tem této diplomové práce bylo navrhnout pasivní d m postavený v systému 

d evostavby. Jedná se o bytový d m, dvoupatrový se ty mi byty. Projekt splnil požadavky 

dané p edpisy na pasivní domy. Jedním z d kaz  o spln ní je pr kaz energetické náro nosti 

budovy, který prokazuje jak m rnou pot ebu tepla na vytáp ní a podíl neobnovitelné primární 

energie. 

 Dále byly posuzovány tepeln  technické požadavky konstrukcí, které všechny 

vyhov ly normovým požadavk m. Jedná se o sou initel prostupu tepla, nejnižší vnit ní 

povrchovou teplotu konstrukce, lineární initel prostupu tepla, pokles dotykové teploty 

podlahy, ší ení vlhkosti konstrukcí, ší ení vzduchu konstrukcí a budovou, tepelná stabilita 

místností a pr m rný sou initel prostupu tepla. Ty body, které bylo pot eba po ítat pomocí 

výpo etní techniky, byly po ítány pomocí programu z balíku Svoboda. 

 Krom  tepeln  technických vlastností konstrukcí budovy byly posuzovány také 

akustické vlastnosti vnit ních konstrukcí, které všechny vyhov ly daným normovým 

požadavk m a dále také initel denní osv tlenosti vybraných místností. 

 Pro ást tzb bylo zpracováno teplovzdušné vytáp ní a v trání, v etn  výpo t  a 

výkresové dokumentace. Vytáp ní a v trání je zajišt no pomocí jednotky Duplex Alfa 4V, 

která má integrované tepelné erpadlo, jež je využito jako zdroj tepla pro jednotlivé byty. 

 Sou ástí této práce je dále ekonomické zhodnocení – porovnání provozních a 

investi ních náklad  pro dv  varianty systému vytáp ní. V první variant  je každý byt 

vytáp n a v trán zvláš , vlastní jednotkou, ve druhé variant  je celý d m vytáp n centráln

plynovým kotlem a centráln  v trán vzduchotechnickou jednotkou. Vyšší po izovací náklady 

má první varianta, vyšší provozní náklady má druhá varianta v p ípad , že se do provozních 

náklad  nezapo ítávají paušální poplatky. Vzhledem k této skute nosti je návratnost vyšší 

investice do tepelných erpadel oproti centrálnímu vytáp ní a v trání p ibližn  9 let. Dle 

mého názoru je z hlediska komfortnosti obsluhy lepší vlastní systém vytáp ní v byt  i 

vzhledem k návratnosti investice oproti centrálnímu vytáp ní. 
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Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .1 

Návrh schodišt



Výpo et hlavního schodišt : 

 Konstruk ní výška podlaží: 3,300 m 

Výška stupn :  3300/20=165 mm 

Výpo et ší ky stupn : 2h+b=630 

   h= 165 mm 

   b= 300 mm 

   2*165+300=630 

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

           tg = 9,5996*10-3

           = 28,81° 

Ší ka ramene: 1200 mm 

Ší ka schodiš ového prostoru: 2400 mm 

Návrh schodiš ového stupn : h= 165 mm 

     b= 300 mm 

Podchodná výška: h1=1500+750/cos

         h1= 2356 mm 

Pr chodná výška: h2=1500xcos +750 

        h2= 2064 mm 



P dorys schodišt : 

ez schodišt : 



Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .2 

Výstup z programu 

Teplo 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2011 

 Název úlohy :  st na pasiv 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  4.3.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0180  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Icopal Micoral  0,0015  0,2100  1470,0  1100,0  133333,0   0.0000 
  3  Isover Domo  0,2000  0,0430  945,8  39,4  1,0   0.0000 
  4  Fermacell  0,0150  0,3000  1000,0  1250,0  13,0   0.0000 
  5  Baumit disperz  0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  50,0   0.0000 
  6  BASF Styrodur  0,1600  0,0340  2060,0  33,0  80,0   0.0000 
  7  Baumit lep. st  0,0020  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  8  JUB Silikátová  0,0030  0,8700  1050,0  1800,0  30,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Icopal Micoral SK   --- 
  3  Isover Domo   --- 
  4  Fermacell   --- 
  5  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  6  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-160 mm 
    --- 
  7  Baumit lep. st rka (Baumit KlebeSpachtel) 
    --- 
  8  JUB Silikátová hlazená omítka   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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



 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.50 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.103 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        410.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.0 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.11 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.974 

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

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    20.0   0.974    57.3 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    20.1   0.974    59.6 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    20.2   0.974    59.8 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.3   0.974    60.4 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.4   0.974    63.5 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.5   0.974    66.3 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.974    67.6 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.974    67.3 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.4   0.974    63.7 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.3   0.974    60.7 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.2   0.974    59.8 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    20.1   0.974    60.0 
    

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

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle SN 730540:



     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         

 tepl.[C]:   19.1   18.8   18.8    2.2    2.0    2.0  -14.8  -14.8  -14.9 
 p [Pa]:   1285   1284    211    209    208    208    139    139    138 
 p,sat [Pa]:   2211   2171   2167    714    705    704    167    167    167 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.073E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   st na pasiv 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,018       0,220  9,0 
   2  Icopal Micoral SK  0,0015       0,210  133333,0 
   3  Isover Domo  0,200       0,043  1,0 
   4  Fermacell  0,015       0,300  13,0 
   5  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  50,0 
   6  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-1  0,160       0,034  80,0 
   7  Baumit lep. st rka (Baumit Kle  0,002       0,800  50,0 
   8  JUB Silikátová hlazená omítka  0,003       0,870  30,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,10 W/m2K 



  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2011 

 Název úlohy :  podlaha pasiv 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  4.3.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Korkové dlaždi  0,0100  0,0650  1500,0  400,0  40,0   0.0000 
  2  suchá podlaha  0,0250  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  3  P nový polysty  0,0500  0,0360  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  4  P nový polysty  0,0700  0,0360  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  BASF Styrodur  0,1200  0,0400  2060,0  35,0  80,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Korkové dlaždice   --- 
  2  suchá podlaha Knauf   --- 
  3  P nový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  4  P nový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Železobeton 1   --- 
  6  BASF Styrodur 4000 CS tl.100-120 mm 
    --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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



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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.74 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.145 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

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

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.47 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       226.53 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.25 C 

 STOP, Teplo 2011 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   podlaha pasiv 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Korkové dlaždice  0,010       0,065  40,0 
   2  suchá podlaha Knauf  0,025       0,220  9,0 
   3  P nový polystyren 5 (po roce 2  0,050       0,036  70,0 
   4  P nový polystyren 5 (po roce 2  0,070       0,036  70,0 
   5  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   6  BASF Styrodur 4000 CS tl.100-1  0,120       0,040  80,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  

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

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 



 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

  Požadavek: velmi teplá podlaha - dT10,N = 3,8 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   2,25 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2011 

 Název úlohy :  podlaha pasiv-keramika 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  4.3.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  suchá podlaha  0,0250  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  3  P nový polysty  0,0500  0,0360  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  4  P nový polysty  0,0700  0,0360  1270,0  35,0  70,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,2000  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  BASF Styrodur  0,1200  0,0390  2060,0  35,0  80,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  suchá podlaha Knauf   --- 
  3  P nový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  4  P nový polystyren 5 (po roce 2003) 
    --- 
  5  Železobeton 1   --- 
  6  BASF Styrodur 4000 CS tl.100-120 mm 
    --- 



 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         6.67 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.146 W/m2K 

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

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.46 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       440.68 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.78 C 

 STOP, Teplo 2011 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   podlaha pasiv-keramika 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  suchá podlaha Knauf  0,025       0,220  9,0 
   3  P nový polystyren 5 (po roce 2  0,050       0,036  70,0 
   4  P nový polystyren 5 (po roce 2  0,070       0,036  70,0 
   5  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   6  BASF Styrodur 4000 CS tl.100-1  0,120       0,039  80,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  



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

  

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

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

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

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

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

  Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypo tená hodnota: dT10 =   3,78 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2011 

 Název úlohy :  strop pasiv 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  8.5.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0012  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzav ená vzduc  0,0220  0,1490  1102,3  25,7  0,4   0.0000 
  3  Uzav ená vzduc  0,1950  1,2188*  1010,0  1,2  0,1   0.0000 
  4  Uzav ená vzduc  0,0550  0,2870  1090,0  22,5  0,2   0.0000 
  5  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  6  Isover Domo  0,2500  0,0470  976,4  46,5  1,0   0.0000 
  7  D evot íska  0,0190  0,1800  1500,0  800,0  12,5   0.0000 
  8  BASF EPS 100  0,1000  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
  9  BASF EPS 100  0,1000  0,0390  1250,0  19,0  40,0   0.0000 
 10  Sádrokarton  0,0180  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 



  2  Uzav ená vzduch. dutina tl. 25 mm 
    --- 
  3  Uzav ená vzduch. dutina tl. 300 mm 
   velká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard) 
  4  Uzav ená vzduch. dutina tl. 50 mm 
    --- 
  5  PE folie   --- 
  6  Isover Domo   --- 
  7  D evot íska   --- 
  8  BASF EPS 100   --- 
  9  BASF EPS 100   --- 
 10  Sádrokarton   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    -9.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    83.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :        11.14 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.089 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.11 / 0.14 / 0.19 / 0.29 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        783.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.37 C 



 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.978 

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

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    20.1   0.978    57.0 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    20.1   0.978    59.3 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    20.2   0.978    59.6 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.3   0.978    60.2 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.4   0.978    63.4 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.5   0.978    66.2 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.978    67.6 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.978    67.2 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.4   0.978    63.6 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.3   0.978    60.5 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.2   0.978    59.5 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    20.1   0.978    59.7 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e 
         

 tepl.[C]:   19.4   19.4   19.0   18.6   18.1   18.1    4.6    4.3   -2.2   -8.7   -8.9 
 p [Pa]:   1285   1285   1284   1284   1283    629    617    606    424    243    235 
 p,sat [Pa]:   2247   2245   2193   2138   2074   2074    847    831    509    291    286 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.097E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   strop pasiv 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -9,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0013       0,220  9,0 



   2  Uzav ená vzduch. dutina tl. 25  0,022       0,149  0,4 
   3  Uzav ená vzduch. dutina tl. 30  0,195       1,2188  0,05
   4  Uzav ená vzduch. dutina tl. 50  0,055       0,287  0,2 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Isover Domo  0,250       0,047  1,0 
   7  D evot íska  0,019       0,180  12,5 
   8  BASF EPS 100  0,100       0,039  40,0 
   9  BASF EPS 100  0,100       0,039  40,0 
   10  Sádrokarton  0,018       0,220  9,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,690 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,09 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2011 

 Název úlohy :  vnit ní nosná st na 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  17.9.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 



  1  Sádrokarton  0,0150  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Sádrokarton  0,0150  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  3  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  4  Isover Domo  0,2000  0,0430*  945,8  39,4  1,0   0.0000 
  5  Isover Domo  0,2000  0,0430  840,0  15,0  1,0   0.0000 
  6  Sádrokarton  0,0150  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  7  Sádrokarton  0,0150  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Sádrokarton   --- 
  3  PE folie   --- 
  4  Isover Domo  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  5  Isover Domo   --- 
  6  Sádrokarton   --- 
  7  Sádrokarton   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         9.58 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.102 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        110.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.7 h 



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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.87 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.975 

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

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    20.0   0.975    57.3 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    20.1   0.975    59.5 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    20.2   0.975    59.8 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    20.3   0.975    60.4 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    20.4   0.975    63.5 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.5   0.975    66.2 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.5   0.975    67.6 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.5   0.975    67.3 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    20.4   0.975    63.7 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    20.3   0.975    60.7 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    20.2   0.975    59.7 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    20.1   0.975    59.9 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e 
         

 tepl.[C]:   19.9   19.8   19.8   19.8   17.5   15.1   15.1   15.1 
 p [Pa]:   1285   1283   1281   1034   1031   1027   1025   1023 
 p,sat [Pa]:   2319   2314   2309   2309   1995   1719   1715   1712 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.425E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

 STOP, Teplo 2011 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   vnit ní nosná st na 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 



 Teplota na vn jší stran  Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   2  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover Domo  0,200       0,043  1,0 
   5  Isover Domo  0,200       0,043  1,0 
   6  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   7  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,975 
  

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

  

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,10 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2011 

 Název úlohy :  p í ka 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  17.9.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 



 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0180  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzav ená vzduc  0,0500  0,2900  1060,0  14,5  0,2   0.0000 
  3  Isover Domo  0,0500  0,0470  895,7  27,8  1,0   0.0000 
  4  Sádrokarton  0,0180  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzav ená vzduch. dutina tl. 50 mm 
    --- 
  3  Isover Domo   --- 
  4  Sádrokarton   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

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

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.40 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.602 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.62 / 0.65 / 0.70 / 0.80 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         13.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.4 h 



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

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

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

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    17.4   0.860    67.6 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    17.6   0.860    69.4 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    18.2   0.860    67.8 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    18.8   0.860    66.1 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    19.6   0.860    67.0 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.0   0.860    68.4 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.2   0.860    69.1 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.1   0.860    68.9 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    19.6   0.860    67.0 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    19.0   0.860    66.0 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    18.2   0.860    67.5 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    17.7   0.860    69.7 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1236   1233   1218   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.086E-0008 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

  11   0.1180    0.1180   9.34E-0008     0.2421 
  12   0.1180    0.1180   3.37E-0007     1.1458 
   1   0.1180    0.1180   3.69E-0007     2.1328 
   2   0.1180    0.1180   3.44E-0007     2.9653 
   3   0.1180    0.1180   1.27E-0007     3.3062 
   4   0.1180    0.1180  -2.18E-0007     2.7422 
   5   0.1180    0.1180  -6.68E-0007     0.9519 
   6    ---       ---    -9.97E-0007     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     3.3062 kg/m2 
      



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

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

 STOP, Teplo 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   p í ka 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,018       0,220  9,0 
   2  Uzav ená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,290  0,2 
   3  Isover Domo  0,050       0,047  1,0 
   4  Sádrokarton  0,018       0,220  9,0 

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

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

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

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,60 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2011 

 Název úlohy :  236 



 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  17.9.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton  0,0180  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Uzav ená vzduc  0,1000  0,5710  1060,0  14,5  0,1   0.0000 
  3  Uzav ená vzduc  0,0500  0,2900  1060,0  14,5  0,2   0.0000 
  4  Isover Domo  0,0500  0,0470  895,7  27,8  1,0   0.0000 
  5  Sádrokarton  0,0180  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Uzav ená vzduch. dutina tl. 100 mm 
    --- 
  3  Uzav ená vzduch. dutina tl. 50 mm 
    --- 
  4  Isover Domo   --- 
  5  Sádrokarton   --- 

 Okrajové podmínky výpo tu :

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

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

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

    1        31    20.6   55.3  1341.1    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   57.6  1396.9    -0.7   80.7   465.0 
    3        31    20.6   58.2  1411.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   59.2  1435.7     8.0   77.3   828.8 
    5        31    20.6   62.8  1523.0    13.2   74.2  1125.4 
    6        30    20.6   65.8  1595.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   67.3  1632.1    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   66.9  1622.4    17.2   70.7  1386.7 
    9        30    20.6   63.0  1527.9    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   59.6  1445.4     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   58.2  1411.4     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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



 Tepelný odpor konstrukce R :         1.58 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.545 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.56 / 0.59 / 0.64 / 0.74 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         14.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.5 h 

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

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

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

    1    14.7   0.744    11.3   0.595    17.7   0.872    66.4 
    2    15.4   0.755    11.9   0.594    17.9   0.872    68.2 
    3    15.5   0.709    12.1   0.512    18.4   0.872    66.8 
    4    15.8   0.619    12.4   0.346    19.0   0.872    65.4 
    5    16.7   0.477    13.3   0.009    19.7   0.872    66.6 
    6    17.5   0.288    14.0  ------    20.0   0.872    68.1 
    7    17.8   0.075    14.3  ------    20.2   0.872    68.9 
    8    17.7   0.156    14.2  ------    20.2   0.872    68.7 
    9    16.8   0.462    13.3  ------    19.7   0.872    66.6 
   10    15.9   0.599    12.5   0.305    19.1   0.872    65.4 
   11    15.5   0.700    12.1   0.497    18.4   0.872    66.6 
   12    15.5   0.756    12.1   0.593    17.9   0.872    68.6 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1237   1234   1231   1217   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337   2337   2337 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.931E-0008 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1

 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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

  11   0.2180    0.2180   9.81E-0008     0.2542 
  12   0.2180    0.2180   3.34E-0007     1.1488 
   1   0.2180    0.2180   3.64E-0007     2.1240 



   2   0.2180    0.2180   3.41E-0007     2.9478 
   3   0.2180    0.2180   1.31E-0007     3.2984 
   4   0.2180    0.2180  -2.05E-0007     2.7674 
   5   0.2180    0.2180  -6.48E-0007     1.0318 
   6    ---       ---    -9.73E-0007     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     3.2984 kg/m2 
      

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

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

 STOP, Teplo 2011 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 

Název konstrukce:   236 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  19,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,018       0,220  9,0 
   2  Uzav ená vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,571  0,1 
   3  Uzav ená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,290  0,2 
   4  Isover Domo  0,050       0,047  1,0 
   5  Sádrokarton  0,018       0,220  9,0 

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

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

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

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,54 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .3 

Výstup z programu Ztráty 



 VÝPO ET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POT EBY TEPLA NA VYTÁP NÍ A PR M RNÉHO 
 SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 

 dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540 

 Ztráty 2011 

 Název objektu :  DP po místnostech 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  17.9.2014 
 Varianta :   

 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.2 C 

initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        19.5 C 
  

 P dorysná plocha podlahy objektu A :       228.3 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        67.4 m 
 Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V :      1346.7 m3 
  

 Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1np                      
íslo místnosti :  101  Název místnosti :   hlavní vstu 

  

 P d. plocha A :      7.1 m2  Objem vzduchu V :     20.6 m3 
 Exp. obvod P :     10.7 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.1 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     3.8   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.54 W/K 
 vstupní dve e      3.2   0.90  e = 1.00   0.02   -------     3.33 W/K 
 podlaha            7.1   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.29 W/K 
 st na             17.2   0.1  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.31 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.10 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       115 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        21 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 



 Ztráta celková Fi,HL :       136 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  102  Název místnosti :   schodišt    

  

 P d. plocha A :     19.7 m2  Objem vzduchu V :    116.2 m3 
 Exp. obvod P :     12.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.1 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na   12.9   0.1  e = 1.00   0.02   -------     1.80 W/K 
 okno               1.3   0.82  e = 1.00   0.02   -------     1.24 W/K 
 podlaha           19.7   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.80 W/K 
 strop             19.7   0.11  bu= 0.90   0.02   -------     2.30 W/K 
 st na             47.3   0.1  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.87 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.12 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       182 W,   tj.      4.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       164 W,   tj.     13.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       346 W,   tj.      6.7 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  103  Název místnosti :   chodba      

  

 P d. plocha A :     13.0 m2  Objem vzduchu V :     33.8 m3 
 Exp. obvod P :     16.6 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 podlaha           13.0   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.79 W/K 
 p í ka             5.2   0.64  bu= 0.14   0.00   -------     0.47 W/K 
 st na              8.4   0.1  f,i = 0.14   0.00   -------     0.13 W/K 
 p í ka             8.8   0.60  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.61 W/K 
 p í ka             3.0   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.19 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        21 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        16 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        37 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     



íslo místnosti :  104  Název místnosti :   pokoj       
  

 P d. plocha A :     14.9 m2  Objem vzduchu V :     38.7 m3 
 Exp. obvod P :     15.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     5.8   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.82 W/K 
 okno               2.2   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 podlaha           14.9   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.90 W/K 
 st na             12.5   0.1  f,i = 0.14   0.00   -------     0.20 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       137 W,   tj.      3.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        18 W,   tj.      1.5 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       156 W,   tj.      3.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  105  Název místnosti :   ložnice     

  

 P d. plocha A :     14.1 m2  Objem vzduchu V :     36.6 m3 
 Exp. obvod P :     10.7 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    1.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     5.4   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.76 W/K 
 okno               2.2   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 podlaha           14.1   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.85 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       127 W,   tj.      3.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        17 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       144 W,   tj.      2.8 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  106  Název místnosti :   obývák      

  

 P d. plocha A :     33.0 m2  Objem vzduchu V :     85.7 m3 
 Exp. obvod P :     25.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 



 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na    32.3   0.1  e = 1.00   0.02   -------     4.52 W/K 
 okno1              2.2   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 okno2              4.6   0.70  e = 1.00   0.02   -------     3.83 W/K 
 okno3              1.0   0.77  e = 1.00   0.02   -------     0.87 W/K 
 podlaha           33.0   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    1.99 W/K 
 p í ka             6.6   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.41 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.12 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       448 W,   tj.     11.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       122 W,   tj.     10.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       571 W,   tj.     11.1 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  107  Název místnosti :   wc          

  

 P d. plocha A :      2.8 m2  Objem vzduchu V :      7.4 m3 
 Exp. obvod P :      6.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 podlaha            2.8   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.21 W/K 
 p í ka             8.8   0.60  f,i = 0.10   0.00   -------     0.54 W/K 
 p í ka             4.9   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.28 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        40 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :         4 W,   tj.      0.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        44 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  108  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :     10.8 m2  Objem vzduchu V :     28.0 m3 
 Exp. obvod P :     13.3 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na    16.6   0.1  e = 1.00   0.02   -------     2.32 W/K 
 okno               0.6   0.82  e = 1.00   0.02   -------     0.62 W/K 
 podlaha           10.8   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.78 W/K 



 p í ka             7.7   0.57  bu= 0.23   0.00   -------     1.01 W/K 
 p í ka             4.7   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.26 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       195 W,   tj.      5.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        30 W,   tj.      2.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       224 W,   tj.      4.4 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  109  Název místnosti :  N - technick 

  

 P d. plocha A :      5.9 m2  Objem vzduchu V :     15.3 m3 
 Exp. obvod P :      9.9 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     4.8   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.67 W/K 
 okno               0.4   0.85  e = 1.00   0.02   -------     0.41 W/K 
 podlaha            5.9   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.24 W/K 
 p í ka             7.7   0.55  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.27 W/K 
 p í ka             5.2   0.55  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.48 W/K 
 st na              7.7   0.1  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       -13 W,   tj.     -0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        13 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -0 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  110  Název místnosti :   chodba      

  

 P d. plocha A :     10.6 m2  Objem vzduchu V :     27.7 m3 
 Exp. obvod P :     13.4 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 podlaha           10.6   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.64 W/K 
 p í ka             4.4   0.64  bu= 0.29   0.00   -------     0.81 W/K 
 p í ka             5.6   0.60  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.38 W/K 
 p í ka             2.9   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.18 W/K 
 st na              9.2   0.1  f,i = 0.14   0.00   -------     0.14 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 



 Ztráta prostupem Fi,T :        36 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        13 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        49 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  111  Název místnosti :  N - technick 

  

 P d. plocha A :      4.9 m2  Objem vzduchu V :     12.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.3 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     4.0   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.55 W/K 
 okno               0.4   0.85  e = 1.00   0.02   -------     0.41 W/K 
 podlaha            4.9   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.20 W/K 
 p í ka             7.7   0.55  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.27 W/K 
 p í ka             4.4   0.55  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.40 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       -15 W,   tj.     -0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        11 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -5 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  112  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :      8.9 m2  Objem vzduchu V :     23.0 m3 
 Exp. obvod P :     11.9 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na    14.8   0.1 e = 1.00   0.02   -------     2.08 W/K 
 okno               0.6   0.82  e = 1.00   0.02   -------     0.62 W/K 
 podlaha            8.9   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.64 W/K 
 p í ka             7.7   0.57  bu= 0.23   0.00   -------     1.01 W/K 
 p í ka             2.8   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.16 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       175 W,   tj.      4.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        24 W,   tj.      2.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       200 W,   tj.      3.9 % z celkové ztráty objektu 



 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  113  Název místnosti :   wc          

  

 P d. plocha A :      4.6 m2  Objem vzduchu V :     12.0 m3 
 Exp. obvod P :      8.6 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   24.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 podlaha            4.6   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.34 W/K 
 p í ka             5.6   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.32 W/K 
 p í ka            11.2   0.60  f,i = 0.10   0.00   -------     0.69 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        52 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :         6 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        59 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  114  Název místnosti :   obývák      

  

 P d. plocha A :     42.0 m2  Objem vzduchu V :    109.2 m3 
 Exp. obvod P :     28.0 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na    36.9   0.1  e = 1.00   0.02   -------     5.16 W/K 
 okno1              1.0   0.77  e = 1.00   0.02   -------     0.87 W/K 
 okno2              4.6   0.70  e = 1.00   0.02   -------     3.83 W/K 
 okno3              2.7   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.48 W/K 
 podlaha           42.0   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    2.54 W/K 
 p í ka             5.6   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.35 W/K 
 p í ka             5.6   0.60  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.38 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.12 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       495 W,   tj.     12.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       156 W,   tj.     12.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       651 W,   tj.     12.6 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.np                     
íslo místnosti :  115  Název místnosti :   ložnice     

  

 P d. plocha A :     13.6 m2  Objem vzduchu V :     35.3 m3 



 Exp. obvod P :     15.0 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     5.6   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.79 W/K 
 okno               2.2   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 podlaha           13.6   0.16  Gw= 1.00   -------    0.12    0.82 W/K 
 st na             11.7   0.1  f,i = 0.14   0.00   -------     0.18 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       133 W,   tj.      3.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        17 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       150 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2129 W,   tj.     54.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        632 W,   tj.     51.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2761 W,   tj.     53.6 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  201  Název místnosti :   úklidová ko 

  

 P d. plocha A :      7.1 m2  Objem vzduchu V :     20.7 m3 
 Exp. obvod P :     10.7 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.1 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     5.6   0.1 e = 1.00   0.02   -------     0.79 W/K 
 okno               1.4   0.74  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
 strop              7.1   0.11  bu= 0.20   0.02   -------     0.18 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.10 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        65 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        21 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        86 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  203  Název místnosti :   chodba      

  

 P d. plocha A :     12.8 m2  Objem vzduchu V :     33.3 m3 
 Exp. obvod P :     16.5 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 



 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 strop             12.8   0.11  bu= 0.43   0.02   -------     0.72 W/K 
 p í ka             5.0   0.60  bu= 0.14   0.00   -------     0.42 W/K 
 p í ka             8.8   0.60  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.61 W/K 
 p í ka             3.0   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.19 W/K 
 st na              8.4   0.1 f,i = 0.14   0.00   -------     0.13 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        17 W,   tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        16 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        33 W,   tj.      0.6 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  204  Název místnosti :   pokoj       

  

 P d. plocha A :     14.6 m2  Objem vzduchu V :     38.0 m3 
 Exp. obvod P :     15.7 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     5.7   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.80 W/K 
 okno               2.2   0.08  e = 1.00   0.02   -------     0.25 W/K 
 strop             14.6   0.11  bu= 0.43   0.02   -------     0.82 W/K 
 st na             12.5   0.1  f,i = 0.14   0.00   -------     0.20 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        72 W,   tj.      1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        36 W,   tj.      3.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       108 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  205  Název místnosti :   ložnice     

  

 P d. plocha A :     14.1 m2  Objem vzduchu V :     36.6 m3 
 Exp. obvod P :     15.5 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  



 obvodová st na     5.4   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.76 W/K 
 okno               2.2   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 strop             14.1   0.11  bu= 0.43   0.02   -------     0.79 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       124 W,   tj.      3.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        17 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       142 W,   tj.      2.7 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  206  Název místnosti :   obývák      

  

 P d. plocha A :     33.0 m2  Objem vzduchu V :     85.7 m3 
 Exp. obvod P :     25.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na    32.3   0.1  e = 1.00   0.02   -------     4.52 W/K 
 okno1              2.2   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 okno2              4.6   0.70  e = 1.00   0.02   -------     3.83 W/K 
 okno3              1.0   0.77  e = 1.00   0.02   -------     0.87 W/K 
 strop             33.0   0.11  bu= 0.43   0.02   -------     1.84 W/K 
 p í ka             6.4   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.40 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       443 W,   tj.     11.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        82 W,   tj.      6.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       525 W,   tj.     10.2 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  207  Název místnosti :   wc          

  

 P d. plocha A :      2.8 m2  Objem vzduchu V :      7.4 m3 
 Exp. obvod P :      6.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 strop              2.8   0.11  bu= 0.49   0.02   -------     0.18 W/K 
 p í ka             4.9   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.28 W/K 
 p í ka             8.8   0.60  f,i = 0.10   0.00   -------     0.54 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 



 Ztráta prostupem Fi,T :        39 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :         4 W,   tj.      0.4 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        43 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  208  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :     10.9 m2  Objem vzduchu V :     28.2 m3 
 Exp. obvod P :     13.3 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na    16.6   0.1  e = 1.00   0.02   -------     2.32 W/K 
 okno               0.6   0.82  e = 1.00   0.02   -------     0.62 W/K 
 p í ka             7.7   0.57  bu= 0.23   0.00   -------     1.01 W/K 
 strop             10.9   0.11  bu= 0.49   0.02   -------     0.69 W/K 
 p í ka             4.5   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.25 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       191 W,   tj.      4.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        33 W,   tj.      2.7 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       224 W,   tj.      4.3 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  209  Název místnosti :  N - technick 

  

 P d. plocha A :      5.7 m2  Objem vzduchu V :     14.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.20 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     4.6   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.65 W/K 
 okno               0.4   0.85  e = 1.00   0.02   -------     0.41 W/K 
 strop              5.7   0.11  bu= 0.33   0.02   -------     0.25 W/K 
 p í ka             7.7   0.55  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.27 W/K 
 p í ka             5.0   0.60  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.50 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.80 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       -14 W,   tj.     -0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       121 W,   tj.      9.9 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       107 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty objektu 



 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  210  Název místnosti :   chodba      

  

 P d. plocha A :     10.2 m2  Objem vzduchu V :     26.5 m3 
 Exp. obvod P :     12.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 strop             10.2   0.11  bu= 0.43   0.02   -------     0.57 W/K 
 p í ka             4.7   0.57  bu= 0.29   0.00   -------     0.78 W/K 
 p í ka             4.9   0.60  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.34 W/K 
 p í ka             2.8   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.18 W/K 
 st na              8.4   0.1  f,i = 0.14   0.00   -------     0.13 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.04 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        34 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        13 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        46 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  211  Název místnosti :  N - technick 

  

 P d. plocha A :      5.4 m2  Objem vzduchu V :     13.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.5 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     4.3   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.60 W/K 
 okno               0.4   0.85  e = 1.00   0.02   -------     0.41 W/K 
 strop              5.4   0.11  bu= 0.33   0.02   -------     0.23 W/K 
 p í ka             7.7   0.55  f,i =-0.30   0.00   -------    -1.27 W/K 
 p í ka             4.7   0.60  f,i =-0.17   0.00   -------    -0.47 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       -15 W,   tj.     -0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        11 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        -3 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  212  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :      8.6 m2  Objem vzduchu V :     22.4 m3 
 Exp. obvod P :     11.8 m  Po et na podlaží :   1 
  



 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na    14.6   0.1  e = 1.00   0.02   -------     2.05 W/K 
 okno               0.6   0.82  e = 1.00   0.02   -------     0.62 W/K 
 p í ka             7.7   0.57  bu= 0.23   0.00   -------     1.01 W/K 
 strop              8.6   0.11  bu= 0.49   0.02   -------     0.55 W/K 
 p í ka             2.9   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.16 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       171 W,   tj.      4.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        26 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       197 W,   tj.      3.8 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  213  Název místnosti :   wc          

  

 P d. plocha A :      3.1 m2  Objem vzduchu V :      8.2 m3 
 Exp. obvod P :      6.9 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.1 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 strop              3.1   0.11  bu= 0.49   0.02   -------     0.20 W/K 
 p í ka             9.0   0.60  f,i = 0.10   0.00   -------     0.55 W/K 
 p í ka             4.9   0.55  f,i = 0.10   0.00   -------     0.28 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.10 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :        40 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        12 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :        52 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  214  Název místnosti :   obývák      

  

 P d. plocha A :     43.1 m2  Objem vzduchu V :    112.1 m3 
 Exp. obvod P :     27.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  



 obvodová st na    38.1   0.1  e = 1.00   0.02   -------     5.34 W/K 
 okno1              1.0   0.77  e = 1.00   0.02   -------     0.87 W/K 
 okno2              4.6   0.70  e = 1.00   0.02   -------     3.83 W/K 
 okno3              2.7   0.74  e = 1.00   0.02   -------     2.39 W/K 
 strop             43.1   0.11  bu= 0.43   0.02   -------     2.41 W/K 
 p í ka             4.9   0.55  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.31 W/K 
 p í ka             4.1   0.60  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.28 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.12 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       499 W,   tj.     12.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :       160 W,   tj.     13.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       659 W,   tj.     12.8 % z celkové ztráty objektu 

 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.np                     
íslo místnosti :  215  Název místnosti :   ložnice     

  

 P d. plocha A :     15.1 m2  Objem vzduchu V :     39.3 m3 
 Exp. obvod P :     15.9 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  teplovzdušné, p ívod naho e 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.1 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.0 1/h 
 Vým na n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  

 obvodová st na     6.0   0.1  e = 1.00   0.02   -------     0.84 W/K 
 okno               2.2   0.77  e = 1.00   0.02   -------     2.01 W/K 
 strop             15.1   0.11  bu= 0.43   0.02   -------     0.85 W/K 
 st na             12.5   0.1  f,i = 0.14   0.00   -------     0.20 W/K 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     0.08 1/h 

 Ztráta prostupem Fi,T :       136 W,   tj.      3.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        37 W,   tj.      3.1 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       174 W,   tj.      3.4 % z celkové ztráty objektu 

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1802 W,   tj.     45.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta v tráním Fi,V :        590 W,   tj.     48.3 % z celkové ztráty v tráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL :       2393 W,   tj.     46.4 % z celkové ztráty objektu 

 ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 

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

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

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

  1/ 101   hlavní vstu   15.0       7.1     20.6        136    2.6%    4.54 
  1/ 102   schodišt      15.0      19.7    116.2        346    6.7%   11.52 
  1/ 103   chodba        20.0      13.0     33.8         37    0.7%    1.05 
  1/ 104   pokoj         20.0      14.9     38.7        156    3.0%    4.45 
  1/ 105   ložnice       20.0      14.1     36.6        144    2.8%    4.11 



  1/ 106   obývák        20.0      33.0     85.7        571   11.1%   16.31 
  1/ 107   wc            24.0       2.8      7.4         44    0.9%    1.13 
  1/ 108   koupelna      24.0      10.8     28.0        224    4.4%    5.75 
  1/ 109  N - technick   15.0       5.9     15.3         -0   -0.0%   -0.00 
  1/ 110   chodba        20.0      10.6     27.7         49    1.0%    1.41 
  1/ 111  N - technick   15.0       4.9     12.9         -5   -0.1%   -0.15 
  1/ 112   koupelna      24.0       8.9     23.0        200    3.9%    5.12 
  1/ 113   wc            24.0       4.6     12.0         59    1.1%    1.50 
  1/ 114   obývák        20.0      42.0    109.2        651   12.6%   18.60 
  1/ 115   ložnice       20.0      13.6     35.3        150    2.9%    4.28 
           
  2/ 201   úklidová ko   15.0       7.1     20.7         86    1.7%    2.87 
  2/ 203   chodba        20.0      12.8     33.3         33    0.6%    0.93 
  2/ 204   pokoj         20.0      14.6     38.0        108    2.1%    3.10 
  2/ 205   ložnice       20.0      14.1     36.6        142    2.7%    4.05 
  2/ 206   obývák        20.0      33.0     85.7        525   10.2%   15.00 
  2/ 207   wc            24.0       2.8      7.4         43    0.8%    1.11 
  2/ 208   koupelna      24.0      10.9     28.2        224    4.3%    5.74 
  2/ 209  N - technick   15.0       5.7     14.9        107    2.1%    3.58 
  2/ 210   chodba        20.0      10.2     26.5         46    0.9%    1.33 
  2/ 211  N - technick   15.0       5.4     13.9         -3   -0.1%   -0.11 
  2/ 212   koupelna      24.0       8.6     22.4        197    3.8%    5.06 
  2/ 213   wc            24.0       3.1      8.2         52    1.0%    1.34 
  2/ 214   obývák        20.0      43.1    112.1        659   12.8%   18.82 
  2/ 215   ložnice       20.0      15.1     39.3        174    3.4%    4.96 
           
  

 Sou et:      392.4    1089.5      5154  100.0%    147.38 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     5.154 kW 100.0 % 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     3.932 kW   76.3 % 
 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V     1.223 kW   23.7 % 

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

 obvodová st na       1.120 kW    21.7 %     263.4 m2        4.3 W/m2 
 vstupní dve e        0.098 kW     1.9 %       3.2 m2       31.0 W/m2 
 podlaha              0.421 kW     8.2 %     205.8 m2        2.0 W/m2 
 st na                0.011 kW     0.2 %     155.6 m2        0.1 W/m2 
 obovodová st na      0.046 kW     0.9 %      12.9 m2        3.6 W/m2 
 okno                 0.563 kW    10.9 %      20.1 m2       28.0 W/m2 
 strop                0.365 kW     7.1 %     206.2 m2        1.8 W/m2 
 p í ka               0.036 kW     0.7 %     246.0 m2        0.1 W/m2 
 okno1                0.196 kW     3.8 %       6.3 m2       31.0 W/m2 
 okno2                0.521 kW    10.1 %      18.5 m2       28.2 W/m2 
 okno3                0.225 kW     4.4 %       7.4 m2       30.5 W/m2 
 Tepelné vazby      0.305 kW     5.9 %         ---          ---   

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P EDPIS : 
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.11 W/m3K 
 Spot eba energie na vytáp ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =     8.15 kWh/m3,rok 

 P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav ný objem Vb =     1346.70 m3 
  - pr m r. vnit ní teplota Ti =         19.5 C 
  - vn jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým ny n =    0,5 1/h 
  - pr m. výkon int. zdroj  tepla =    4 W/m2 



  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        9125 kWh/a 
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:        14594 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:          2773 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:          7847 kWh/a 
  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:         13630 kWh/a 
  

 Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   10.12 kWh/m3,rok

PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený m rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    126.5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    793.7 m2 
  

 Výchozí hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.37 W/m2K 
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.16 W/m2K

 STOP, Ztráty 2011 
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P íloha .4 

Výstup z programu Area 



Zadávání detail  do programu Area 2010 (Svoboda)

Napojení st n  

- výpo et pro nejnižší povrchovou teplotu frsi a lineární initel prostupu tepla 

Styk stropní konstrukce a st ny 

- výpo et pro nejnižší povrchovou teplotu frsi a lineární initel prostupu tepla 



Podlaha na terénu

- zadání pro výpo et nejnižší povrchové teploty frsi

- zadání pro lineární initel prostupu tepla 



- pro výpo et byl detail zadáván dvakrát, jednou s obvodovou st nou a podruhé bez ní 



 DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  podlaha na terénu – výpo et pro nejnižší povrchovou teplotu                               
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková             
 Zakázka :                                 
 Datum :  24.10.2014      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et svislých os:     67 
 Po et vodorovných os:     85 
 Po et prvk :  11088 
 Po et uzlových bod :   5695 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
 0.00000 0.07463 0.14925 0.22388 0.29850 0.37313 0.44775 0.52238 0.59700 0.67163  
 0.74625 0.82088 0.89550 0.97013 1.04475 1.11938 1.15669 1.17534 1.19400 1.20150  
 1.20525 1.20900 1.21050 1.21581 1.22113 1.23175 1.25300 1.29550 1.33050 1.34800  
 1.35675 1.36113 1.36550 1.36700 1.37225 1.37750 1.38800 1.40900 1.42400 1.48550  
 1.51625 1.53163 1.53931 1.54700 1.54900 1.55200 1.56000 1.56800 1.57600 1.58400  
 1.58600 1.58900 1.60331 1.61763 1.64625 1.70350 1.81800 1.93250 2.04700 2.15213  
 2.25725 2.36238 2.46750 2.57263 2.67775 2.78288 2.88800  

 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
 0.00000 0.08328 0.16656 0.24984 0.33313 0.41641 0.49969 0.58297 0.66625 0.74953  
 0.83281 0.91609 0.99938 1.08266 1.16594 1.24922 1.33250 1.41578 1.49906 1.58234  
 1.66563 1.74891 1.83219 1.91547 1.99875 2.08203 2.16531 2.24859 2.33188 2.41516  
 2.49844 2.58172 2.66500 2.76500 2.82500 2.85000 2.89750 2.92125 2.93313 2.94500  
 2.95000 2.96250 2.97500 3.00000 3.04800 3.09600 3.14400 3.16800 3.18000 3.18600  
 3.19200 3.19500 3.20625 3.21750 3.22875 3.24000 3.24300 3.24500 3.25063 3.25625  
 3.26750 3.27875 3.29000 3.29500 3.30500 3.31500 3.34000 3.35000 3.38731 3.42463  
 3.49925 3.57388 3.64850 3.72313 3.79775 3.87238 3.94700 4.02163 4.09625 4.17088  
 4.24550 4.32013 4.39475 4.46938 4.54400  

 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Rigips EPS sokl     0.034     0.034        30        30   34   44   40   58 
    2  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29    1   34   40   52 
    3  Št rk               0.650     0.650        15        15    1   44   33   34 
    4  Št rkopísek         2.000     2.000        50        50    1   44   34   35 
    5  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   46   59   41   44 
    6  Št rkopísek         2.000     2.000        50        50   46   59   36   41 
    7  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   44    1   33 
    8  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   44   59    1   36 
    9  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   59   67    1   44 



   10  Baumit silikono     0.700     0.700        35        35   45   46   35   58 
   11  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50   44   45   35   58 
   12  BASF Styrodur 2     0.040     0.040        80        80    1   44   35   40 
   13  Icopal Micoral      0.210     0.210    133333    133333   22   23   52   85 
   14  A 500 H             0.210     0.210      8550      8550    1   23   51   52 
   15  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   19   22   52   85 
   16  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   28   33   52   58 
   17  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   23   28   52   58 
   18  P nový polystyr     0.036     0.036        70        70    1   19   52   66 
   19  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000    1   19   66   67 
   20  Korkové dlaždic     0.065     0.065        40        40    1   19   67   68 
   21  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   22   38   58   64 
   22  Isover Domo         0.043     0.043     1.000     1.000   22   38   63   85 
   23  Fermacell           0.320     0.320        13        13   38   39   58   85 
   24  BASF Styrodur 3     0.038     0.038        80        80   39   50   58   85 
   25  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50   50   51   58   85 
   26  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50   44   51   57   58 
   27  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30   51   52   56   85 
   28  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30   45   51   56   57 
   29  A 500 H             0.210     0.210      8550      8550   33   34   52   58 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   1598   1615     20.00        0.25      1.29     10.00 
     2     68   1598     20.00        0.25      1.29     10.00 
     3   4391   4420    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   4306   4391    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   3881   4306    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   3869   3881    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7   3869   4974    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     8   4974   5654    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     9   4931   5611      5.00        0.00      0.87     20.00 
    10   3656   4931      5.00        0.00      0.87     20.00 
    11      1   3656      5.00        0.00      0.87     20.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.25   50   16.60       9.76323           --- 
    2  -15.0        0.04   84  -14.96     -18.69063           --- 
    3    5.0        0.00  100    5.00       8.86627           --- 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    16.60   0.903  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.96     ???  ne     ---     --- 
    3    5.00     5.00   1.000  ANO      99     5.0



 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :     -0.0611 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     37.3201 W/m 
 Podíl:     -0.0016 
 Podíl je v tší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 není spln n. 

 STOP, Area 2010 

 DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :       podlaha pro lineární initel – se st nou                          
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková             
 Zakázka :                                 
 Datum :  25.10.2014      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et svislých os:     71 
 Po et vodorovných os:     73 
 Po et prvk :  10080 



 Po et uzlových bod :   5183 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
 0.00000 1.42825 2.85650 4.28475 4.99888 5.35594 5.53447 5.62373 5.66837 5.69068  
 5.70184 5.71300 5.71500 5.71600 5.71650 5.71938 5.72225 5.72800 5.76450 5.78275  
 5.79188 5.79644 5.80100 5.80150 5.80584 5.81019 5.81888 5.83625 5.87100 5.89350  
 5.90475 5.91038 5.91319 5.91600 5.91650 5.92013 5.92375 5.93100 5.94600 5.99750  
 6.02325 6.03613 6.04256 6.04900 6.05000 6.05100 6.05400 6.07250 6.09100 6.09300  
 6.09500 6.09600 6.10311 6.11022 6.12444 6.15288 6.20975 6.32350 6.55100 8.66325  
 10.7755 12.8878 15.0000 16.8750 18.7500 20.6250 22.5000 24.3750 26.2500 28.1250  
 30.0000  

 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
 0.00000 0.89578 1.79156 2.68734 3.58313 4.47891 5.37469 6.27047 7.16625 8.06203  
 8.95781 9.85359 10.7494 11.6452 12.5409 13.4367 14.3325 15.2283 16.1241 17.0198  
 17.9156 18.8114 19.7072 20.6030 21.4988 22.3945 23.2903 24.1861 25.0819 25.9777  
 26.8734 27.7692 28.2171 28.4411 28.6650 28.7650 28.8250 28.8500 28.8975 28.9213  
 28.9331 28.9450 28.9500 28.9625 28.9750 29.0000 29.0488 29.0975 29.1463 29.1706  
 29.1828 29.1889 29.1950 29.1980 29.2085 29.2190 29.2295 29.2400 29.2430 29.2450  
 29.2513 29.2575 29.2700 29.2950 29.3150 29.3400 29.3500 29.3687 29.3873 29.4246  
 29.4993 29.6485 29.9470  

 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   71    1   46 
    2  Št rk               0.650     0.650        15        15    1   46   35   36 
    3  Št rkopísek         2.000     2.000        50        50    1   46   36   37 
    4  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29    1   29   42   53 
    5  BASF Styrodur 2     0.040     0.040        80        80    1   29   37   42 
    6  Austrotherm XPS     0.035     0.035        85        85   29   46   37   60 
    7  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   23   29   53   60 
    8  Beton hutný 1       1.230     1.230        17        17   15   24   53   60 
    9  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   35   60   64 
   10  Fermacell           0.320     0.320        13        13   38   39   60   73 
   11  JUB Silikonová      0.870     0.870       130       130   50   52   58   73 
   12  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50   49   50   58   73 
   13  BASF Styrodur 3     0.038     0.038        80        80   38   49   60   73 
   14  Fermacell           0.320     0.320        13        13   34   38   60   73 
   15  Isover Domo         0.043     0.043     1.000     1.000   14   34   64   73 
   16  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   12   18   53   73 
   17  A 500 H             0.210     0.210      8550      8550    1   13   53   54 
   18  P nový polystyr     0.036     0.036        70        70    1   12   53   65 
   19  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000    1   12   65   66 
   20  Korkové dlaždic     0.065     0.065        40        40    1   12   66   67 
   21  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50   45   51   59   60 
   22  JUB Silikonová      0.870     0.870       130       130   45   51   58   59 
   23  JUB Silikonová      0.870     0.870       130       130   46   47   46   58 
   24  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50   44   46   46   58 
   25  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   46   59   43   46 
   26  Št rkopísek         2.000     2.000        50        50   46   59   38   43 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   4280   5156    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2   3404   4280    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     3   3404   3416    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   3416   3562    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   3562   3635    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   3635   3708    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7   3708   3781    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     8   3781   3796    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     9    870    876     20.00        0.13      1.29     10.00 



    10     67    870     20.00        0.17      1.29     10.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -14.99     -18.99246       0.54264 
    2   20.0        0.13   50   17.32       2.93862       0.08396 
    3   20.0        0.17   50   17.32      16.07298       0.45923 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -14.99   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.26    17.32   0.924  ne     ---     --- 
    3    9.26    17.32   0.924  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0191 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     38.0041 W/m 
 Podíl:      0.0005 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

 STOP, Area 2010 



 DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :          podlaha pro lineární initel bez st ny                      
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková             
 Zakázka :                                 
 Datum :  25.10.2014      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et svislých os:     60 
 Po et vodorovných os:     61 
 Po et prvk :   7080 
 Po et uzlových bod :   3660 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
 0.00000 0.71413 1.42825 2.14238 2.85650 3.57063 4.28475 4.99888 5.35594 5.53447  
 5.62373 5.66837 5.69068 5.70184 5.70742 5.71300 5.71500 5.71988 5.72475 5.73450  
 5.75400 5.79300 5.87100 5.96100 6.00600 6.02850 6.03975 6.05100 6.05400 6.06177  
 6.06953 6.08506 6.11613 6.17825 6.30250 6.55100 7.60713 8.66325 9.71938 10.7755  
 11.8316 12.8878 13.9439 15.0000 15.9375 16.8750 17.8125 18.7500 19.6875 20.6250  
 21.5625 22.5000 23.4375 24.3750 25.3125 26.2500 27.1875 28.1250 29.0625 30.0000  
  

 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
 0.00000 0.89578 1.79156 2.68734 3.58313 4.47891 5.37469 6.27047 7.16625 8.06203  
 8.95781 9.85359 10.7494 11.6452 12.5409 13.4367 14.3325 15.2283 16.1241 17.0198  
 17.9156 18.8114 19.7072 20.6030 21.4988 22.3945 23.2903 24.1861 25.0819 25.9777  
 26.8734 27.7692 28.2171 28.4411 28.6650 28.7650 28.8250 28.8500 28.8975 28.9213  
 28.9331 28.9450 28.9500 28.9625 28.9750 29.0000 29.0488 29.0975 29.1463 29.1706  
 29.1828 29.1889 29.1950 29.1980 29.2053 29.2126 29.2273 29.2565 29.3150 29.3400  
 29.3500  

 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500    1   60    1   46 
    2  Št rk               0.650     0.650        15        15    1   23   35   36 
    3  Št rkopísek         2.000     2.000        50        50    1   23   36   37 
    4  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29    1   23   42   53 
    5  BASF Styrodur 2     0.040     0.040        80        80    1   23   37   42 
    6  A 500 H             0.210     0.210      8550      8550    1   17   53   54 
    7  P nový polystyr     0.036     0.036        70        70    1   16   53   59 
    8  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000    1   16   59   60 
    9  Korkové dlaždic     0.065     0.065        40        40    1   16   60   61 
   10  Beton hutný 2       1.300     1.300        20        20   28   36   43   46 
   11  Št rkopísek         2.000     2.000        50        50   28   36   38   43 



 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2181   3645    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     2   1754   2181    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     3     61    976     20.00        0.17      1.29     10.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -15.00     -17.13977       0.48971 
    2   20.0        0.17   50   19.08      17.14581       0.48988 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2    9.26    19.08   0.974  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0060 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     34.2856 W/m 
 Podíl:      0.0002 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

 STOP, Area 2010 



 DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :           st na / strop lineární initel                      
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková             
 Zakázka :                                 
 Datum :  22.10.2014      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et svislých os:     67 
 Po et vodorovných os:     78 
 Po et prvk :  10164 
 Po et uzlových bod :   5226 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
 0.00000 0.00300 0.00500 0.01000 0.01500 0.02500 0.04500 0.08500 0.11500 0.14000  
 0.16500 0.18000 0.21500 0.26500 0.28500 0.30000 0.31500 0.32000 0.33500 0.35000  
 0.38000 0.39800 0.42844 0.45888 0.51975 0.58063 0.64150 0.70238 0.76325 0.82413  
 0.88500 0.91100 0.91900 0.94500 1.01250 1.08000 1.14750 1.21500 1.28250 1.35000  
 1.41750 1.48500 1.51100 1.51900 1.54500 1.61250 1.68000 1.74750 1.81500 1.88250  
 1.95000 2.01750 2.08500 2.11100 2.11900 2.14500 2.21250 2.28000 2.34750 2.41500  
 2.48250 2.55000 2.61750 2.68500 2.71100 2.71900 2.73800  

 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
 0.00000 0.01800 0.04300 0.06800 0.09300 0.11800 0.14300 0.16800 0.19300 0.21800  
 0.24000 0.26250 0.28500 0.30500 0.32500 0.34500 0.36500 0.38500 0.40500 0.42500  
 0.44500 0.46500 0.47500 0.48500 0.49000 0.49688 0.50375 0.51750 0.53125 0.53813  
 0.54156 0.54500 0.54650 0.54958 0.55266 0.55881 0.57113 0.59575 0.62038 0.64500  
 0.66875 0.69250 0.71625 0.74000 0.76200 0.78000 0.81731 0.85463 0.89194 0.92925  
 0.96656 1.00388 1.04119 1.07850 1.11581 1.15313 1.19044 1.22775 1.26506 1.30238  
 1.33969 1.37700 1.41431 1.45163 1.48894 1.52625 1.56356 1.60088 1.63819 1.67550  
 1.71281 1.75013 1.78744 1.82475 1.86206 1.89938 1.93669 1.97400  

 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30    1    2    6   78 
    2  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50    2    3    6   78 
    3  BASF Styrodur 3     0.034     0.034        80        80    3   11    6   78 
    4  Fermacell           0.320     0.320        13        13   11   12    4   78 
    5  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   12   21   32   40 
    6  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   12   21   40   78 
    7  Isover Domo         0.043     0.043     1.000     1.000   12   13   10   32 
    8  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   12   18    2   10 
    9  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   18   67    1    2 



   10  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   13   15   25   32 
   11  Uzav ená vzduch     0.287     0.287     0.200     0.200   15   67   25   32 
   12  Uzav ená vzduch     1.765     1.765     0.033     0.033   21   67   32   44 
   13  Uzav ená vzduch     0.147     0.147     0.400     0.400   21   67   44   45 
   14  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   21   67   45   46 
   15  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   21   22   46   78 
   16  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   13   14   11   25 
   17  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   14   17   11   25 
   18  D evot íska         0.180     0.180        13        13   13   67   10   11 
   19  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   17   67   11   25 
   20  BASF EPS 100        0.039     0.039        40        40   18   67    2   10 
   21  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157    9   11   24   32 
   22  PE folie            0.350     0.350    144000    144000    3   11   32   33 
   23  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   31   34   21   25 
   24  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   42   45   21   25 
   25  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   53   56   21   25 
   26  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   64   67   21   25 
   27  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   31   34   11   13 
   28  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   42   45   11   13 
   29  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   53   56   11   13 
   30  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   64   67   11   13 
   31  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   32   33   13   21 
   32  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   43   44   13   21 
   33  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   54   55   13   21 
   34  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   65   66   13   21 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   1684   5194     20.00        0.10      1.29     10.00 
     2   1684   1716     20.00        0.13      1.29     10.00 
     3      6     78    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   1327   5149    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   1327   1328    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6    860   1328    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7    860    862    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     8    784    862    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     9    784    786    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    10    162    786    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    11     84    162    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    12      6     84    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.10   50   18.88       9.40494       0.26871 
    2   20.0        0.13   50   18.88       4.00748       0.11450 
    3  -15.0        0.04   84  -15.00     -13.41043       0.38316 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 



 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    18.88   0.968  ne     ---     --- 
    2    9.26    18.88   0.968  ne     ---     --- 
    3  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0020 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     26.8228 W/m 
 Podíl:      0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

 STOP, Area 2010 

 DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :             strop / st na – nejnižší povrchová teplota                    
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková             
 Zakázka :                                 
 Datum :  22.10.2014      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 



 Parametry pro výpo et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et svislých os:     67 
 Po et vodorovných os:     78 
 Po et prvk :  10164 
 Po et uzlových bod :   5226 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
 0.00000 0.00300 0.00500 0.01000 0.01500 0.02500 0.04500 0.08500 0.11500 0.14000  
 0.16500 0.18000 0.21500 0.26500 0.28500 0.30000 0.31500 0.32000 0.33500 0.35000  
 0.38000 0.39800 0.42844 0.45888 0.51975 0.58063 0.64150 0.70238 0.76325 0.82413  
 0.88500 0.91100 0.91900 0.94500 1.01250 1.08000 1.14750 1.21500 1.28250 1.35000  
 1.41750 1.48500 1.51100 1.51900 1.54500 1.61250 1.68000 1.74750 1.81500 1.88250  
 1.95000 2.01750 2.08500 2.11100 2.11900 2.14500 2.21250 2.28000 2.34750 2.41500  
 2.48250 2.55000 2.61750 2.68500 2.71100 2.71900 2.73800  

 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
 0.00000 0.01800 0.04300 0.06800 0.09300 0.11800 0.14300 0.16800 0.19300 0.21800  
 0.24000 0.26250 0.28500 0.30500 0.32500 0.34500 0.36500 0.38500 0.40500 0.42500  
 0.44500 0.46500 0.47500 0.48500 0.49000 0.49688 0.50375 0.51750 0.53125 0.53813  
 0.54156 0.54500 0.54650 0.54958 0.55266 0.55881 0.57113 0.59575 0.62038 0.64500  
 0.66875 0.69250 0.71625 0.74000 0.76200 0.78000 0.81731 0.85463 0.89194 0.92925  
 0.96656 1.00388 1.04119 1.07850 1.11581 1.15313 1.19044 1.22775 1.26506 1.30238  
 1.33969 1.37700 1.41431 1.45163 1.48894 1.52625 1.56356 1.60088 1.63819 1.67550  
 1.71281 1.75013 1.78744 1.82475 1.86206 1.89938 1.93669 1.97400  

 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30    1    2    6   78 
    2  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50    2    3    6   78 
    3  BASF Styrodur 3     0.034     0.034        80        80    3   11    6   78 
    4  Fermacell           0.320     0.320        13        13   11   12    4   78 
    5  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   12   21   32   40 
    6  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   12   21   40   78 
    7  Isover Domo         0.043     0.043     1.000     1.000   12   13   10   32 
    8  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   12   18    2   10 
    9  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   18   67    1    2 
   10  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   13   15   25   32 
   11  Uzav ená vzduch     0.287     0.287     0.200     0.200   15   67   25   32 
   12  Uzav ená vzduch     1.765     1.765     0.033     0.033   21   67   32   44 
   13  Uzav ená vzduch     0.147     0.147     0.400     0.400   21   67   44   45 
   14  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   21   67   45   46 
   15  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   21   22   46   78 
   16  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   13   14   11   25 
   17  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   14   17   11   25 
   18  D evot íska         0.180     0.180        13        13   13   67   10   11 
   19  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   17   67   11   25 
   20  BASF EPS 100        0.039     0.039        40        40   18   67    2   10 
   21  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157    9   11   24   32 
   22  PE folie            0.350     0.350    144000    144000    3   11   32   33 
   23  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   31   34   21   25 
   24  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   42   45   21   25 
   25  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   53   56   21   25 
   26  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   64   67   21   25 
   27  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   31   34   11   13 
   28  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   42   45   11   13 
   29  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   53   56   11   13 
   30  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   64   67   11   13 
   31  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   32   33   13   21 



   32  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   43   44   13   21 
   33  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   54   55   13   21 
   34  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   65   66   13   21 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   1684   5194     20.00        0.25      1.29     10.00 
     2   1684   1716     20.00        0.25      1.29     10.00 
     3      6     78    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   1327   5149    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   1327   1328    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6    860   1328    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     7    860    862    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     8    784    862    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     9    784    786    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    10    162    786    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    11     84    162    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    12      6     84    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.25   50   17.90      13.18040       0.37658 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -13.17848       0.37653 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    17.90   0.940  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 



 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0019 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     26.3589 W/m 
 Podíl:      0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

 STOP, Area 2010 

 DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :         Nápoj st n pro lineární initel prostupu tepla                        
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková             
 Zakázka :                                 
 Datum :  22.10.2014      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et svislých os:     91 
 Po et vodorovných os:     96 
 Po et prvk :  17100 
 Po et uzlových bod :   8736 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
 0.00000 0.00300 0.00500 0.00750 0.01000 0.01500 0.02500 0.04500 0.06500 0.08500  
 0.10500 0.12500 0.14500 0.16500 0.18000 0.19750 0.21500 0.23250 0.25000 0.26500  
 0.28000 0.29500 0.31000 0.33500 0.36000 0.38000 0.39800 0.41000 0.42211 0.43422  
 0.45844 0.48266 0.50688 0.53109 0.55531 0.57953 0.60375 0.62797 0.65219 0.67641  
 0.70063 0.72484 0.74906 0.77328 0.79750 0.82425 0.85100 0.86600 0.88100 0.89600  
 0.91100 0.92788 0.94475 0.96163 0.97850 0.99538 1.01225 1.02913 1.04600 1.06288  
 1.07975 1.09663 1.11350 1.13038 1.14725 1.16413 1.18100 1.19788 1.21475 1.23163  
 1.24850 1.26538 1.28225 1.29913 1.31600 1.33288 1.34975 1.36663 1.38350 1.40038  
 1.41725 1.43413 1.45100 1.46600 1.48100 1.49600 1.51100 1.53125 1.55150 1.57175  
 1.59200  



 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
 0.00000 0.00300 0.00500 0.00750 0.01000 0.01500 0.02500 0.04500 0.06500 0.08500  
 0.10500 0.12500 0.14500 0.16500 0.18000 0.20000 0.22000 0.24500 0.27000 0.29500  
 0.32000 0.34000 0.36000 0.37000 0.37500 0.37750 0.38000 0.38150 0.38356 0.38563  
 0.38975 0.39800 0.41300 0.42800 0.44300 0.45800 0.47913 0.50025 0.52138 0.54250  
 0.56363 0.58475 0.60588 0.62700 0.64813 0.66925 0.69038 0.71150 0.73263 0.75375  
 0.77488 0.79600 0.82125 0.84650 0.87175 0.89700 0.92225 0.94750 0.97275 0.99800  
 1.01300 1.02800 1.04300 1.05800 1.07469 1.09138 1.10806 1.12475 1.14144 1.15813  
 1.17481 1.19150 1.20819 1.22488 1.24156 1.25825 1.27494 1.29163 1.30831 1.32500  
 1.34169 1.35838 1.37506 1.39175 1.40844 1.42513 1.44181 1.45850 1.47519 1.49188  
 1.50856 1.52525 1.54194 1.55863 1.57531 1.59200  

 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30    1    2    1   96 
    2  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30    1   91    1    2 
    3  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50    2    3    2   96 
    4  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50    2   91    2    3 
    5  BASF Styrodur 3     0.034     0.034        80        80    3   91    3   14 
    6  BASF Styrodur 3     0.034     0.034        80        80    3   14   14   96 
    7  Fermacell           0.320     0.320        13        13   14   15   14   96 
    8  Fermacell           0.320     0.320        13        13   15   91   14   15 
    9  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   19   15   17 
   10  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   19   22   27 
   11  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   19   23   15   27 
   12  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   23   28   21   27 
   13  Icopal Micoral      0.210     0.210    133333    133333   25   91   27   28 
   14  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   15   91   27   32 
   15  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   26   32   36 
   16  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   26   27   32   96 
   17  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   15   26   36   96 
   18  Isover Domo         0.043     0.043     1.000     1.000   15   19   17   22 
   19  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   23   28   15   21 
   20  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   28   91   15   27 
   21  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   47   51   15   27 
   22  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   83   87   15   27 
   23  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   26   60   64 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2528   8672     20.00        0.13      1.29     10.00 
     2   2528   2592     20.00        0.13      1.29     10.00 
     3     97   8641    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4      1     97    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5      1      2    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6      2     96    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.13   50   16.93      10.37839       0.29653 
    2  -15.0        0.04   84  -14.99     -10.37805       0.29652 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 



  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    16.93   0.912  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.99   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0003 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     20.7564 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

 STOP, Area 2010 

 DVOUROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A ÁSTE NÝCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :        Nápoj st n pro nejnižší povrchovou teplotu                         
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková             
 Zakázka :                                 
 Datum :  22.10.2014      

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 



 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et svislých os:     91 
 Po et vodorovných os:     96 
 Po et prvk :  17100 
 Po et uzlových bod :   8736 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
 0.00000 0.00300 0.00500 0.00750 0.01000 0.01500 0.02500 0.04500 0.06500 0.08500  
 0.10500 0.12500 0.14500 0.16500 0.18000 0.19750 0.21500 0.23250 0.25000 0.26500  
 0.28000 0.29500 0.31000 0.33500 0.36000 0.38000 0.39800 0.41000 0.42211 0.43422  
 0.45844 0.48266 0.50688 0.53109 0.55531 0.57953 0.60375 0.62797 0.65219 0.67641  
 0.70063 0.72484 0.74906 0.77328 0.79750 0.82425 0.85100 0.86600 0.88100 0.89600  
 0.91100 0.92788 0.94475 0.96163 0.97850 0.99538 1.01225 1.02913 1.04600 1.06288  
 1.07975 1.09663 1.11350 1.13038 1.14725 1.16413 1.18100 1.19788 1.21475 1.23163  
 1.24850 1.26538 1.28225 1.29913 1.31600 1.33288 1.34975 1.36663 1.38350 1.40038  
 1.41725 1.43413 1.45100 1.46600 1.48100 1.49600 1.51100 1.53125 1.55150 1.57175  
 1.59200  

 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
 0.00000 0.00300 0.00500 0.00750 0.01000 0.01500 0.02500 0.04500 0.06500 0.08500  
 0.10500 0.12500 0.14500 0.16500 0.18000 0.20000 0.22000 0.24500 0.27000 0.29500  
 0.32000 0.34000 0.36000 0.37000 0.37500 0.37750 0.38000 0.38150 0.38356 0.38563  
 0.38975 0.39800 0.41300 0.42800 0.44300 0.45800 0.47913 0.50025 0.52138 0.54250  
 0.56363 0.58475 0.60588 0.62700 0.64813 0.66925 0.69038 0.71150 0.73263 0.75375  
 0.77488 0.79600 0.82125 0.84650 0.87175 0.89700 0.92225 0.94750 0.97275 0.99800  
 1.01300 1.02800 1.04300 1.05800 1.07469 1.09138 1.10806 1.12475 1.14144 1.15813  
 1.17481 1.19150 1.20819 1.22488 1.24156 1.25825 1.27494 1.29163 1.30831 1.32500  
 1.34169 1.35838 1.37506 1.39175 1.40844 1.42513 1.44181 1.45850 1.47519 1.49188  
 1.50856 1.52525 1.54194 1.55863 1.57531 1.59200  

 Zadané materiály :
  .  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30    1    2    1   96 
    2  JUB Silikátová      0.870     0.870        30        30    1   91    1    2 
    3  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50    2    3    2   96 
    4  Baumit lep. st      0.800     0.800        50        50    2   91    2    3 
    5  BASF Styrodur 3     0.034     0.034        80        80    3   91    3   14 
    6  BASF Styrodur 3     0.034     0.034        80        80    3   14   14   96 
    7  Fermacell           0.320     0.320        13        13   14   15   14   96 
    8  Fermacell           0.320     0.320        13        13   15   91   14   15 
    9  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   19   15   17 
   10  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   19   22   27 
   11  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   19   23   15   27 
   12  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   23   28   21   27 
   13  Icopal Micoral      0.210     0.210    133333    133333   25   91   27   28 
   14  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   15   91   27   32 
   15  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   26   32   36 
   16  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   26   27   32   96 
   17  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   15   26   36   96 
   18  Isover Domo         0.043     0.043     1.000     1.000   15   19   17   22 
   19  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   23   28   15   21 
   20  Isover Domo         0.034     0.034     1.000     1.000   28   91   15   27 
   21  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   47   51   15   27 
   22  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   83   87   15   27 
   23  D evo m kké (to     0.180     0.180       157       157   15   26   60   64 



 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   2528   8672     20.00        0.25      1.29     10.00 
     2   2528   2592     20.00        0.25      1.29     10.00 
     3     97   8641    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4      1     97    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5      1      2    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6      2     96    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   20.0        0.25   50   15.43      10.16546       0.29044 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -10.16513       0.29043 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L ší kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    15.43   0.869  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší (-15.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani 
  podle SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe nostní p irážky). Pro vyhodnocení výsledk  podle 
  t chto norem je nutné použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2 i l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :      0.0003 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :     20.3306 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 



Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .5 

Výstup z programu Cube 3D 



 TROJROZM RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A PARCIÁLNÍCH TLAK  VODNÍ PÁRY 

 podle SN EN ISO 10211-1 a SN 730540 - MKP/FEM model 

 Cube3D 2010 

 Název úlohy :      stropní konstrukce nad 2.NP                                               
 Varianta                                                     
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková                                 
 Zakázka :                                                     
 Datum :  4.11.2014  

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po et os kolmých na osu X:     10 
 Po et os kolmých na osu Y:      8 
 Po et os kolmých na osu Z:     11 
 Po et prvk :    630 
 Po et uzlových bod :    880 

 Sou adnice os sít  - osa x (m) : 
  0.0000  0.0900  0.1800  0.2700  0.2960  0.3040  0.3300  0.4200  0.5100  0.6000  
  

 Sou adnice os sít  - osa y (m) : 
  0.0000  0.0300  0.2180  0.4060  0.5940  0.6240  0.8120  1.0000  

 Sou adnice os sít  - osa z (m) : 
  0.0000  0.0180  0.0400  0.2350  0.2900  0.3350  0.4450  0.4900  0.5090  0.7090  
  0.7270  

 Zadané materiály :
  .  Název   Lambda [W/mK]   Faktor Mi [-]  Zdroj  X1  X2  Y1  Y2  Z1 
 Z2 

    1  Sádrokarton         0.220     0.220     0.220     9.00     9.00     9.00  -   1  10   1   8   1   
2 
    2  D evo m kké (to     0.180     0.180     0.180      157      157      157  -   1  10   1   2   2   
3 
    3  Uzav ená vzduch     0.588     0.588     0.588     0.10     0.10     0.10  -   1  10   1   8   3   
4 
    4  D evo m kké (to     0.180     0.180     0.180      157      157      157  -   1  10   1   2   4   
5 
    5  D evo m kké (to     0.180     0.180     0.180      157      157      157  -   4   7   1   8   5   
6 
    6  D evo m kké (to     0.180     0.180     0.180      157      157      157  -   5   6   1   8   6   
7 
    7  D evo m kké (to     0.180     0.180     0.180      157      157      157  -   4   7   1   8   7   
8 



    8  Isover Domo         0.034     0.034     0.034     1.00     1.00     1.00  -   1   4   1   8   5   
8 
    9  Isover Domo         0.034     0.034     0.034     1.00     1.00     1.00  -   4   5   1   8   6   
7 
   10  Isover Domo         0.034     0.034     0.034     1.00     1.00     1.00  -   6   7   1   8   6   
7 
   11  Isover Domo         0.034     0.034     0.034     1.00     1.00     1.00  -   7  10   1   8   5   
8 
   12  D evot íska         0.180     0.180     0.180       13       13       13  -   1  10   1   8   8   
9 
   13  BASF EPS 100        0.039     0.039     0.039       40       40       40  -   1  10   1   8   9 
 10 
   14  Sádrokarton         0.220     0.220     0.220     9.00     9.00     9.00  -   1  10   1   8  10 
 11 
   15  D evo m kké (to     0.180     0.180     0.180      157      157      157  -   1  10   5   6   2   
3 
   16  D evo m kké (to     0.180     0.180     0.180      157      157      157  -   1  10   5   6   4   
5 
   17  Uzav ená vzduch     0.147     0.147     0.147     0.40     0.40     0.40  -   1  10   2   5   2   
3 
   18  Uzav ená vzduch     0.147     0.147     0.147     0.40     0.40     0.40  -   1  10   6   8   2   
3 
   19  Uzav ená vzduch     0.294     0.294     0.294     0.20     0.20     0.20  -   1  10   2   5   4   
5 
   20  Uzav ená vzduch     0.294     0.294     0.294     0.20     0.20     0.20  -   1  10   6   8   4   
5 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst ní :
  íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  p [kPa]  h,p [10^9 s/m] 
     1      1     80     20.00        0.25      1.29     10.00 
     2    801    880     -9.00        0.04      0.24     20.00 
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr m rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W]  Propust. L [W/K] 
    1   20.0        0.25   50   19.35       1.50983       0.05206 
    2   -9.0        0.04   84   -8.90      -1.50984       0.05206 

 Vysv tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p i p estupu tepla v daném prost edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost edí [W] 
  (hodnota je vztažena na celý 3D tepelný most, p i emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost edím a okolím [W/K] 
  (lze ur it jen pro maximáln  2 prost edí; pro ur ité charakteristické výseky lze získat pr m rný 
  sou initel prostupu tepla vyd lením hodnoty L plochou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1    9.26    19.35   0.978  ne     ---     --- 
    2  -10.96    -8.90   0.997  ne     ---     --- 

 Vysv tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost edí [C] - lze ur it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle SN 730540, SN EN ISO 10211-1 a SN EN ISO 13788 [-] 



  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn jší teploty pod lený rozdílem 
  vnit ní ( 20.0 C) a vn jší ( -9.0 C) teploty - p esn  lze ur it jen pro max. 2 prost edí 
  a pro rozdílnou vnit ní a vn jší teplotu, program nicmén  ur uje orienta ní hodnoty 
  i pro více prost edí, p i emž se uvažuje vnit ní teplota podle daného prost edí 
  a konstantní vn jší teplota Te =  -9.0 C] 
 KOND.  ozna uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p i dané teplot  v daném prost edí, která zajistí odstran ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot ebná teplota p i dané absolutní vlhkosti v daném prost edí, která zajistí 
  odstran ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p ípad dvou prost edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení neodpovídá hodnocení ani podle SN 730540, ani podle 
  SN EN ISO 13788. Pro p esné vyhodnocení výsledk  podle t chto norem je nutné 
  použít postup dle l. 5.1 v SN 730540-2, resp. dle l. 5 v SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO TU:

 Sou et tepelných tok :     -0.0000 W/m 
 Sou et abs.hodnot tep.tok :      3.0197 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek SN EN ISO 10211-1 je spln n. 

 STOP, Cube3D 2010 
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  VÝPO ET ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOV 
  A PR M RNÉHO SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky . 78/2013 Sb. a SN 730540-2 
   

 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 

 Energie 2013 

 Název úlohy:  Bytový d m 
 Zpracovatel:  Kate ina Havlíková 
 Zakázka:   
 Datum:  9.10.2014 

 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:  

 Po et zón v budov :  2 
 Po et osob v budov  dle NZÚ 2013:  10,9 
  

 Typ výpo tu pot eby energie:  m sí ní (pro jednotlivé m síce v roce) 

 Okrajové podmínky výpo tu:

 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá ení  [MJ/m2] 
 období  dn   exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 b ezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kv ten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 

erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 

 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 zá í  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 

íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6

 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá ení  [MJ/m2] 
 období  dn   exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 b ezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kv ten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 

erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 

 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 zá í  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 

íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 

 P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :  

   

VÝSLEDKY VÝPO TU PRO ZÓNU . 1 : 
   

 Název zóny:  obytná ást 
 Vnit ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 



 M rný tepelný tok v tráním Hv:  13,761 W/K 
 M rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 m rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  91,517 W/K 
 Ustálený m rný tok zeminou Hg:  23,244 W/K 
 M rný tok prostupem nevytáp nými prostory Hu:  24,245 W/K 
 M rný tok Trombeho st nami H,tw:  --- 
 M rný tok v tranými st nami H,vw:  --- 
 M rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P ídavný m rný tok podlahovým vytáp ním dHt:  --- 
 Výsledný m rný tok H:  152,766 W/K 

 Výsledný m rný tok do zóny .2   H,12:  64,240 W/K 

Pot eba tepla na vytáp ní po m sících:

 M síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  9,210  1,761  1,633  3,394  0,999  100,0  5,820
 2  7,916  1,590  2,682  4,272  0,990  100,0  3,685
 3  7,221  1,761  4,322  6,083  0,924  84,7  1,603 
 4  5,024  1,704  5,702  7,406  0,678  0,0  --- 
 5  2,924  1,761  6,303  8,064  0,363  0,0  --- 
 6  1,823  1,704  6,015  7,719  0,236  0,0  --- 
 7  1,178  1,761  5,919  7,680  0,153  0,0  --- 
 8  1,215  1,761  6,347  8,108  0,150  0,0  --- 
 9  2,758  1,704  4,692  6,396  0,431  0,0  --- 
 10  5,161  1,761  3,988  5,749  0,809  42,8  0,512
 11  7,295  1,704  2,183  3,887  0,991  100,0  3,444 
 12  8,541  1,761  1,326  3,086  0,999  100,0  5,458 
  

 Vysv tlivky:  Q,H,ht je pot eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe  využitelnosti tepelných zisk ; fH je ást 
  m síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp ním vytáp na, a Q,H,nd je pot eba tepla na vytáp ní. 
  

 Pot eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  20,523 GJ 

Produkce energie sol. systémy a kogenerací po m sících:

 M síc  Q,SC,ini[GJ]  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
 1  1,756  0,248  ---  ---  ---  --- 
 2  2,915  1,553  ---  ---  ---  --- 
 3  4,983  2,960  ---  ---  ---  --- 
 4  7,074  2,935  ---  ---  ---  --- 
 5  8,496  2,960  ---  ---  ---  --- 
 6  8,025  2,935  ---  ---  ---  --- 
 7  8,003  2,960  ---  ---  ---  --- 
 8  8,332  2,960  ---  ---  ---  --- 
 9  5,730  2,935  ---  ---  ---  --- 
 10  4,368  2,860  ---  ---  ---  --- 
 11  2,250  0,790  ---  ---  ---  --- 
 12  1,389  ---  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysv tlivky:  Q,SC,ini je celková výchozí produkce energie solárními kolektory p ed ode tením ztrát energie, 
  ke kterým dochází v rozvodech solární sosutavy a v solárním akumula ním zásobníku; 
  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro p ípravu TV; Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytáp ní; Q,PV,el je produkce elekt iny fotovoltaickým systémem; 
  Q,CHP,el je produkce elekt iny kogenera ními jednotkami a Q,r je zp tn  získané teplo nap . z odpad . 

  
Energie dodaná do zóny po m sících:

 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  7,518  ---  ---  0,170  3,439  0,784  0,410  12,320 
 2  4,618  ---  ---  0,107  3,120  0,708  0,370  8,924 
 3  1,930  ---  ---  0,083  2,960  0,784  0,372  6,130 
 4  ---  ---  ---  0,080  2,935  0,758  0,222  3,995 
 5  ---  ---  ---  0,083  2,960  0,784  0,216  4,043 
 6  ---  ---  ---  0,080  2,935  0,758  0,212  3,986 
 7  ---  ---  ---  0,083  2,960  0,784  0,220  4,047 
 8  ---  ---  ---  0,083  2,960  0,784  0,218  4,044 
 9  ---  ---  ---  0,080  2,935  0,758  0,247  4,021 
 10  0,617  ---  ---  0,083  2,978  0,784  0,407  4,869 
 11  4,241  ---  ---  0,100  3,314  0,758  0,397  8,810 
 12  6,982  ---  ---  0,159  3,483  0,784  0,276  11,684 



  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel:  76,873 GJ
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  139,0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  815,5 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr m rný sou initel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,37 W/m2K
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny U,em:  0,17 W/m2K
  

   

VÝSLEDKY VÝPO TU PRO ZÓNU . 2 : 
   

 Název zóny:  chodba 
 Vnit ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 

 M rný tepelný tok v tráním Hv:  13,442 W/K 
 M rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 m rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  14,535 W/K 
 Ustálený m rný tok zeminou Hg:  3,606 W/K 
 M rný tok prostupem nevytáp nými prostory Hu:  2,931 W/K 
 M rný tok Trombeho st nami H,tw:  --- 
 M rný tok v tranými st nami H,vw:  --- 
 M rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P ídavný m rný tok podlahovým vytáp ním dHt:  --- 
 Výsledný m rný tok H:  34,514 W/K 

 Výsledný m rný tok do zóny .1   H,21:  64,240 W/K 

Pot eba tepla na vytáp ní po m sících:

 M síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  0,659  0,181  0,116  0,296  0,690  100,0  0,455
 2  0,494  0,140  0,184  0,324  0,604  100,0  0,298
 3  0,321  0,135  0,328  0,463  0,410  100,0  0,132
 4  0,294  0,113  0,447  0,560  0,344  80,1  0,101 
 5  0,151  0,102  0,582  0,685  0,220  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  0,128  0,115  0,367  0,481  0,265  0,0  --- 
 10  0,241  0,134  0,259  0,393  0,380  93,6  0,091
 11  0,230  0,149  0,138  0,287  0,444  100,0  0,102 
 12  0,491  0,179  0,088  0,267  0,647  100,0  0,318 
  

 Vysv tlivky:  Q,H,ht je pot eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe  využitelnosti tepelných zisk ; fH je ást 
  m síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp ním vytáp na, a Q,H,nd je pot eba tepla na vytáp ní. 
  

 Pot eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  1,497 GJ 

Energie dodaná do zóny po m sících:

 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  0,618  ---  ---  ---  ---  0,172  ---  0,789 
 2  0,405  ---  ---  ---  ---  0,127  ---  0,532 
 3  0,179  ---  ---  ---  ---  0,117  ---  0,296 
 4  0,137  ---  ---  ---  ---  0,093  ---  0,230 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,079  ---  0,079 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,071  ---  0,071 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,073  ---  0,073 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,079  ---  0,079 
 9  ---  ---  ---  ---  ---  0,095  ---  0,095 



 10  0,124  ---  ---  ---  ---  0,116  ---  0,240 
 11  0,139  ---  ---  ---  ---  0,135  ---  0,274 
 12  0,431  ---  ---  ---  ---  0,169  ---  0,601 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel:  3,360 GJ
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  21,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  82,4 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr m rný sou initel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,39 W/m2K
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny U,em:  0,26 W/m2K
  

 P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO TU PRO CELOU BUDOVU :  
  

  
Rozložení m rných tepelných tok

  

 Zóna  Položka  Plocha [m2]  M rný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový m rný tok H:  ---  152,766  100,00 %
  

 z toho:  M rný tok vým nou vzduchu Hv:  ---  13,761  9,01 % 
  M rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  23,244  15,22 % 
  M rný tok p es nevytáp né prostory Hu:  ---  24,245  15,87 % 
  M rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  16,311  10,68 % 
  M rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  75,206  49,23 % 
  

 rozložení m rných tok  po konstrukcích: 
  

  Obvodová st na:  338,7  33,871  22,17 % 
  St echa:  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha:  200,6  23,244  15,22 % 
  Otvorová výpl :  ---  ---  0,00 % 
  okna jih:  23,1  19,180  12,55 % 
  okna sever:  8,0  7,237  4,74 % 
  dve e:  ---  ---  0,00 % 
  okna západ:  9,2  7,459  4,88 % 
  okna východ:  9,2  7,459  4,88 % 
  Strop pod p dou:  226,6  24,245  15,87 % 

  

 2  Celkový m rný tok H:  ---  34,514  100,00 %
  

 z toho:  M rný tok vým nou vzduchu Hv:  ---  13,442  38,95 % 
  M rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  3,606  10,45 %
  M rný tok p es nevytáp né prostory Hu:  ---  2,931  8,49 % 
  M rný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  8,236  23,86 % 
  M rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  6,300  18,25 % 
  

 rozložení m rných tok  po konstrukcích: 
  

  Obvodová st na:  22,5  2,253  6,53 % 
  St echa:  ---  ---  0,00 % 
  Podlaha:  27,3  3,606  10,45 % 
  Otvorová výpl :  ---  ---  0,00 % 
  okna jih:  0,6  0,512  1,48 % 
  okna sever:  1,4  1,014  2,94 % 
  dve e:  3,2  2,520  7,30 % 
  okna západ:  ---  ---  0,00 % 
  okna východ:  ---  ---  0,00 % 
  Strop pod p dou:  27,3  2,931  8,49 % 
  

  M rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,000  0,00 % 

M rný tok budovou a parametry podle starších p edpis
  

 Sou et celkových m rných tepelných tok  jednotlivými zónami Hc:  187,281 W/K 



 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :   1515,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle SN 730540 (1994):  0,12 W/m3K 
 Spot eba tepla na vytáp ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  9,1 kWh/(m3.a)
 Poznámka:   Orienta ní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením sou tu m rných tok  jednotlivých zón Hc 
  p sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 

  
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy 
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  160,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  897,9 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr m rný sou initel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,37 W/m2K
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy U,em:  0,18 W/m2K
  
  

  

Pot eba tepla na vytáp ní budovy
 M síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  9,870  1,942  1,749  3,691  0,974  100,0  6,275
 2  8,410  1,730  2,866  4,596  0,963  100,0  3,983
 3  7,543  1,896  4,650  6,546  0,887  92,3  1,735 
 4  5,318  1,817  6,149  7,966  0,655  40,0  0,101 
 5  3,075  1,863  6,886  8,749  0,351  0,0  --- 
 6  1,823  1,798  6,614  8,412  0,217  0,0  --- 
 7  1,178  1,858  6,516  8,374  0,141  0,0  --- 
 8  1,215  1,863  6,870  8,733  0,139  0,0  --- 
 9  2,886  1,819  5,058  6,877  0,420  0,0  --- 
 10  5,402  1,895  4,247  6,142  0,781  68,2  0,604
 11  7,524  1,853  2,321  4,174  0,953  100,0  3,546 
 12  9,032  1,940  1,414  3,354  0,971  100,0  5,776 
  

 Vysv tlivky:  Q,H,ht je pot eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe  využitelnosti tepelných zisk ; fH je ást 
  m síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp ním vytáp na, a Q,H,nd je pot eba tepla na vytáp ní. 
  

 Pot eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  22,019 GJ  6,117 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  511,1 m2 
  

 M rná pot eba tepla na vytáp ní budovy (na 1 m3):  4,0 kWh/(m3.a) 
  

M rná pot eba tepla na vytáp ní budovy:  12 kWh/(m2.a)
  

 Hodnota byla stanovena pro po et denostup  D =   3356. 
  

 Poznámka: M rná pot eba tepla je stanovena bez vlivu ú inností systém  výroby, distribuce a emise tepla. 

  
  

Produkce energie sol. systémy a kogenerací v budov  a její využití v energ. bilanci
 M síc  Q,SC,W[GJ]  Q,SC,ht[GJ]  Q,MAX,el[GJ]  Q,PV,el[GJ]  Q,CHP,el[GJ]  Q,r [GJ] 
     k dispozici  využito  k dispozici  využito 

 1  0,248  ---  26,218  ---  ---  ---  ---  --- 
 2  1,553  ---  18,912  ---  ---  ---  ---  --- 
 3  2,960  ---  12,852  ---  ---  ---  ---  --- 
 4  2,935  ---  8,451  ---  ---  ---  ---  --- 
 5  2,960  ---  8,244  ---  ---  ---  ---  --- 
 6  2,935  ---  8,114  ---  ---  ---  ---  --- 
 7  2,960  ---  8,241  ---  ---  ---  ---  --- 
 8  2,960  ---  8,247  ---  ---  ---  ---  --- 
 9  2,935  ---  8,232  ---  ---  ---  ---  --- 
 10  2,860  ---  10,218  ---  ---  ---  ---  --- 
 11  0,790  ---  18,168  ---  ---  ---  ---  --- 
 12  ---  ---  24,569  ---  ---  ---  ---  --- 
  

 Vysv tlivky:  Q,SC,W je produkce energie solárními kolektory použitá pro p ípravu teplé vody; Q,SC,ht je produkce energie 
  solárními kolektory použitá pro vytáp ní; Q,MAX,el je maximální zapo itatelná produkce exportované elekt iny 
  (omezení v rámci výpo tu primární energie); Q,PV,el je produkce elekt iny fotovoltaickým systémem (celková 
  i využitá p i výpo tu primární energie); Q,CHP,el je produkce elekt iny kogenera ními jednotkami (celková 
  i využitá p i výpo tu primární energie) a Q,r je zp tn  získané teplo nap . z odpad . 

  
  

Celková energie dodaná do budovy



 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  8,135  ---  ---  0,170  3,439  0,955  0,410  13,109 
 2  5,023  ---  ---  0,107  3,120  0,835  0,370  9,456 
 3  2,109  ---  ---  0,083  2,960  0,901  0,372  6,426 
 4  0,137  ---  ---  0,080  2,935  0,851  0,222  4,225 
 5  ---  ---  ---  0,083  2,960  0,862  0,216  4,122 
 6  ---  ---  ---  0,080  2,935  0,829  0,212  4,057 
 7  ---  ---  ---  0,083  2,960  0,857  0,220  4,120 
 8  ---  ---  ---  0,083  2,960  0,862  0,218  4,123 
 9  ---  ---  ---  0,080  2,935  0,853  0,247  4,116 
 10  0,741  ---  ---  0,083  2,978  0,900  0,407  5,109 
 11  4,379  ---  ---  0,100  3,314  0,894  0,397  9,084 
 12  7,414  ---  ---  0,159  3,483  0,953  0,276  12,285 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  

Dodané energie:
  

 Vyp.spot eba energie na vytáp ní za rok Q,fuel,H:  27,939 GJ  7,761 MWh  15 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytáp ní Q,aux,H:  0,029 GJ  0,008 MWh  0 kWh/m2 

Dodaná energie na vytáp ní za rok EP,H:  27,968 GJ  7,769 MWh  15 kWh/m2 
  

 Vyp.spot eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spot eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spot eba energie na nucené v trání Q,fuel,F:  1,193 GJ  0,331 MWh  1 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené v trání Q,aux,F:  2,692 GJ  0,748 MWh  1 kWh/m2 

Dodaná energie na nuc.v trání za rok EP,F:  3,885 GJ  1,079 MWh  2 kWh/m2 
  

 Vyp.spot eba energie na p ípravu TV Q,fuel,W:  36,981 GJ  10,273 MWh  20 kWh/m2 
 Pomocná energie na p ípravu teplé vody Q,aux,W:  0,847 GJ  0,235 MWh  0 kWh/m2 

Dodaná energie na p ípravu TV za rok EP,W:  37,828 GJ  10,508 MWh  21 kWh/m2 
  

 Vyp.spot eba energie na osv tlení a spot . Q,fuel,L:  10,552 GJ  2,931 MWh  6 kWh/m2 
Dodaná energie na osv tlení za rok EP,L:  10,552 GJ  2,931 MWh  6 kWh/m2 

  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel=EP:  80,233 GJ  22,287 MWh  44 kWh/m2
  
  

Produkce energie:
  

 Energie ze solárních kolektor  za rok Q,SC,e:  45,683 GJ  12,690 MWh  25 kWh/m2 
z toho se v budov  využije:  26,098 GJ  7,249 MWh  14 kWh/m2 

 (již zahrnuto v dodané energii na p ípravu teplé vody a p ípadn  i na vytáp ní - zde uvedeno jen informativn ) 

  
  
  

M rná dodaná energie budovy
  

Celková ro ní dodaná energie:  22,287 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  511,1 m2 
  

 M rná dodaná energie EP,V:  14,7 kWh/(m3.a) 
  

M rná dodaná energie budovy EP,A:  44 kWh/(m2.a)
  

 Poznámka: M rná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii v etn  vliv  ú inností tech. systém . 

  
  
  

Rozd lení dodané energie podle energonositel , primární energie a emise CO2
  

 Energo-  Faktory   Vytáp ní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930  2,8  8,4  8,9  0,8  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770  ---  ---  ---  ---  3,0  3,3  3,3  0,8 
 Slunce a jiná energie prost edí  0,0  1,0  0,0000  5,0  ---  5,0  ---  7,2  0,4  7,2  --- 
             

SOU ET     7,8  8,4  13,9  0,8  10,3  3,7  10,6  0,8 
  
  

 Energo-  Faktory   Osv tlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  



 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930  2,9  8,8  9,4  0,9  1,0  3,0  3,2  0,3 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prost edí  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
             

SOU ET     2,9  8,8  9,4  0,9  1,0  3,0  3,2  0,3 
  
  

 Energo-  Faktory   Nuc.v trání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930  0,3  1,0  1,1  0,1  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prost edí  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
             

SOU ET     0,3  1,0  1,1  0,1  ---  ---  ---  --- 
  
  

 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elekt iny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  

 elekt ina ze sít   3,0  3,2  0,2930  ---  ---  ---  --- 
 zemní plyn  1,1  1,1  0,2770  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prost edí  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  --- 
             

SOU ET     ---  ---  ---  --- 
  

 Vysv tlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je sou initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo tená spot eba energie dodávaná na daný ú el p íslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný ú el p íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  

  

 Sou ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  

 elekt ina ze sít   7,047  21,140  22,549  2,065 
 zemní plyn  3,023  3,325  3,325  0,837 
 Slunce a jiná energie prost edí  12,217  0,362  12,217  --- 
      

SOU ET  22,287  24,828  38,092  2,902 
  

 Vysv tlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy p íslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá p íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 

  
  

M rná primární energie a emise CO2 budovy
  

 Emise CO2 za rok:   2,902 t 
 Celková primární energie za rok:   38,092 MWh   137,131 GJ 

Neobnovitelná primární energie za rok:   24,828 MWh   89,380 GJ 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1 515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   511,1 m2 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   1,9 kg/(m3.a) 
 M rná celková primární energie E,pC,V:   25,1 kWh/(m3.a) 
 M rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   16,4 kWh/(m3.a) 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  6 kg/(m2.a) 
 M rná celková primární energie E,pC,A:  75 kWh/(m2.a) 
 M rná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  49 kWh/(m2.a)
  

  

 STOP, Energie 2013 

   

  VÝPO ET ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI 
  REFEREN NÍ BUDOVY 
  podle vyhlášky MPO R . 78/2013 Sb. 
   

 Energie 2013 



 Název úlohy:  Bytový d m 
  REFEREN NÍ BUDOVA 
 Zpracovatel:  Kate ina Havlíková 
 Zakázka:   
 Datum:  9.10.2014 

 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:  

 Po et zón v budov :  2 
 Typ výpo tu pot eby energie:  m sí ní (pro jednotlivé m síce v roce) 

 Okrajové podmínky výpo tu:

 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá ení  [MJ/m2] 
 období  dn   exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 b ezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kv ten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 

erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 

 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 zá í  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 

íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6

 Název  Po et  Teplota    Celková energie globálního slune ního zá ení  [MJ/m2] 
 období  dn   exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 b ezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kv ten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 

erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 

 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 zá í  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 

íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 

 P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :  

   

VÝSLEDKY VÝPO TU PRO ZÓNU . 1 : 
   

 Název zóny:  obytná ást 
 Vnit ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Vnit ní teplota pro ur ení Uem,R:  20,0 C  
  

 Zóna je vytáp na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 

 M rný tepelný tok v tráním Hv:  34,799 W/K 
 M rný tepelný tok prostupem Ht:  243,470 W/K 
 Výsledný m rný tok H:  278,270 W/K 

 M rný tepelný tok v tráním do zóny . 2   H,12:  48,000 W/K 

Pot eba tepla na vytáp ní po m sících:

 M síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  16,518  2,931  1,344  4,275  0,999  100,0  12,246 
 2  14,112  2,648  2,225  4,873  0,997  100,0  9,252 



 3  12,792  2,931  3,599  6,530  0,985  100,0  6,361 
 4  8,949  2,837  4,758  7,595  0,899  90,7  2,125 
 5  4,994  2,931  5,263  8,194  0,609  0,0  --- 
 6  2,813  2,837  5,022  7,859  0,358  0,0  --- 
 7  1,491  2,931  4,941  7,873  0,189  0,0  --- 
 8  1,565  2,931  5,298  8,230  0,190  0,0  --- 
 9  4,693  2,837  3,910  6,747  0,660  15,9  0,243 
 10  9,162  2,931  3,317  6,249  0,952  100,0  3,215 
 11  12,740  2,837  1,805  4,642  0,997  100,0  8,113 
 12  15,177  2,931  1,086  4,017  0,999  100,0  11,163 
  

 Vysv tlivky:  Q,H,ht je pot eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe  využitelnosti tepelných zisk ; fH je ást 
  m síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp ním vytáp na, a Q,H,nd je pot eba tepla na vytáp ní. 
  

 Pot eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  52,718 GJ 

Energie dodaná do zóny po m sících:

 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  32,325  ---  ---  0,833  3,946  2,080  0,276  39,461 
 2  23,590  ---  ---  0,630  3,812  1,879  0,249  30,160 
 3  14,501  ---  ---  0,433  3,946  2,080  0,276  21,236 
 4  3,906  ---  ---  0,187  3,901  2,013  0,267  10,274 
 5  ---  ---  ---  0,194  3,946  2,080  0,192  6,412 
 6  ---  ---  ---  0,187  3,901  2,013  0,186  6,288 
 7  ---  ---  ---  0,194  3,946  2,080  0,192  6,412 
 8  ---  ---  ---  0,194  3,946  2,080  0,192  6,412 
 9  0,448  ---  ---  0,187  3,901  2,013  0,263  6,812 
 10  6,122  ---  ---  0,219  3,946  2,080  0,276  12,643 
 11  19,328  ---  ---  0,552  3,901  2,013  0,267  26,061 
 12  28,469  ---  ---  0,760  3,946  2,080  0,276  35,531 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel:  207,700 GJ
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  243,5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  815,5 m2 
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny U,em:  0,30 W/m2K
  

   

VÝSLEDKY VÝPO TU PRO ZÓNU . 2 : 
   

 Název zóny:  chodba 
 Vnit ní teplota (zima/léto):  15,0 C / 20,0 C 
 Vnit ní teplota pro ur ení Uem,R:  15,0 C  
  

 Zóna je vytáp na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 

 M rný tepelný tok v tráním Hv:  13,442 W/K 
 M rný tepelný tok prostupem Ht:  37,113 W/K 
 Výsledný m rný tok H:  50,555 W/K 

 M rný tepelný tok v tráním do zóny . 1   H,21:  48,000 W/K 

Pot eba tepla na vytáp ní po m sících:

 M síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  1,564  0,181  0,082  0,263  1,000  100,0  1,301
 2  1,266  0,140  0,130  0,270  0,999  100,0  0,996
 3  0,887  0,135  0,229  0,364  0,987  100,0  0,528
 4  0,538  0,113  0,310  0,423  0,895  94,6  0,160 
 5  0,230  0,102  0,400  0,502  0,459  0,0  --- 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 



 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,0  --- 
 9  0,192  0,115  0,255  0,370  0,503  7,6  0,006 
 10  0,465  0,134  0,184  0,318  0,929  100,0  0,170 
 11  0,924  0,149  0,099  0,248  0,997  100,0  0,677 
 12  1,321  0,179  0,063  0,242  0,999  100,0  1,079 
  

 Vysv tlivky:  Q,H,ht je pot eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe  využitelnosti tepelných zisk ; fH je ást 
  m síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp ním vytáp na, a Q,H,nd je pot eba tepla na vytáp ní. 
  

 Pot eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  4,916 GJ 

Energie dodaná do zóny po m sících:

 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  2,392  ---  ---  ---  ---  0,172  ---  2,564 
 2  1,831  ---  ---  ---  ---  0,127  ---  1,958 
 3  0,971  ---  ---  ---  ---  0,117  ---  1,088 
 4  0,293  ---  ---  ---  ---  0,093  ---  0,386 
 5  ---  ---  ---  ---  ---  0,079  ---  0,079 
 6  ---  ---  ---  ---  ---  0,071  ---  0,071 
 7  ---  ---  ---  ---  ---  0,073  ---  0,073 
 8  ---  ---  ---  ---  ---  0,079  ---  0,079 
 9  0,010  ---  ---  ---  ---  0,095  ---  0,105 
 10  0,312  ---  ---  ---  ---  0,116  ---  0,428 
 11  1,244  ---  ---  ---  ---  0,135  ---  1,380 
 12  1,983  ---  ---  ---  ---  0,169  ---  2,152 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel:  10,364 GJ
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny
  

 M rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  37,1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  82,4 m2 
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla zóny U,em:  0,45 W/m2K
  

 P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO TU PRO CELOU BUDOVU :  
  

  
Referen ní hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla budovy 

  

 Zóna .  Název zóny  Objem zóny [m3]  Uem,R zóny [W/(m2K)] 

 1  obytná ást  1334,00  0,30 
 2  chodba  181,04  0,45 

Referen ní hodnota pr m. sou initele prostupu tepla Uem,R:  0,32 W/m2K
  
   

Pot eba tepla na vytáp ní budovy
 M síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  18,082  3,112  1,426  4,538  0,999  100,0  13,547 
 2  15,378  2,788  2,355  5,143  0,997  100,0  10,248 
 3  13,679  3,066  3,828  6,894  0,985  100,0  6,889 
 4  9,487  2,950  5,068  8,018  0,898  92,7  2,284 
 5  5,224  3,034  5,663  8,696  0,601  0,0  --- 
 6  2,813  2,931  5,431  8,363  0,336  0,0  --- 
 7  1,491  3,029  5,349  8,378  0,178  0,0  --- 
 8  1,565  3,034  5,660  8,693  0,180  0,0  --- 
 9  4,885  2,952  4,165  7,117  0,651  11,7  0,249 
 10  9,627  3,065  3,501  6,567  0,951  100,0  3,385 
 11  13,664  2,986  1,904  4,890  0,997  100,0  8,790 
 12  16,497  3,110  1,149  4,259  0,999  100,0  12,241 
  

 Vysv tlivky:  Q,H,ht je pot eba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnit ní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe  využitelnosti tepelných zisk ; fH je ást 



  m síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp ním vytáp na, a Q,H,nd je pot eba tepla na vytáp ní. 
  

 Pot eba tepla na vytáp ní za rok Q,H,nd:  57,634 GJ  16,009 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  511,1 m2 
  

 M rná pot eba tepla na vytáp ní budovy (na 1 m3):  10,6 kWh/(m3.a) 
  

M rná pot eba tepla na vytáp ní budovy:  31 kWh/(m2.a)
  

 Poznámka: M rná pot eba tepla je stanovena bez vlivu ú inností systém  výroby, distribuce a emise tepla. 

  
  

Celková energie dodaná do budovy
 M síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ] 
 Q,fuel[GJ] 
 1  34,718  ---  ---  0,833  3,946  2,252  0,276  42,024 
 2  25,421  ---  ---  0,630  3,812  2,006  0,249  32,119 
 3  15,472  ---  ---  0,433  3,946  2,197  0,276  22,324 
 4  4,199  ---  ---  0,187  3,901  2,106  0,267  10,660 
 5  ---  ---  ---  0,194  3,946  2,159  0,192  6,491 
 6  ---  ---  ---  0,187  3,901  2,084  0,186  6,359 
 7  ---  ---  ---  0,194  3,946  2,153  0,192  6,485 
 8  ---  ---  ---  0,194  3,946  2,159  0,192  6,491 
 9  0,458  ---  ---  0,187  3,901  2,108  0,263  6,917 
 10  6,434  ---  ---  0,219  3,946  2,196  0,276  13,071 
 11  20,572  ---  ---  0,552  3,901  2,148  0,267  27,441 
 12  30,452  ---  ---  0,760  3,946  2,249  0,276  37,683 
  

 Vysv tlivky:  Q,f,H je vypo tená spot eba energie na vytáp ní; Q,f,C je vypo tená spot eba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypo tená spot eba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypo tená spot eba energie na nucené v trání; 
  Q,f,W je vypo tená spot eba energie na p ípravu teplé vody; Q,f,L je vypo tená spot eba energie na osv tlení 
  (pop . i na spot ebi e); Q,f,A je pomocná energie ( erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohled ují vlivy ú inností technických systém . 
  

Referen ní dodané energie
  

 Vyp.spot eba energie na vytáp ní za rok Q,fuel,H:  137,726 GJ  38,257 MWh  75 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytáp ní Q,aux,H:  0,039 GJ  0,011 MWh  0 kWh/m2 

Dodaná energie na vytáp ní za rok EP,H,R:  137,765 GJ  38,268 MWh  75 kWh/m2 
  

 Vyp.spot eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na chlazení za rok EP,C,R:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spot eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 

Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH,R:  ---  ---  --- 
  

 Vyp.spot eba energie na nucené v trání Q,fuel,F:  4,570 GJ  1,269 MWh  2 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené v trání Q,aux,F:  2,843 GJ  0,790 MWh  2 kWh/m2 

Dodaná energie na nuc.v trání za rok EP,F,R:  7,413 GJ  2,059 MWh  4 kWh/m2
  

 Vyp.spot eba energie na p ípravu TV Q,fuel,W:  47,036 GJ  13,066 MWh  26 kWh/m2 
 Pomocná energie na p ípravu teplé vody Q,aux,W:  0,032 GJ  0,009 MWh  0 kWh/m2 

Dodaná energie na p ípravu TV za rok EP,W,R:  47,067 GJ  13,074 MWh  26 kWh/m2 
  

 Vyp.spot eba energie na osv tlení a spot . Q,fuel,L:  25,819 GJ  7,172 MWh  14 kWh/m2 
Dodaná energie na osv tlení za rok EP,L,R:  25,819 GJ  7,172 MWh  14 kWh/m2 

  

 Celková ro ní dodaná energie Q,fuel=EP,R:  218,064 GJ  60,573 MWh  119 kWh/m2
  
  

Referen ní hodnota dodané energie budovy
  

Referen ní hodnota celkové ro ní dodané energie EP,R:   60,573 MWh
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  511,1 m2 
  

 M rná dodaná energie EP,V:  40,0 kWh/(m3.a) 
  

Referen ní hodnota m rné dodané energie budovy EP,A,R:  119 kWh/(m2.a)
  

 Poznámka: M rná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii v etn  vliv  ú inností tech. systém . 

  
  
  

Rozd lení dodané energie podle energonositel , primární energie a emise CO2
  

 Energo-  Faktory   Vytáp ní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 Ref. energonositel 1 (f=1,1)  1,1  1,1  0,0000  38,3  42,1  42,1  ---  13,1  14,4  14,4  --- 
 Ref. energonositel 2 (f=3,0)  3,0  3,2  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
             



SOU ET     38,3  42,1  42,1  ---  13,1  14,4  14,4  ---
  
  

 Energo-  Faktory   Osv tlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 Ref. energonositel 1 (f=1,1)  1,1  1,1  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Ref. energonositel 2 (f=3,0)  3,0  3,2  0,0000  7,2  21,5  22,9  ---  0,8  2,4  2,6  --- 
             

SOU ET     7,2  21,5  22,9  ---  0,8  2,4  2,6  --- 
  
  

 Energo-  Faktory   Nuc.v trání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 Ref. energonositel 1 (f=1,1)  1,1  1,1  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
 Ref. energonositel 2 (f=3,0)  3,0  3,2  0,0000  1,3  3,8  4,1  ---  ---  ---  ---  --- 
             

SOU ET     1,3  3,8  4,1  ---  ---  ---  ---  --- 
  
  

 Energo-  Faktory   Úprava RH 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a 
  

  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  

 Ref. energonositel 1 (f=1,1)  1,1  1,1  0,0000  ---  ---  ---  --- 
 Ref. energonositel 2 (f=3,0)  3,0  3,2  0,0000  ---  ---  ---  --- 
         

SOU ET     ---  ---  ---  --- 
  

 Vysv tlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je sou initel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypo tená spot eba energie dodávaná na daný ú el p íslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elekt iny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný ú el p íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  

  

 Sou ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  

 Ref. energonositel 1 (f=1,1)  51,323  56,455  56,455  --- 
 Ref. energonositel 2 (f=3,0)  9,251  27,752  29,602  --- 
      

SOU ET  60,573  84,207  86,057  --- 
  

 Vysv tlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy p íslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá p íslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 

  
  

Referen ní hodnota primární energie budovy
  

 Emise CO2 za rok:   0,000 t 
 Celková primární energie za rok:   86,057 MWh   309,805 GJ 

Referen ní hodnota neobnov. primární energie:   84,207 MWh   303,145 GJ
  

 Objem budovy stanovený z vn jších rozm r :  1 515,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   511,1 m2 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m3):   0,0 kg/(m3.a) 
 M rná celková primární energie E,pC,V:   56,8 kWh/(m3.a) 
 M rná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   55,6 kWh/(m3.a) 
  

 M rné emise CO2 za rok (na 1 m2):  --- 
 M rná celková primární energie E,pC,A:  168 kWh/(m2.a)

 Referen ní hodnota m rné neobnov. primární energie E,pN,A,R:   165 
kWh/(m2.a)
  

  

 STOP, Energie 2013 
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Vysoká škola Bá ská, Technická univerzita Ostrava 

P íloha .7 

ást PENB se zadanými 
lineárními initeli 
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Prospekty k okn m a dve ím 













Informace ke vstupním dve ím 
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Zjednodušená bilance 
solárních kolektor
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Prospekt vzduchotechnické 
jednotky 
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H-X diagram 
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Návrh vzduchotechniky 
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Dimenzování 
vzduchotechniky 
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Výpis prvk  vzt 



Výpis prvk  rozvod  vzduchotechniky

Byty . 1 a 3 – p ívodní potrubí 

. druh délka ks 
1 Potrubí DN 160 mm 4,74 m 2

2 Potrubí DN 160 mm 4,32 m 2

3 Potrubí DN 160 mm 0,55 m 2

4 Potrubí DN 160 mm 3,05 m 2

5 Potrubí DN 127 mm 2,7 m 2

6 Potrubí DN 102 mm 3,28 m 2

7 Potrubí DN 102 mm 3,65 m 2

8 Potrubí DN 102 mm 2,29 m 2

9 Potrubí DN 102 mm 0,84 m 2

10 Potrubí DN 102 mm 2,41 m 2

11 Potrubí DN 102 mm 0,34 m 2

12 Potrubí DN 102 mm 0,34 m 2

13 Potrubí DN 102 mm 0,34 m 2

14 Potrubí DN 102 mm 1,9 m 2

15 Potrubí DN 102 mm 1 m 2

16 T kus s redukcí 160/102 mm 2

17 Koleno 45°, DN 160 mm 2

18 Koleno 45°, DN 160 mm 2

19 T kus s redukcí 160/102 mm 2

20 T kus s redukcí 160/127/102 mm 2

21 T kus s redukcí 127/102 mm 2

22 T kus DN 102 mm 2

23 Koleno 90°, DN 102 mm 2

24 Koleno 45°, DN 102 mm 2

25 Koleno 45°, DN 102 mm 2

26 Potrubí DN 160 mm 0,63 m 2

27 Výstup p es ze , DN 200 mm 0,65 m 2

28 Výstup p es ze , DN 160 mm 0,65 m 2

29 Koleno 90°, DN 160 mm 2

30 Potrubí DN 160 mm 0,42 m 2

31 Redukce 200/160 mm 2

32 Potrubí DN 102 mm 0,1 m 2

33 Koleno 90°, DN 102 mm 2

34 Protideš ová žaluzie 300x300 mm 1

35 Protideš ová žaluzie 300x300 mm 2



Byty . 1 a 3 – odpadní potrubí 

. druh délka ks 
a Potrubí DN 160 mm 0,77 m 2

b Potrubí DN 160 mm 0,39 m 2

c Potrubí DN 160 mm 0,67 m 2

d Potrubí DN 160 mm 2,29 m 2

e Potrubí DN 127 mm 0,42 m 2

f Potrubí DN 127 mm 0,9 m 2

g Potrubí DN 102 mm 0,36 m 2

h Potrubí DN 102 mm 0,96 m 2

i Potrubí DN 102 mm 1,76 m 2

j Potrubí DN 102 mm 0,33 m 2

k Potrubí DN 102 mm 0,37 m 2

l Potrubí DN 102 mm 1 m 2

m T kus s redukcí 160/102 mm 2

n Koleno 45°, DN 160 mm 2

o Koleno 45°, DN 160 mm 2

p Koleno s redukcí 160/127/102 mm 2

q Koleno 45°, DN 127 mm 2

r Potrubí DN 127 mm 0,11 m 2

s Koleno 45°, DN 127 mm 2

t T kus s redukcí 127/102 mm 2

u T kus DN 102 mm 2

v Koleno 90°, DN 102 mm 10

w Potrubí DN 102 mm 0,1 m 10

z Koleno 90°, DN 160 mm  2 
az Potrubí DN 160 mm 0,59 m 2 



Byty . 2 a 4 – p ívodní potrubí 

. druh délka ks 
1 Potrubí DN 160 mm 5,24 m 2

2 Potrubí DN 160 mm 3,92 m 2

3 Potrubí DN 160 mm 0,54 m 2

4 Potrubí DN 160 mm 0,8 m 2

5 Potrubí DN 160 mm 3,96 m 2

6 Potrubí DN 127 mm 3,38 m 2

7 Potrubí DN 102 mm 3,55 m 2

8 Potrubí DN 102 mm 1,37 m 2

9 Potrubí DN 102 mm 1,82 m 2

10 Potrubí DN 102 mm 1,89 m 2

11 Potrubí DN 102 mm 1,28 m 2

12 Potrubí DN 102 mm 0,14 m 2

13 Potrubí DN 102 mm 0,14 m 2

14 Potrubí DN 102 mm 2,82 m 2

15 T kus s redukcí 160/102 mm 2

16 Koleno 45°, DN 160 mm 2

17 Koleno 45°, DN 160 mm 2

18 T kus s redukcí 160/102 mm 2

19 T kus s redukcí 160/127/102 mm 2

20 T kus s redukcí 127/102 mm 2

21 Koleno 90°, DN 102 mm 2

22 Koleno 45°, DN 102 mm 2

23 Koleno 45°, DN 102 mm 2

24 Prostup p es ze , DN 160 mm 0,65 m 2

25 Prostup p es ze , DN 160 mm 0,65 m 1

26 Potrubí DN 160 mm 0,4 m 2

27 Koleno 90°, DN 160 mm 2

28 Redukce 250/160 mm 2

29 Potrubí DN 102 0,1 m 2

30 Koleno 90°, DN 102 mm 2

31 Prostup p es st echu, DN 200 v etn
protideš ové žaluzie 300x300 mm 

1,77 m 1

32 Redukce 200/160 2

33 Protideš ová žaluzie 300x300 mm 2

34 Protideš ová žaluzie 1



Byty . 2 a 4 – odpadní potrubí 

. druh délka ks 
a Potrubí DN 160 mm 1,28 m 2

b Potrubí DN 160 mm 1,41 m 2

c Potrubí DN 160 mm 0,67 m 2

d Potrubí DN 160 mm 0,86 m 2

e Potrubí DN 160 mm 0,86 m 2

f Potrubí DN 127 mm 1,37 m 2

g Potrubí DN 102 mm 0,21 m 2

h Potrubí DN 102 mm 1,26 m 2

i Potrubí DN 102 mm 1,35 m 2

j Potrubí DN 102 mm 0,59 m 2

k Potrubí DN 102 mm 0,69 m 2

l T kus s redukcí 160/102 mm 2

m Koleno 45°, DN 160 mm 2

n Koleno 45°, DN 160 mm 2

o T kus s redukcí 160/102 mm 2

p T kus s redukcí 160/127/102 mm 2

q T kus s redukcí 127/102 mm 2

r Koleno 90°, DN 102 mm 10

s Potrubí DN 102 mm 10

t Koleno 90°, DN 160 mm 2

u Potrubí DN 160 mm 0,59 m 2
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Výstup z programu Simulace 



 ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNIT NÍ A VN JŠÍ 
 TEPELNOU ZÁT Ž V LETNÍM OBDOBÍ 

 podle SN EN ISO 13792 

 Simulace 2010 

 Název úlohy :  RC model 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  13.8.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Datum a zem pisná ší ka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    112.11 m3 
 Sou . p estupu tepla proud ním:      2.50 W/m2K 
 Sou . p estupu tepla sáláním:      5.50 W/m2K 

initel f,sa:      0.00 

 Okrajové podmínky výpo tu:
  

as    n  Fi,i  Te  Intenzita slune ního zá ení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  

  1    2.5       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.5       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.5       0   16.9     59     28     96     28     54     55     28     98     28 
  6    2.5       0   18.1    136     63    372     63    177    230     63    333     63 
  7    2.5       0   19.5    110     92    555     92    332    407     92    432     92 
  8    2.5       0   21.2    117    204    628    117    491    540    117    417    117 
  9    2.5       0   23.0    138    340    605    138    634    611    138    325    138 
 10    0.5       0   24.8    153    454    505    153    747    615    153    189    153 
 11    0.5       0   26.5    163    530    351    163    819    556    289    163    163 
 12    0.5       0   27.9    166    556    166    166    843    442    442    166    166 
 13    0.5       0   29.1    163    530    163    351    819    289    556    163    163 
 14    0.5       0   29.8    153    454    153    505    747    153    615    153    189 
 15    0.5       0   30.0    138    340    138    605    634    138    611    138    325 
 16    0.5       0   29.8    117    204    117    628    491    117    540    117    417 
 17    0.5       0   29.1    110     92     92    555    332     92    407     92    432 
 18    0.5       0   28.0    136     63     63    372    177     63    230     63    333 
 19    0.5       0   26.5     59     28     28     92     54     28     55     28     98 
 20    0.5       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.5       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.5       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.5       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.5       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                

  

 Vysv tlivky: 
 Te je teplota vn jšího vzduchu, n je násobnost vým ny v místnosti a Fi,i je velikost vnit ních zdroj  tepla. 

 Zadané nepr svitné konstrukce:
  

 Konstrukce íslo   1  ... vn jší jednopláš ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   12.03 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.11 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 



 Orientace kce:  jih 
 Pohltivost zá ení:    0.60  initel oslun ní:   1.00 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Icopal Micoral SK  0.0015    0.210   1470.0   1100.0 
  3  Isover Domo  0.2000    0.045    840.0     15.0
  4  Fermacell  0.0150    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Baumit disperzní lep  0.0010    0.600   1010.0   1800.0 
  6  BASF Styrodur 3035 C  0.1600    0.038   2060.0     33.0 
  7  Baumit lep. st rka (  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  8  JUB Silikátová hlaze  0.0030    0.870   1050.0   1800.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    18.714 kJ/m2K 

 Konstrukce íslo   2  ... vn jší jednopláš ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   16.71 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.11 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad 
 Pohltivost zá ení:    0.60  initel oslun ní:   1.00 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Icopal Micoral SK  0.0015    0.210   1470.0   1100.0 
  3  Isover Domo  0.2000    0.045    840.0     15.0
  4  Fermacell  0.0150    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Baumit disperzní lep  0.0010    0.600   1010.0   1800.0 
  6  BASF Styrodur 3035 C  0.1600    0.038   2060.0     33.0 
  7  Baumit lep. st rka (  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  8  JUB Silikátová hlaze  0.0030    0.870   1050.0   1800.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    18.714 kJ/m2K 

 Konstrukce íslo   3  ... vn jší jednopláš ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:    9.39 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.11 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  sever 
 Pohltivost zá ení:    0.60  initel oslun ní:   1.00 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Icopal Micoral SK  0.0015    0.210   1470.0   1100.0 
  3  Isover Domo  0.2000    0.045    840.0     15.0
  4  Fermacell  0.0150    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Baumit disperzní lep  0.0010    0.600   1010.0   1800.0 
  6  BASF Styrodur 3035 C  0.1600    0.038   2060.0     33.0 
  7  Baumit lep. st rka (  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  8  JUB Silikátová hlaze  0.0030    0.870   1050.0   1800.0 
  

       

 Tepelná kapacita C:    18.714 kJ/m2K 

 Konstrukce íslo   4  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   19.40 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.26 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Isover Domo  0.2000    0.055    994.2     50.5
  3  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

 Tepelná kapacita C:    19.059 kJ/m2K 



 Konstrukce íslo   5  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:    4.07 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.67 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Isover Domo  0.0500    0.043    840.0     15.0
  3  Uzav ená vzduch. dut  0.0500    0.294   1010.0      1.2 
  4  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

 Tepelná kapacita C:    14.665 kJ/m2K 

 Konstrukce íslo   6  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   43.12 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Vlysy  0.0100    0.180   2510.0    600.0 
  2  Sádrokarton  0.0250    0.220   1060.0    750.0
  3  P nový polystyren 5  0.1000    0.033   1270.0     35.0 
  4  P nový polystyren 5  0.1000    0.033   1270.0     35.0 
  5  D evot íska  0.0190    0.180   1500.0    800.0 
  6  Isover Domo  0.2000    0.057   1018.9     56.3
  7  Uzav ená vzduch. dut  0.0500    0.288   1085.0     21.1 
  8  Uzav ená vzduch. dut  0.3000    1.765   1010.0      1.2 
  9  Uzav ená vzduch. dut  0.0250    0.148   1055.0     13.2 
 10  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

 Tepelná kapacita C:    37.410 kJ/m2K 

 Konstrukce íslo   7  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   43.12 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0
  2  Uzav ená vzduch. dut  0.0250    0.149   1010.0      1.2 
  3  Uzav ená vzduch. dut  0.0250    1.765   1010.0      1.2 
  4  Uzav ená vzduch. dut  0.0500    0.287   1010.0      1.2 
  5  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  6  Isover Domo  0.2500    0.047    840.0     15.0
  7  D evot íska  0.0190    0.180   1500.0    800.0 
  8  BASF EPS 100  0.1000    0.039   1250.0     19.0 
  9  BASF EPS 100  0.1000    0.039   1250.0     19.0 
 10  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

 Tepelná kapacita C:    12.077 kJ/m2K 

 Zadané vn jší pr svitné konstrukce:
  

 Konstrukce íslo   1 
  

 Plocha konstrukce:    2.73 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.72 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  jih 
 Propustnost zá ení g:  0.090  initel prostupu TauE:  0.060 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korek ní initel rámu:   0.70 
 Korek ní initel clon ní:   1.00  initel oslun ní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.030  initel jímavosti Y:   0.67 W/K 

 Konstrukce íslo   2 
  

 Plocha konstrukce:    4.62 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.69 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 



 Orientace kce:  západ 
 Propustnost zá ení g:  0.090  initel prostupu TauE:  0.060 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korek ní initel rámu:   0.80 
 Korek ní initel clon ní:   1.00  initel oslun ní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.030  initel jímavosti Y:   0.64 W/K 

 Konstrukce íslo   3 
  

 Plocha konstrukce:    0.96 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.75 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  sever 
 Propustnost zá ení g:  0.090  initel prostupu TauE:  0.060 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korek ní initel rámu:   0.70 
 Korek ní initel clon ní:   1.00  initel oslun ní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.030  initel jímavosti Y:   0.70 W/K 

 VÝSLEDKY VYŠET OVÁNÍ ODEZVY MÍSTNOSTI: 

 Metodika výpo tu:  R-C metoda 

 Obalová plocha místnosti At:      156.14 m2 
 Tepelná kapacita místnosti Cm:      3359.8 kJ/K 
 Ekvivalentní akumula ní plocha Am:      127.21 m2 
 M rný zisk vnit ní konvekcí a radiací His:      538.21 W/K 
 M rný zisk p es okna a lehké konstrukce Hes:        5.87 W/K 
 M rný zisk p es hmotné konstrukce Hth:        4.23 W/K 

initel p estupu tepla na vnit ní stran  Hms:     1157.59 W/K 
initel prostupu z exteriéru na povrch hmotných kcí Hem:        4.25 W/K 

 Výsledné vnit ní teploty a tepelný tok:
  

   Teplota  Teplota  Teplota 
as  Tepelný tok  vnit ního vzduchu  st ední radia ní  výsledná operativní 

 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
    

  1      1373.6       22.34       23.25       22.97
  2      1316.7       21.72       22.64       22.35
  3      1300.5       21.22       22.08       21.81
  4      1316.7       20.83       21.59       21.36
  5      1399.4       20.62       21.24       21.05
  6      1529.4       20.63       21.05       20.92
  7      1660.0       20.81       21.03       20.96
  8      1837.7       21.19       21.18       21.18
  9      2029.4       21.73       21.52       21.59
 10       868.9       21.90       21.80       21.83
 11       950.1       22.32       22.18       22.22
 12      1008.7       22.78       22.61       22.66
 13      1109.4       23.32       23.12       23.18
 14      1167.4       23.89       23.69       23.75
 15      1177.3       24.45       24.26       24.32
 16      1137.2       24.94       24.78       24.83
 17      1051.9       25.32       25.19       25.23
 18       938.0       25.55       25.47       25.50
 19       765.7       25.60       25.57       25.58
 20       668.7       25.53       25.55       25.54
 21      1869.4       24.96       25.29       25.18
 22      1723.1       24.38       24.91       24.74
 23      1584.9       23.72       24.42       24.20
 24      1471.1       23.04       23.86       23.60
    

 Minimální hodnota:       20.62       21.03       20.92 
 Pr m rná hodnota:       23.03       23.26       23.19 



Maximální hodnota:       25.60       25.57       25.58

 STOP, Simulace 2010 

 ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNIT NÍ A VN JŠÍ 
 TEPELNOU ZÁT Ž V LETNÍM OBDOBÍ 

 podle SN EN ISO 13792 

 Simulace 2010 

 Název úlohy :  metoda tepelné jímavosti 
 Zpracovatel :  Kate ina Havlíková 
 Zakázka :   
 Datum :  13.8.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Datum a zem pisná ší ka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    112.11 m3 

 Okrajové podmínky výpo tu:
  

as    n  Fi,i  Te  Intenzita slune ního zá ení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  

  1    2.5       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.5       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.5       0   16.9     59     28     96     28     54     55     28     98     28 
  6    2.5       0   18.1    136     63    372     63    177    230     63    333     63 
  7    2.5       0   19.5    110     92    555     92    332    407     92    432     92 
  8    2.5       0   21.2    117    204    628    117    491    540    117    417    117 
  9    2.5       0   23.0    138    340    605    138    634    611    138    325    138 
 10    0.5       0   24.8    153    454    505    153    747    615    153    189    153 
 11    0.5       0   26.5    163    530    351    163    819    556    289    163    163 
 12    0.5       0   27.9    166    556    166    166    843    442    442    166    166 
 13    0.5       0   29.1    163    530    163    351    819    289    556    163    163 
 14    0.5       0   29.8    153    454    153    505    747    153    615    153    189 
 15    0.5       0   30.0    138    340    138    605    634    138    611    138    325 
 16    0.5       0   29.8    117    204    117    628    491    117    540    117    417 
 17    0.5       0   29.1    110     92     92    555    332     92    407     92    432 
 18    0.5       0   28.0    136     63     63    372    177     63    230     63    333 
 19    0.5       0   26.5     59     28     28     92     54     28     55     28     98 
 20    0.5       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.5       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.5       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.5       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.5       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                

  

 Vysv tlivky: 
 Te je zákl. teplota vn jšího vzduchu, n je násobnost vým ny a Fi,i je velikost vnit ních zdroj  tepla. 



 Zadané nepr svitné konstrukce:
  

 Konstrukce íslo   1  ... vn jší jednopláš ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   12.03 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.11 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá ení:    0.60  initel oslun ní:   1.00 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Icopal Micoral SK  0.0015    0.210   1470.0   1100.0 
  3  Isover Domo  0.2000    0.045    840.0     15.0
  4  Fermacell  0.0150    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Baumit disperzní lep  0.0010    0.600   1010.0   1800.0 
  6  BASF Styrodur 3035 C  0.1600    0.038   2060.0     33.0 
  7  Baumit lep. st rka (  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  8  JUB Silikátová hlaze  0.0030    0.870   1050.0   1800.0 
  

       

initel poklesu F,a:     0.21  asový posun Fi:    2.9 h 
initel povrchu F,s:     0.74  initel jímavosti Y:   1.19 W/K 

 Konstrukce íslo   2  ... vn jší jednopláš ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   16.71 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.11 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá ení:    0.60  initel oslun ní:   1.00 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Icopal Micoral SK  0.0015    0.210   1470.0   1100.0 
  3  Isover Domo  0.2000    0.045    840.0     15.0
  4  Fermacell  0.0150    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Baumit disperzní lep  0.0010    0.600   1010.0   1800.0 
  6  BASF Styrodur 3035 C  0.1600    0.038   2060.0     33.0 
  7  Baumit lep. st rka (  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  8  JUB Silikátová hlaze  0.0030    0.870   1050.0   1800.0 
  

       

initel poklesu F,a:     0.21  asový posun Fi:    2.9 h 
initel povrchu F,s:     0.74  initel jímavosti Y:   1.19 W/K 

 Konstrukce íslo   3  ... vn jší jednopláš ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:    9.39 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.11 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  sever  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá ení:    0.60  initel oslun ní:   1.00 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Icopal Micoral SK  0.0015    0.210   1470.0   1100.0 
  3  Isover Domo  0.2000    0.045    840.0     15.0
  4  Fermacell  0.0150    0.320   1000.0   1250.0 
  5  Baumit disperzní lep  0.0010    0.600   1010.0   1800.0 
  6  BASF Styrodur 3035 C  0.1600    0.038   2060.0     33.0 
  7  Baumit lep. st rka (  0.0020    0.800    920.0   1300.0 
  8  JUB Silikátová hlaze  0.0030    0.870   1050.0   1800.0 
  

       

initel poklesu F,a:     0.21  asový posun Fi:    2.9 h 
initel povrchu F,s:     0.74  initel jímavosti Y:   1.19 W/K 

 Konstrukce íslo   4  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   19.40 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.26 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
       



  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Isover Domo  0.2000    0.055    994.2     50.5
  3  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

initel poklesu F,a:     0.77  asový posun Fi:    4.0 h 
initel povrchu F,s:     0.72  initel jímavosti Y:   1.28 W/K 

 Konstrukce íslo   5  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:    4.07 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.67 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  2  Isover Domo  0.0500    0.043    840.0     15.0
  3  Uzav ená vzduch. dut  0.0500    0.294   1010.0      1.2 
  4  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

initel poklesu F,a:     0.73  asový posun Fi:    1.8 h 
initel povrchu F,s:     0.77  initel jímavosti Y:   1.03 W/K 

 Konstrukce íslo   6  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   43.12 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Vlysy  0.0100    0.180   2510.0    600.0 
  2  Sádrokarton  0.0250    0.220   1060.0    750.0
  3  P nový polystyren 5  0.1000    0.033   1270.0     35.0 
  4  P nový polystyren 5  0.1000    0.033   1270.0     35.0 
  5  D evot íska  0.0190    0.180   1500.0    800.0 
  6  Isover Domo  0.2000    0.057   1018.9     56.3
  7  Uzav ená vzduch. dut  0.0500    0.288   1085.0     21.1 
  8  Uzav ená vzduch. dut  0.3000    1.765   1010.0      1.2 
  9  Uzav ená vzduch. dut  0.0250    0.148   1055.0     13.2 
 10  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

initel poklesu F,a:     0.11  asový posun Fi:    2.0 h 
initel povrchu F,s:     0.54  initel jímavosti Y:   2.10 W/K 

 Konstrukce íslo   7  ... vnit ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   43.12 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.09 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
       
  

 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0
  2  Uzav ená vzduch. dut  0.0250    0.149   1010.0      1.2 
  3  Uzav ená vzduch. dut  0.0250    1.765   1010.0      1.2 
  4  Uzav ená vzduch. dut  0.0500    0.287   1010.0      1.2 
  5  PE folie  0.0001    0.350   1470.0    900.0 
  6  Isover Domo  0.2500    0.047    840.0     15.0
  7  D evot íska  0.0190    0.180   1500.0    800.0 
  8  BASF EPS 100  0.1000    0.039   1250.0     19.0 
  9  BASF EPS 100  0.1000    0.039   1250.0     19.0 
 10  Sádrokarton  0.0180    0.220   1060.0    750.0
  

       

initel poklesu F,a:     0.17  asový posun Fi:    2.8 h 
initel povrchu F,s:     0.82  initel jímavosti Y:   0.80 W/K 

 Zadané vn jší pr svitné konstrukce:
  



 Konstrukce íslo   1 
  

 Plocha konstrukce:    2.73 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.72 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Propustnost zá ení g:  0.090  initel prostupu TauE:  0.060 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korek ní initel rámu:   0.70 
 Korek ní initel clon ní:   1.00  initel oslun ní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.030  initel jímavosti Y:   0.67 W/K 

 Konstrukce íslo   2 
  

 Plocha konstrukce:    4.62 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.69 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
 Propustnost zá ení g:  0.090  initel prostupu TauE:  0.060 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korek ní initel rámu:   0.80 
 Korek ní initel clon ní:   1.00  initel oslun ní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.030  initel jímavosti Y:   0.64 W/K 

 Konstrukce íslo   3 
  

 Plocha konstrukce:    0.96 m2  Sou . prostupu tepla U*:   0.75 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  sever  Venkovní teplota:  Te1 
 Propustnost zá ení g:  0.090  initel prostupu TauE:  0.060 
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korek ní initel rámu:   0.70 
 Korek ní initel clon ní:   1.00  initel oslun ní:   1.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.030  initel jímavosti Y:   0.70 W/K 

 VÝSLEDKY VYŠET OVÁNÍ ODEZVY MÍSTNOSTI: 

 Metodika výpo tu:  metoda tepelné jímavosti 

 Obalová plocha místnosti At:      156.14 m2 
 M rný tepelný zisk prostupem Ht:       10.10 W/K 
 Celk. initel jímavosti místnosti Yt:      205.10 W/K 
 Celkový initel povrchu F,sm:       0.703 
 Opravný initel f,c:       0.988 
 Opravný initel f,r:       0.979 

 Výsledné vnit ní teploty a tepelný tok:
  

   Teplota  Teplota  Teplota 
as  Tepelný tok  vnit ního vzduchu  st ední radia ní  výsledná operativní 

 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
    

  1      1741.4       21.18       22.16       21.67
  2      1673.3       20.95       22.04       21.49
  3      1653.1       20.88       22.00       21.44
  4      1671.1       20.94       22.03       21.49
  5      1752.2       21.22       22.21       21.71
  6      1885.3       21.67       22.49       22.08
  7      2029.9       22.16       22.77       22.47
  8      2217.4       22.80       23.16       22.98
  9      2418.3       23.48       23.59       23.54
 10       839.6       23.93       23.89       23.91
 11       897.6       24.19       24.08       24.14
 12       939.3       24.38       24.22       24.30
 13      1019.9       24.74       24.54       24.64
 14      1073.6       24.98       24.76       24.87
 15      1093.7       25.07       24.84       24.96
 16      1077.4       25.00       24.78       24.89
 17      1024.0       24.76       24.56       24.66



 18       941.6       24.39       24.22       24.30
 19       813.9       23.81       23.69       23.75
 20       736.0       23.47       23.40       23.43
 21      2334.0       23.19       23.24       23.22
 22      2157.2       22.59       22.91       22.75
 23      1992.0       22.03       22.61       22.32
 24      1857.2       21.57       22.37       21.97
    

 Minimální hodnota:       20.88       22.00       21.44 
 Pr m rná hodnota:       23.06       23.36       23.21 

Maximální hodnota:       25.07       24.84       24.96

 STOP, Simulace 2010 
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Výstup z programu 
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 TEORETICKÝ VÝPO ET 
 VZDUCHOVÉ A KRO EJOVÉ NEPR ZVU NOSTI 
 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 dle J.Vaverka, V.Kozel, L.Ládyš, M.Liberko, J.Chybík: Stavební fyzika 1, VUTIUM 1998 
 a SN EN ISO 717-1 a SN EN ISO 717-2 (1998) 

 NEPr zvu nost 2005 

 Název úlohy :   170                                                
 Zpracovatel :   Kate ina Havlíková                                 
 Zakázka :                                                      
 Datum :   21.10.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 

 Základní parametry úlohy:

 Typ konstrukce :   dvojitá SDK p í ka s deskami spojenými d ev nými profily 
 Typ výpo tu :   vážená nepr zvu nost (index vzduch. nepr zvu nosti) 
 Korekce k :   5,0 dB 

 Zadané vrstvy konstrukce (od chrán né místnosti):

íslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 
 1  Sádrokarton     0,0180  750,0  1775  0,021  ------ 
 2  Vzduchová vrst  0,1270  1,1  340  0,210  0,90 
 3  Sádrokarton     0,0250  750,0  1775  0,021  ------ 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ: 

 Vážená nepr zvu nost 1 díl í SDK desky:   30 dB 
 P ír stek Rw vlivem vzduch.dutiny a spojení desek:   9,5 dB 
 P ír stek Rw vlivem pohltivé výpln :   11,5 dB 

 Vážená nepr zvu nost (laboratorní) Rw  :   51 dB 

 Vzhledem k tomu, že použitá grafická metoda nestanovuje jednotlivé nepr zvu nosti, 
 nelze ur it faktory p izp sobení spektru C a Ctr. 

 P edpokládaná vážená stavební nepr zvu nost R´w :   46 dB 

 STOP, NEPr zvu nost 2005 

  



TEORETICKÝ VÝPO ET 
 VZDUCHOVÉ A KRO EJOVÉ NEPR ZVU NOSTI 
 STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 dle J.Vaverka, V.Kozel, L.Ládyš, M.Liberko, J.Chybík: Stavební fyzika 1, VUTIUM 1998 
 a SN EN ISO 717-1 a SN EN ISO 717-2 (1998) 

 NEPr zvu nost 2005 

 Název úlohy :   236                                                
 Zpracovatel :   Kate ina Havlíková                                 
 Zakázka :                                                      
 Datum :   21.10.2014 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT: 

 Základní parametry úlohy:

 Typ konstrukce :   dvojitá SDK p í ka s deskami spojenými d ev nými profily 
 Typ výpo tu :   vážená nepr zvu nost (index vzduch. nepr zvu nosti) 
 Korekce k :   5,0 dB 

 Zadané vrstvy konstrukce (od chrán né místnosti):

íslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 
 1  Sádrokarton     0,0180  750,0  1775  0,021  ------ 
 2  Vzduchová vrst  0,2000  1,1  340  -------  0,60
 3  Sádrokarton     0,0180  750,0  1775  0,021  ------ 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ: 

 Vážená nepr zvu nost 1 díl í SDK desky:   30 dB 
 P ír stek Rw vlivem vzduch.dutiny a spojení desek:   10,5 dB 
 P ír stek Rw vlivem pohltivé výpln :   6,5 dB 

 Vážená nepr zvu nost (laboratorní) Rw  :   47 dB 

 Vzhledem k tomu, že použitá grafická metoda nestanovuje jednotlivé nepr zvu nosti, 
 nelze ur it faktory p izp sobení spektru C a Ctr. 

 P edpokládaná vážená stavební nepr zvu nost R´w :   42 dB 

 STOP, NEPr zvu nost 2005 
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpo et denního osv tlení dle SN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor RD
Datum a as 10.8.2014 - 16:41

Zadání

Prostor -104

Délka mm3104
Ší ka mm4800

Výška mm2600

initel odrazu stropu -0.70
initel odrazu st n 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

initel odrazu podlahy -0.30
initel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87

istota prost edí interieru -isté
istota prost edí exterieru -isté

Rozmíst ní výpo etních bod

Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 2400 850Sou adnice prvního bodu 
mm1104 0 0Rozte  bod  1
mm0 1000 0Rozte  bod  2
-2 1Po et ve sm ru rozte e 1,2

Rozmíst ní osv tlovacích otvor

Soustava bo ních otvor  1 -Soustava bo ních otvor  1

Po et skel otvoru -3
Druh skla -iré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regula ních za ízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

initel zne išt ní na vnit ní stran -0.95
initel zne išt ní na vn jší stran -0.95

Odraznost -0.20
mm702 4800 900Sou adnice prvního otvoru
mm1700 0 0Vektor délky
mm0 0 1300Vektor výšky
mm0 398 0Vektor ost ní
mm0 0 0Rozte  otvor  1
mm0 0 0Rozte  otvor  2
-1 1Po et ve sm ru rozte e 1,2

initel denní osv tlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      1.6 %
St ední hodnota Dm      1.6 %
Maximální hodnota Dmax      1.6 %
Rovnom rnost    0.997

Y\X 1000 2104
2400 1.6 1.6



ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 RD.dlsStránka 2

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

104
initel denní osv tlenosti v kontrolních bodech



ASTRA 92 a.s. - Wdls 4.1 RD.dlsStránka 1

ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpo et denního osv tlení dle SN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor RD
Datum a as 10.8.2014 - 16:40

Zadání

Prostor -105

Délka mm2930
Ší ka mm4800

Výška mm2600

initel odrazu stropu -0.70
initel odrazu st n 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

initel odrazu podlahy -0.30
initel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87

istota prost edí interieru -isté
istota prost edí exterieru -isté

Rozmíst ní výpo etních bod

Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 2400 850Sou adnice prvního bodu 
mm930 0 0Rozte  bod  1
mm0 1000 0Rozte  bod  2
-2 1Po et ve sm ru rozte e 1,2

Rozmíst ní osv tlovacích otvor

Soustava bo ních otvor  1 -Soustava bo ních otvor  1

Po et skel otvoru -3
Druh skla -iré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regula ních za ízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

initel zne išt ní na vnit ní stran -0.95
initel zne išt ní na vn jší stran -0.95

Odraznost -0.20
mm615 4800 900Sou adnice prvního otvoru
mm1700 0 0Vektor délky
mm0 0 1300Vektor výšky
mm0 398 0Vektor ost ní
mm0 0 0Rozte  otvor  1
mm0 0 0Rozte  otvor  2
-1 1Po et ve sm ru rozte e 1,2

initel denní osv tlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      1.6 %
St ední hodnota Dm      1.6 %
Maximální hodnota Dmax      1.6 %
Rovnom rnost    0.994

Y\X 1000 1930
2400 1.6 1.6
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ASTRA 92 a.s., tel. 577 618 323, fax. 577 618 341, www.astra92.cz, e-mail: pavel.stanek@astra92.cz

Výpo et denního osv tlení dle SN 73 0580
Wdls 4.1.4.15 - 12.1.2011, Copyright (c) 2002-11, ASTRA MS Software s.r.o.

Stavba
Projekt

Zpracovatelská firma
Zpracovatel

Soubor RD
Datum a as 10.8.2014 - 17:0

Zadání

Prostor -106-3

Délka mm3564
Ší ka mm8240

Výška mm2600

initel odrazu stropu -0.70
initel odrazu st n 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

initel odrazu podlahy -0.30
initel odrazu terénu -0.20

Snížení odraznosti interiéru -0.87
Snížení odraznosti exteriéru -0.87

istota prost edí interieru -isté
istota prost edí exterieru -isté

Rozmíst ní výpo etních bod

Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm1000 5204 850Sou adnice prvního bodu 
mm1564 0 0Rozte  bod  1
mm0 1000 0Rozte  bod  2
-2 1Po et ve sm ru rozte e 1,2

Rozmíst ní osv tlovacích otvor

Soustava bo ních otvor  1 -Soustava bo ních otvor  1

Po et skel otvoru -3
Druh skla -iré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regula ních za ízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

initel zne išt ní na vnit ní stran -0.95
initel zne išt ní na vn jší stran -0.95

Odraznost -0.20
mm977 0 1290Sou adnice prvního otvoru
mm1050 0 0Vektor délky
mm0 0 910Vektor výšky
mm0 -398 0Vektor ost ní
mm0 0 0Rozte  otvor  1
mm0 0 0Rozte  otvor  2
-1 1Po et ve sm ru rozte e 1,2
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Soustava bo ních otvor  2 -Soustava bo ních otvor  2

Po et skel otvoru -3
Druh skla -iré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regula ních za ízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

initel zne išt ní na vnit ní stran -0.95
initel zne išt ní na vn jší stran -0.95

Odraznost -0.20
mm1562 8240 90Sou adnice prvního otvoru
mm1700 0 0Vektor délky
mm0 0 1300Vektor výšky
mm0 398 0Vektor ost ní
mm0 0 0Rozte  otvor  1
mm0 0 0Rozte  otvor  2
-1 1Po et ve sm ru rozte e 1,2

Soustava bo ních otvor  3 -Soustava bo ních otvor  3

Po et skel otvoru -3
Druh skla -iré

Koeficient prostupu 1 skla -0.92
Koeficient konstrukce otvoru -0.75

Koeficient regula ních za ízení -1.00
Koeficient konstrukce budovy -1.00

initel zne išt ní na vnit ní stran -0.95
initel zne išt ní na vn jší stran -0.95

Odraznost -0.20
mm0 3450 0Sou adnice prvního otvoru
mm0 2100 0Vektor délky
mm0 0 2200Vektor výšky
mm-398 0 0Vektor ost ní
mm0 0 0Rozte  otvor  1
mm0 0 0Rozte  otvor  2
-1 1Po et ve sm ru rozte e 1,2

Rozmíst ní venkovních p ekážek
initel denní osv tlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota Dmin      2.7 %
St ední hodnota Dm      3.9 %
Maximální hodnota Dmax      5.0 %
Rovnom rnost    0.529

Y\X 1000 2564
5204 5.0 2.7
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P íloha .19 

Výpo et sou initel  prostupu 
tepla oken 



Výpo et sou initel  tepla jednotlivých okenních otvor

Vstupní parametry pro výpo et

Ug = 0,5 W/m2K 

Uf = 0,69 W/m2K 

g = 60% = 0,6 

Uw = 0,69 W/m2K – deklarovaný výrobcem 

Vzorec pro výpo et

Uw = (Ag*Ug+Af*Uf+lg* g)/(Ag+Af) [W/m2K] 

Uw….. sou initel prostupu tepla okenním otvorem [W/m2K] 

Ag…. plocha zasklení [m2] 

Ug…. sou initel prostupu tepla zasklení [W/m2K] 

Af….plocha rámu [m2] 

Uf…. sou initel prostupu tepla rámu [W/m2K] 

lg….celkový viditelný obvod zasklení [m] 

g….. lineární initel prostupu tepla v uložení zasklení do rámu [W/mK] – volen 0,06 [W/mK] 

Ší ka rámu: bo ní strany a horní strana – 115 mm 

        spodní strana – 130 mm 

1. Skladebný rozm r okna: 1700x1300 mm, dvoudílné, ší ka st edového sloupku: 154 mm 

    Vnit ní rozm ry: 1470x1055 mm 

 Uw = (1,38838*0,5+0,82162*0,69+7,16*0,06)/(1,38838+0,82162)=0,765 W/m2K 

2. Skladebný rozm r okna: 1050x610 mm, jednodílné 

    Vnit ní rozm ry: 820x365 mm 

 Uw=(0,2993*0,5+0,3412*0,69+2,37*0,06)/(0,2993+0,3412)=0,823 W/m2K 



3. Skladebný rozm r okna: 2100x1300 mm, dvoudílné, ší ka st edového sloupku: 154 mm 

    Vnit ní rozm ry: 1870x1055 mm 

 Uw=(1,81038*0,5+0,91962*0,69+7,96*0,06)/(1,81038+,91962)=0,739 W/m2K 

4. Skladebný rozm r okna: 2100x2200 mm, dvoudílné, ší ka st edového sloupku: 154 mm 

    Vnit ní rozm ry: 1870x1955 mm 

 Uw=(3,35478*0,5+1,26522*0,69+11,56*0,06)/(3,35478+1,26522)=0,702 W/m2K 

5. Skladebný rozm r okna: 1050x910 mm, jednodílné 

    Vnit ní rozm ry: 820x665 mm 

 Uw=(0,5453*0,5+0,4102*0,69+2,97*0,06)/(0,5453+0,4102)=0,768 W/m2K 

6. Skladebný rozm r okna: 670x610 mm, jednodílné 

    Vnit ní rozm ry: 440x350 mm 

 Uw=(0,1606*0,5+0,2481*0,69+1,61*0,06)/(0,1606+,2481)=0,852 W/m2K 

7. Skladebný rozm r okna: 1500x910 mm, jednodílné 

    Vnit ní rozm ry: 1270x665 mm 

 Uw=(0,84455*0,5+0,52045*0,69+3,87*0,06)/(0,84455+0,52045)=0,743 W/m2K 



Záv re ná tabulka

Rozm r okna Sou initel prostupu tepla 

1,7x1,3 m 0,765 W/m2K 

1,05x0,61 m 0,823 W/m2K 

2,1x1,3 m 0,739 W/m2K 

2,1x2,2 m 0,702 W/m2K 

1,05x0,91 m 0,768 W/m2K 

0,67x0,61 m 0,852 W/m2K 

1,5x0,91 m 0,743 W/m2K 
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Energetický štítek budovy 
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Konzulta ní deník 






