
P íloha . 1 

Výpo et schodišt



Vypracováno dle [1] 

Lehman v vzorec: 

2 hs + bs = 630 

kde: hs …… výška stupn (mm)

bs …… ší ka stupn (mm)

Konstruk ní výška schodišt :

kvs = 3 253 mm 

Po et stup N:

N = kvs/hs,opt = 3 253/170 = 19,14 navrhuji 20 stup

kde: hs,opt …… optimální výška stupn (mm)

Skute ná výška stupn hs:

hs = kvs/N =  3 253/20 = 162,65 mm 

Skute ná ší ka stupn bs:

bs = 630 – 2 hs = 630 – 2 162,65 = 304,7 mm    navrhuji bs = 305 mm 

Délka jednoho ramene Dr:

Dr = (1/2 N – 1) bs = (1/2 20 – 1) 305 = 2 745 mm nevyhoví max. 

délce schodiš ového prostoru 

P epo et ší ky stupn bs:

bs = Dr/(1/2 N – 1) = 2 310/(1/2 20 – 1) = 256,67 navrhuji 260 mm 

Nová délka jednoho ramene Dr:

Dr = (1/2 N – 1) bs = (1/2 20 – 1) 260 = 2 340 mm     vyhoví max.

délce schodiš ového prostoru 

Sklon ramene :

tg = hs/bs = 162,65/260   => = 32,03°   vyhoví

optimální sklon ramene: = 25°- 35° pro b žné schodišt



Podchozí výška H1:

H1 = 1500 + 750/cos = 1500 + 750/cos 32,03° = 2 384,7 mm

Porovnání s požadavkem normy:

H1 = 2 384,7 mm   >   H1,N = 2 100 mm vyhoví

Pr chozí výška H2:

H2 = 750 + 1500 cos = 750 + 1500 cos 32,03° = 2 021,7 mm 

Porovnávání s požadavkem normy:

H2 = 2 021,7 mm   >   H2,N = 1 900 mm vyhoví

Obrázek . 1.: P dorys schodišt



Normy:

[1] SN 73 4130. Schodišt a šikmé rampy - Základní požadavky. Praha: eský

normaliza ní institut, 2010.

Obrázek . 2.: ez schodišt m



P íloha . 2 

Tepeln technické vyhodnocení stavebních konstrukcí



Výpo et proveden v [1] 

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 : obvodová st na 20°- ex 
Zpracovatel : Izabela Slowiková
Zakázka : Bakalá ská práce
Datum : 25.2.2015

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 Porotherm Univ 0,0100 0,8000 840,0 1450,0 14,0  0.0000 
 2 Porotherm 44 P 0,4400 0,1740 960,0 800,0 7,0  0.0000 
 3 Isover EPS 70F 0,1000 0,0380* 1270,0 14,0 30,0  0.0000 
 4 omítka CEMIX 0,0150 0,8000 840,0 1450,0 14,0  0.0000 

íslo Kompletní název vrstvy Interní výpo et tep. vodivosti
 1 Porotherm Universal ---
 2 Porotherm 44 P+D na maltu oby ejnou

---
 3 Isover EPS 70F ---
 4 omítka CEMIX ---

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   20.0  45.5 1063.3   -2.4  81.2  406.1 
   2       28   20.0  48.0 1121.7   -0.7  80.7  465.0 
   3       31   20.0  50.6 1182.5    3.3  79.4  614.3 
   4       30   20.0  54.5 1273.6    8.1  77.3  834.5 
   5       31   20.0  60.8 1420.9   13.1  74.2 1118.0
   6       30   20.0  65.9 1540.1   16.2  71.7 1319.7
   7       31   20.0  68.3 1596.1   17.6  70.3 1414.1
   8       31   20.0  67.6 1579.8   17.2  70.7 1386.7
   9       30   20.0  61.6 1439.6   13.6  73.9 1150.4
  10       31   20.0  55.3 1292.3    8.9  76.8  875.3 
  11       30   20.0  50.9 1189.5    3.8  79.2  634.8 
  12       31   20.0  48.3 1128.7   -0.5  80.7  472.8 

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



TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ :

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

Tepelný odpor konstrukce R :       5.19 m2K/W 
Sou initel prostupu tepla konstrukce U :      0.187 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :  0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 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 :  3.4E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :     4154.9 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :       22.7 h

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

Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :      18.40 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :      0.954 

íslo Minimální požadované hodnoty p i max. Vypo tené
m síce rel. vlhkosti na vnit ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% --------- 
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1   11.2  0.607    7.9  0.459   19.0  0.954   48.5 
   2   12.0  0.614    8.7  0.452   19.1  0.954   50.9 
   3   12.8  0.569    9.4  0.368   19.2  0.954   53.1 
   4   13.9  0.491   10.6  0.206   19.5  0.954   56.4 
   5   15.6  0.368   12.2 ------   19.7  0.954   62.0 
   6   16.9  0.186   13.4 ------   19.8  0.954   66.6 
   7   17.5 ------   14.0 ------   19.9  0.954   68.8 
   8   17.3  0.038   13.8 ------   19.9  0.954   68.1 
   9   15.8  0.351   12.4 ------   19.7  0.954   62.7 
  10   14.2  0.475   10.8  0.169   19.5  0.954   57.1 
  11   12.9  0.562    9.5  0.354   19.3  0.954   53.3 
  12   12.1  0.615    8.8  0.452   19.1  0.954   51.2 

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]:  18.4  18.3   2.2 -14.6 -14.7
p [Pa]:  1285  1260   711   176   138 
p,sat [Pa]:  2116  2105   714   171   169 

P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
Kond.zóna Hranice kondenza ní zóny Kondenzující množství
íslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 

   1  0.4907  0.5314  1.627E-0008

Celoro ní bilance vlhkosti: 

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.012 kg/m2,rok 
Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:      2.273 kg/m2,rok 

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



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

Ro ní cyklus .  1 

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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: obvodová st na 20°- ex

Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnit ní teplota Ti: 19,4 C
P evažující návrhová vnit ní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) 

Skladba konstrukce 
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 

  1 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Porotherm 44 P+D na maltu oby 0,440      0,174 7,0
  3 Isover EPS 70F 0,100      0,038* 30,0
  4 omítka CEMIX 0,015      0,800 14,0

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 = 0,954

 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 = 0,19 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

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

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenza ní zón iní: 0,084 kg/m2,rok
(materiál: Isover EPS 70F).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok

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

Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0115 kg/m2,rok
Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,2725 kg/m2,rok

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

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 na zemin  20°- ex - dlažba
Zpracovatel : Izabela Slowiková
Zakázka : Bakalá ská práce 
Datum : 25.2.2015

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 Pot r polymerc 0,0300 0,9600 840,0 1200,0 38,0  0.0000
 3 PE folie 0,0001 0,3500 1470,0 900,0 10000,0*  0.0000 
 4 Isover EPS Gre 0,1000 0,0310 2060,0 1400,0 40,0  0.0000
 5 Protan G 0,0015 0,1500 1500,0 1200,0 1333,0*  0.0000 

íslo Kompletní název vrstvy Interní výpo et tep. vodivosti
 1 Dlažba keramická ---
 2 Pot r polymercementový ---
 3 PE folie ---
 4 Isover EPS Grey 100 ---
 5 Protan G ---

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 :       3.28 m2K/W 
Sou initel prostupu tepla konstrukce U :      0.290 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :  0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 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 :  5.2E+0010 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 :      18.95 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :      0.930 



Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :     815.65 Ws/m2K

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :       5.80 C 

STOP, Teplo 2011 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: podlaha na zemin  20°- ex - dlažba 

Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnit ní teplota Ti: 19,4 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 Pot r polymercementový 0,030      0,960 38,0
  3 PE folie 0,0001      0,350 10000,0*
  4 Isover EPS Grey 100 0,100      0,031 40,0
  5 Protan G 0,0015      0,150 1333,0*

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 = 0,930

 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 = 0,29 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 = 5,80 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 na zemin  20°- ex - dýhovaná
Zpracovatel : Izabela Slowiková



Zakázka : Bakalá ská práce 
Datum : 25.2.2015

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 dýhovaná podla 0,0080 0,1800 2510,0 600,0 157,0  0.0000
 2 Pot r polymerc 0,0300 0,9600 840,0 1200,0 38,0  0.0000
 3 PE folie 0,0001 0,3500 1470,0 900,0 10000,0*  0.0000 
 4 Isover EPS Gre 0,1000 0,0310 2060,0 1400,0 40,0  0.0000
 5 Protan G 0,0015 0,1500 1500,0 1200,0 1333,0*  0.0000 

íslo Kompletní název vrstvy Interní výpo et tep. vodivosti
 1 dýhovaná podlaha ---
 2 Pot r polymercementový ---
 3 PE folie ---
 4 Isover EPS Grey 100 ---
 5 Protan G ---

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 :       3.31 m2K/W 
Sou initel prostupu tepla konstrukce U :      0.287 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :  0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 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 :  5.0E+0010 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 :      18.96 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :      0.931 

Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :     603.43 Ws/m2K

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :       4.82 C 

STOP, Teplo 2011 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: podlaha na zemin  20°-ex - dýhovaná 

Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnit ní teplota Ti: 19,4 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 dýhovaná podlaha 0,008      0,180 157,0
  2 Pot r polymercementový 0,030      0,960 38,0
  3 PE folie 0,0001      0,350 10000,0*
  4 Isover EPS Grey 100 0,100      0,031 40,0
  5 Protan G 0,0015      0,150 1333,0*

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 = 0,931

 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 = 0,29 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

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

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.5 v SN 730540-2) 
 Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C
 Vypo tená hodnota: dT10 = 4,82 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 nad 2NP 20°
Zpracovatel : Izabela Slowiková
Zakázka : Bakalá ská práce 
Datum : 25.2.2015

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 Stomix GamaDEK 0,0003 0,6500 1250,0 1580,0 788,0

0.0000
 2 Sádrokarton 0,0125 0,2200 1060,0 750,0 9,0  0.0000 
 3 Uzav ená vzduc 0,0200 0,1620* 1005,9 60,4 0,4  0.0000
 4 Jutafol N AL 1 0,0002 0,3900 1700,0 850,0 95000,0*  0.0000 
 5 Rockwool Rockm 0,1600 0,0560* 1007,0 130,0 2,0  0.0000
 6 Rockwool Rockm 0,1000 0,0560* 1007,0 130,0 2,0  0.0000

íslo Kompletní název vrstvy Interní výpo et tep. vodivosti
 1 Stomix GamaDEKOR F ---
 2 Sádrokarton ---
 3 Uzav ená vzduch. dutina tl. 20 mm 

---
 4 Jutafol N AL 170 Special ---
 5 Rockwool Rockmin ---
 6 Rockwool Rockmin ---

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 :   5.0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :  20.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  80.0 %
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   20.0  45.5 1063.3   -2.4  81.2  406.1 
   2       28   20.0  48.0 1121.7   -0.7  80.7  465.0 
   3       31   20.0  50.6 1182.5    3.3  79.4  614.3 
   4       30   20.0  54.5 1273.6    8.1  77.3  834.5 
   5       31   20.0  60.8 1420.9   13.1  74.2 1118.0
   6       30   20.0  65.9 1540.1   16.2  71.7 1319.7
   7       31   20.0  68.3 1596.1   17.6  70.3 1414.1
   8       31   20.0  67.6 1579.8   17.2  70.7 1386.7
   9       30   20.0  61.6 1439.6   13.6  73.9 1150.4
  10       31   20.0  55.3 1292.3    8.9  76.8  875.3 
  11       30   20.0  50.9 1189.5    3.8  79.2  634.8 
  12       31   20.0  48.3 1128.7   -0.5  80.7  472.8 

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

TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ :

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

Tepelný odpor konstrukce R :       4.82 m2K/W 
Sou initel prostupu tepla konstrukce U :      0.201 W/m2K

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

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  1.0E+0011 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       89.6 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        7.1 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 :      19.27 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :      0.951 

íslo Minimální požadované hodnoty p i max. Vypo tené
m síce rel. vlhkosti na vnit ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% --------- 
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1   11.2  0.607    7.9  0.459   18.9  0.951   48.7 
   2   12.0  0.614    8.7  0.452   19.0  0.951   51.1 
   3   12.8  0.569    9.4  0.368   19.2  0.951   53.2 
   4   13.9  0.491   10.6  0.206   19.4  0.951   56.5 
   5   15.6  0.368   12.2 ------   19.7  0.951   62.1 
   6   16.9  0.186   13.4 ------   19.8  0.951   66.7 
   7   17.5 ------   14.0 ------   19.9  0.951   68.8 
   8   17.3  0.038   13.8 ------   19.9  0.951   68.2 
   9   15.8  0.351   12.4 ------   19.7  0.951   62.8 
  10   14.2  0.475   10.8  0.169   19.5  0.951   57.2 
  11   12.9  0.562    9.5  0.354   19.2  0.951   53.5 
  12   12.1  0.615    8.8  0.452   19.0  0.951   51.4 

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

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

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

tepl.[C]:  19.3  19.3  19.1  18.7  18.7  10.4   5.1 
p [Pa]:  1285  1278  1274  1274   713   703   697 
p,sat [Pa]:  2233  2233  2210  2160  2160  1257   879 

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

Množství difundující vodní páry  Gd :  5.908E-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 nad 2NP 20° 

Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnit ní teplota Ti: 19,4 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 Stomix GamaDEKOR F 0,0003      0,650 788,0
  2 Sádrokarton 0,0125      0,220 9,0
  3 Uzav ená vzduch. dutina tl. 20 0,020      0,162* 0,4
  4 Jutafol N AL 170 Special 0,0002      0,390 95000,0*
  5 Rockwool Rockmin 0,160      0,056* 2,0
  6 Rockwool Rockmin 0,100      0,056* 2,0

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 = 0,951

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

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

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  = 0,30 W/m2K
 Vypo tená hodnota: U = 0,20 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

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

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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 : obvodová st na soklová 20°- ex
Zpracovatel : Izabela Slowiková
Zakázka : Bakalá ská práce 
Datum : 25.2.2015

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 Porotherm Univ 0,0100 0,8000 840,0 1450,0 14,0  0.0000 
 2 Porotherm 44 P 0,4400 0,1740 960,0 800,0 7,0  0.0000 
 3 Protan G 0,0015 0,1500 1500,0 1200,0 1333,0*  0.0000 
 4 Isover EPS Per 0,0600 0,0340* 1270,0 29,0 50,0  0.0000 
 5 Stomix AlfaDEK 0,0025 0,6500 1250,0 1750,0 95,0  0.0000 



íslo Kompletní název vrstvy Interní výpo et tep. vodivosti
 1 Porotherm Universal ---
 2 Porotherm 44 P+D na maltu oby ejnou ---
 3 Protan G ---
 4 Isover EPS Perimetr ---
 5 Stomix AlfaDEKOR F ---

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   20.0  45.5 1063.3   -2.4  81.2  406.1 
   2       28   20.0  48.0 1121.7   -0.7  80.7  465.0 
   3       31   20.0  50.6 1182.5    3.3  79.4  614.3 
   4       30   20.0  54.5 1273.6    8.1  77.3  834.5 
   5       31   20.0  60.8 1420.9   13.1  74.2 1118.0
   6       30   20.0  65.9 1540.1   16.2  71.7 1319.7
   7       31   20.0  68.3 1596.1   17.6  70.3 1414.1
   8       31   20.0  67.6 1579.8   17.2  70.7 1386.7
   9       30   20.0  61.6 1439.6   13.6  73.9 1150.4
  10       31   20.0  55.3 1292.3    8.9  76.8  875.3 
  11       30   20.0  50.9 1189.5    3.8  79.2  634.8 
  12       31   20.0  48.3 1128.7   -0.5  80.7  472.8 

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

TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ :

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

Tepelný odpor konstrukce R :       4.32 m2K/W 
Sou initel prostupu tepla konstrukce U :      0.223 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :  0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 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 :  4.5E+0010 m/s 
Teplotní útlum konstrukce Ny* :     3023.9 
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :       22.6 h

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

Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :      18.10 C 
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :      0.946 



íslo Minimální požadované hodnoty p i max. Vypo tené
m síce rel. vlhkosti na vnit ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% --------- 
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1   11.2  0.607    7.9  0.459   18.8  0.946   49.1 
   2   12.0  0.614    8.7  0.452   18.9  0.946   51.5 
   3   12.8  0.569    9.4  0.368   19.1  0.946   53.5 
   4   13.9  0.491   10.6  0.206   19.4  0.946   56.7 
   5   15.6  0.368   12.2 ------   19.6  0.946   62.2 
   6   16.9  0.186   13.4 ------   19.8  0.946   66.7 
   7   17.5 ------   14.0 ------   19.9  0.946   68.9 
   8   17.3  0.038   13.8 ------   19.8  0.946   68.2 
   9   15.8  0.351   12.4 ------   19.7  0.946   62.9 
  10   14.2  0.475   10.8  0.169   19.4  0.946   57.4 
  11   12.9  0.562    9.5  0.354   19.1  0.946   53.8 
  12   12.1  0.615    8.8  0.452   18.9  0.946   51.8 

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]:  18.1  18.0  -1.2  -1.3 -14.7 -14.7
p [Pa]:  1285  1266   849   577   171   138 
p,sat [Pa]:  2076  2064   553   550   170   169

P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
Kond.zóna Hranice kondenza ní zóny Kondenzující množství
íslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s] 

   1  0.4500  0.4500  2.964E-0008

Celoro ní bilance vlhkosti: 

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.048 kg/m2,rok 
Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:      1.195 kg/m2,rok 

Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  nižší než   0.0 C. 

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

Ro ní cyklus .  1 

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

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: obvodová st na soklová 20°-ex

Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnit ní teplota Ti: 19,4 C
P evažující návrhová vnit ní teplota TiM: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C 
Teplota na vn jší stran  Te: -15,0 C 
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai: 20,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) 



Skladba konstrukce 
íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 

  1 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Porotherm 44 P+D na maltu oby 0,440      0,174 7,0
  3 Protan G 0,0015      0,150 1333,0*
  4 Isover EPS Perimetr 0,060      0,034* 50,0
  5 Stomix AlfaDEKOR F 0,0025      0,650 95,0

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 = 0,946

 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 = 0,22 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

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

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenza ní zón iní: 0,054 kg/m2,rok
(materiál: Protan G). 
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,054 kg/m2,rok

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

Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0479 kg/m2,rok
Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,1954 kg/m2,rok

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

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software

Program:

[1] Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



P íloha . 3 

Výpo et tepelných ztrát objektu 



Výpo et proveden v [1]

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 : Ztráty obálkou budovy
Zpracovatel : Izabela Slowiková
Zakázka : Bakalá ská práce 
Datum : 25.2.2015
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 :       20.0 C 

P dorysná plocha podlahy objektu A :      207.1 m2 
Exponovaný obvod objektu P :       57.9 m 
Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V :      364.9 m3 

Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu :        0.0 % 

Typ objektu : bytový

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

P d. plocha A :   207.1 m2 Objem vzduchu V :   291.9 m3 
Exp. obvod P :    57.9 m Po et na podlaží :  1 

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

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

Typ v trání : p irozené Min. hyg. vým na :   0.5 1/h 
Vým na n50 :   2.0 1/h initelé e + epsilon :  0.05 +  1.00 

Název konstrukce Plocha U Korekce DeltaU Ueq H,T

obvodová st na 298.8  0.19 e = 1.00  0.00  -------  56.77 W/K
okna  48.0  0.74 e = 1.00  0.40  -------  62.93 W/K
dve e   3.6  1.20 e = 1.00  0.50  -------   7.06 W/K
soklová st na  14.3  0.22 e = 1.00  0.00  -------   3.14 W/K
dve e   0.2  1.20 e = 1.00  0.50  -------   0.39 W/K
podlaha na zemi 207.1  0.29 Gw= 1.00  -------  0.18  18.72 W/K
strop nad 2.NP 205.3  0.20 bu= 0.43  0.00  -------  17.65 W/K
výklopné dve e   1.8  1.20 bu= 0.43  0.50  -------   1.33 W/K

Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :       0 W
Násobnost vým ny vzduchu n :    0.50 1/h 

Ztráta prostupem Fi,T :    5880 W,  tj.  100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
Ztráta v tráním Fi,V :    1737 W,  tj.  100.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
Ztráta celková Fi,HL :    7617 W,  tj.  100.0 % z celkové ztráty objektu 

TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ . 1
Ztráta prostupem Fi,T :     5880 W,  tj.  100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
Ztráta v tráním Fi,V :     1737 W,  tj.  100.0 % z celkové ztráty v tráním objektu 
Ztráta celková Fi,HL :     7617 W,  tj.  100.0 % z celkové ztráty objektu 



ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:
Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te : -15.0 C

Ozna . Název Tep- Vytáp ná Objem Celk. % z Podíl
p./ .m. místnosti lota plocha vzduchu ztráta celk. FiHL/(Ti-Te)

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

 1/   1  1  20.0    207.1   291.9     7617 100.0% 217.62

Sou et:    207.1    291.9     7617 100.0%   217.62

CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU
Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    7.617 kW 100.0 %

Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T    5.880 kW  77.2 % 
Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V    1.737 kW  22.8 % 

Tep. ztráta prostupem: Plocha:    Fi,T/m2: 
obvodová st na    1.987 kW  26.1 %   298.8 m2      6.6 W/m2
okna    1.430 kW  18.8 %    48.0 m2     29.8 W/m2
dve e    0.184 kW   2.4 %     3.8 m2     48.3 W/m2
soklová st na    0.110 kW   1.4 %    14.3 m2      7.7 W/m2
podlaha na zemi    0.655 kW   8.6 %   207.1 m2      3.2 W/m2
strop nad 2.NP    0.618 kW   8.1 %   205.3 m2      3.0 W/m2
výklopné dve e    0.033 kW   0.4 %     1.8 m2     18.1 W/m2
Tepelné vazby    0.863 kW  11.3 %       ---       ---

PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P EDPIS :
Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994): q,c =     0.60 W/m3K
Spot eba energie na vytáp ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997): E1 =    43.83 kWh/m3,rok

P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 (2002):
Uvažované hodnoty : - obestav ný objem Vb =     364.90 m3 

- pr m r. vnit ní teplota Ti =       20.0 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:     13792 kWh/a
Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:       3954 kWh/a
P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:       2591 kWh/a
P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:       4142 kWh/a

Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:      11351 kWh/a

Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   31.11 kWh/m3,rok 

PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:
Ustálený m rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):   178.4 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy A:   779.1 m2 

Výchozí hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla 
podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:    0.34 W/m2K
Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em    0.23 W/m2K

STOP, Ztráty 2011



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011)

Název úlohy: Ztráty obálkou budovy 

Rekapitulace vstupních dat:
Objem vytáp ných zón budovy V = 364,9 m3 
Plocha ohrani ujících konstrukcí A = 779,1 m2
P evažující návrhová vnit ní teplota Tim: 20,0 C

Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
je uveden v protokolu o výpo tu programu Ztráty. 

Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy ( l. 5.3) 

Požadavek:
 max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N = 0,34 W/m2K

Výsledky výpo tu:
 pr m rný sou initel prostupu tepla U,em = 0,23 W/m2K

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

Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy ( l. C.2) 

Klasifika ní t ída: B
Slovní popis: úsporná
Klasifika ní ukazatel CI: 0,7

Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software

Program:

[1] Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 



P íloha . 4 

Energetický štítek obálky budovy 











P íloha . 5 

Výpis za izovacích p edm t



Za izovací p edm ty v 1. NP:

1x K Nást nný plynový kondenza ní kotel Junkers ZSB 14-3 C CerapurSmart, tepelný

výkon je v rozsahu 3,3 – 14 kW, rozm ry 850x400x370 mm, spodní hrana je 1100 

mm nad podlahou 

1x ZOV Zásobníkový oh íva vody Regulus R2BC 500 (483 l) se dv ma topnými hady,

rozm ry 1780x ø760 mm, válcový, stacionární 

1x BV Bazénový vým ník BOWMAN 60 Titan, rozm r ø110x545 mm

1x AN Plastová akumula ní nádrž na srážkovou vodu Asio AS-REWA kombi 10 ER,

objem 10,19 m3, hranatá, rozm ry 2580x2580x2100 mm, potrubí DN 150 

1x VT Sestava vsakovacích tunel Garantia, firmy Glynwed s.r.o. (Nicoll eská

republika), sestava se skládá z 27 ks, rozm r jednoho dílu je 1,2x0,8x0,51 m

2x U1 Keramické umyvadlo o rozm rech 650x520x185 mm. Instala ní výška horního 

okraje je ve výšce 850 mm nad podlahou. Úchytné šrouby jsou umíst ny 65 mm

pod horním okrajem umyvadla, osová vzdálenost je 280 mm. Rohové ventily jsou

instalovány ve výšce 580 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA Lyra plus s otvorem pro baterii) 

- umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chromovaná

(typ: JIKA Lyra plus s výpustí)

1x U2 Keramické umývátko o rozm rech 450x370x155 mm. Instala ní výška horního 

okraje je ve výšce 850 mm nad podlahou. Úchytné šrouby jsou umíst ny 55 mm

pod horním okrajem umývátka, osová vzdálenost je 180 mm. Rohové ventily jsou

instalovány ve výšce 630 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA Lyra plus s otvorem pro baterii) 

- umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chromovaná

(typ: JIKA Lyra plus s výpustí)

1x WC Keramický záv sný klozet o rozm rech 530x360 mm, s bo ním odpadem. Horní 

hrana klozetu je ve výšce 400 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA Lyra plus klozet záv sný 53 cm, hluboké splachování, bílý)

Podomítkový systém o rozm rech 1120-1320x500x140-195 mm. Napojení na 

vodovod je ve výšce 1000 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA PRO modul pro záv sné WC do lehkých p í ek)



1x V Akrylátová vana o rozm rech 1800x800 mm, osazená bo ními panely. Instala ní

výška horního okraje je 540-610 mm. 

(typ: JIKA CUBITO 223420, bílá)

- vanová nást nná páková baterie, chromovaná, rozte 150 mm, umíst ná ve 

výšce 680 mm nad podlahou 

(typ: JIKA Lyra plus 331282) 

1x S Obdélníkový sprchový kout s hliníkovým profilem, s bezpe nostním sklem, 

s keramickou sprchovou vani kou. Rozm ry 1850x900x700 mm. 

(typ: Sprchový kout 70x90 cm GIADA obdélníkový, sprchová vani ka TOPAZIO 

70x90 cm obdélníková) 

- vanová nást nná páková baterie, chromovaná, rozte 150 mm, umíst ná ve 

výšce 1050 mm nad podlahou 

(typ: JIKA Lyra plus 33182) 

1x P Automatická pra ka s p edním pln ním Electrolux EPW 1062 TDW, rozm ry

850x600x500 mm, bílá, rohový ventil pro p ipojení studené vody je umíst n 580 

mm nad podlahou

1x M Vestavná my ka nádobí Electrolux ESI 6511 LOX, rozm ry 818x596x575 mm, 

bílá + nerezový panel s displejem, rohový ventil pro p ipojení studené vody je 

umíst n 580 mm nad podlahou 

1x D Nerezový dvoud ez ALFA BB lešt ný, rozm ry 800x500x200 mm. Rohové

ventily jsou instalovány ve výšce 580 mm nad podlahou.

- d ezová stojánková páková baterie, s výsuvnou sprchou, chromovaná

(typ: JIKA Lyra plus d ezová baterie se sprchou) 

1x VP Podlahová vpus AlcaPlast APV32, spodní 50 mm, tvercová nerezová m ížka

105x105 mm, suchá klapka, výška 79 mm 

1x VD Sklokeramická varná deska Mora VDS 640 X, rozm ry 510x580 mm

1x ZV Zahradní ventil Oras (431520), nezámrzný ventil DN 20, chromovaný, ventil

obsahuje zp tnou klapku 



Za izovací p edm ty v 2. NP:

2x U1 Keramické umyvadlo o rozm rech 650x520x185 mm. Instala ní výška horního 

okraje je ve výšce 850 mm nad podlahou. Úchytné šrouby jsou umíst ny 65 mm

pod horním okrajem umyvadla, osová vzdálenost je 280 mm. Rohové ventily jsou

instalovány ve výšce 580 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA Lyra plus s otvorem pro baterii) 

- umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chromovaná

(typ: JIKA Lyra plus s výpustí)

1x U2 Keramické umývátko o rozm rech 450x370x155 mm. Instala ní výška horního 

okraje je ve výšce 850 mm nad podlahou. Úchytné šrouby jsou umíst ny 55 mm

pod horním okrajem umývátka, osová vzdálenost je 180 mm. Rohové ventily jsou

instalovány ve výšce 630 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA Lyra plus s otvorem pro baterii) 

- umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chromovaná

(typ: JIKA Lyra plus s výpustí)

1x WC Keramický záv sný klozet o rozm rech 530x360 mm, s bo ním odpadem. Horní 

hrana klozetu je ve výšce 400 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA Lyra plus klozet záv sný 53 cm, hluboké splachování, bílý)

Podomítkový systém o rozm rech 1120-1320x500x140-195 mm. Napojení na 

vodovod je ve výšce 1000 mm nad podlahou. 

(typ: JIKA PRO modul pro záv sné WC do lehkých p í ek)

1x V Akrylátová vana o rozm rech 1800x800 mm, osazená bo ními panely. Instala ní

výška horního okraje je 540-610 mm. 

(typ: JIKA CUBITO 223420, bílá)

- vanová nást nná páková baterie, chromovaná, rozte 150 mm, umíst ná ve 

výšce 680 mm nad podlahou 

(typ: JIKA Lyra plus 331282) 

1x S Obdélníkový sprchový kout s hliníkovým profilem, s bezpe nostním sklem, 

s keramickou sprchovou vani kou. Rozm ry 1850x900x700 mm. 

(typ: Sprchový kout 70x90 cm GIADA obdélníkový, sprchová vani ka TOPAZIO 

70x90 cm obdélníková) 

- vanová nást nná páková baterie, chromovaná, rozte 150 mm, umíst ná ve 



výšce 1050 mm nad podlahou 

(typ: JIKA Lyra plus 33182)

1x P Automatická pra ka s p edním pln ním Electrolux EPW 1062 TDW, rozm ry

850x600x500 mm, bílá, rohový ventil pro p ipojení studené vody je umíst n 580 

mm nad podlahou 

1x M Vestavná my ka nádobí Electrolux ESI 6511 LOX, rozm ry 818x596x575 mm, 

bílá + nerezový panel s displejem 

1x D Nerezový dvoud ez ALFA BB lešt ný, rozm ry 800x500x200 mm. Rohové

ventily jsou instalovány ve výšce 580 mm nad podlahou.

- d ezová stojánková páková baterie, s výsuvnou sprchou, chromovaná

(typ: JIKA Lyra plus d ezová baterie se sprchou) 

1x VD Sklokeramická varná deska Mora VDS 640 X, rozm ry 510x580 mm

4x SK Plochý lyrový solární kolektor Regulus KPG1-ALC, rozm ry 1170x2150x83 mm



P íloha . 6 

Výpo et pot eby vody 



Výpo et byl proveden dle [1] 

Pr m rná denní pot eba vody: 

Qdp = n qp

kde: n …… po et spot ebních jednotek 

qp …… specifická pot eba vody (l/os.den) 

qp = Qr/365 = 36/365 = 0,099 m3/os.den

kde: Qr …… ro ní pot eba vody = 36 m3/os.den

Qdp = 6 0,099 = 0,594 m3/den = 594 l/den 

Maximální denní pot eba vody: 

Qdm = Qdp kd

kde: kd …… koeficient denní nerovnom rnosti = 1,35 

Qdm = 594 1,35 = 801,9 l/den

Maximální hodinová pot eba vody:

Qh,max = Qdm kh z-1

kde: kh …… koeficient hodinové nerovnom rnosti = 1,9 

z-1 …… pr m rná doba odb ru vody b hem dne 

Qh,max = 801,9 1,9 1/24  = 63,48 l/h 

Vyhláška:

[1] Vyhláška . 120/2011 Sb., kterou se m ní vyhláška Ministerstva zem d lství .

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

pro ve ejnou pot ebu. Praha: Ministerstvo zem d lství, 2011. – ve zn ní pozd jších

p edpis



P íloha . 7 

Výpo et zásobníkového oh íva e vody



Výpo et proveden dle [1] 

Objem zásobníku oh íva e vody p i použití solárního systému je roven 1,5 – 2 násobku

denní pot eby teplé vody. Tato hodnota je závislá na po tu osob a na za azení budovy do

vysokého standardu [2]. Výpo et je proveden pro 6 osob. 

Pot eba teplé vody Vw,day:

Vw,day = Vw,f,day f/1000

kde: Vw,f,day …… specifická pot eba teplé vody na m r. jednotku a den (l/(os den))

f …… po et m rných jednotek (-) 

Vw,day = 50 6/1000 = 0,3 m3 = 300 l

Rozmezí objemu zásobníku:

450 – 600 l 

Pro toto rozmezí objemu byl zvolen zásobníkový oh íva Regulus R2BC 500, který má

objem vody 483 l. 

Zdroje:

[1] SN EN 15316-3-1 (06 0401): 2008 Tepelné soustavy v budovách – Výpo tová

metoda pro stanovení energetických pot eb a ú innosti soustavy – ást 3-1: Soustavy 

teplé vody, charakteristiky pot eb (požadavky na odb r vody) 

[2] MATUŠKA, Tomáš. Solární tepelné soustavy. Praha: Spole nost pro techniku 

prost edí, 2009. 978-80-02-02186-5 



P íloha . 8 

Výpo et vnit ních vodovod



Výpo et proveden dle [1] 

Hydraulické posouzení navrženého potrubí: 

pdis pminFl + pe + pWM + pAp + pRF

kde: pdis …… dispozi ní p etlak na za átku posuzovaného potrubí (kPa)

pminFl …… minimální požadovaný hydrodynamický p etlak p ed výtokovou

armaturou (kPa) 

pe …… tlaková ztráta zp sobená výškovým rozdílem mezi geodetickými

úrovn mi za átku a konce posuzovaného potrubí (kPa) 

pWM …… tlakové ztráty vodom ru (kPa) – dle p ílohy . 9 

pAp …… tlakové ztráty napojených za ízení (kPa)

pRF …… tlakové ztráty vlivem t ení a místních odpor v potrubí (kPa) 

400,00 100,00 + 54,33 + 19,00 + 0 + 195,11

400,00 368,44 vyhoví

pe = h g/1000

kde: h …… svislá vzdálenost mezi geodetickými úrovn mi za átku a konce 

posuzovaného potrubí (m) 

…… hustota vody (kg/m3)

g …… tíhové zrychlení (m/s2)

pe = 5,54 999,7 9,81/1000 = 54,33 kPa 



Posouzení nutnosti cirkulace:

Tabulka . 1: Doba odtoku studené vody v nejdelší v tvi

Úsek v (m/s) l (m) celkový as (s)

T1-T2 1,80 3,450 1,92

T2-T3 2,23 1,450 0,65

T3-T4 1,65 0,700 0,42

T4-T5 1,83 1,210 0,66

T5-T6 2,16 0,867 0,4

T6-T7 1,82 18,376 10,1

14,15

Posudek požadavku dle [2] 

tmax t

30 s > 14,15 s vyhoví

Doba odtoku vyhoví požadavku, proto cirkulace není nutná.

Stanovení nejmenší dopravní výšky erpadla užitkové vody: 

H = (1000 pRF)/( g) = (1000 60,7151)/(999,7 9,81) = 6,19 m 

erpadlo má výtlak Hn = 36m. 

Posouzení: Hn H

36 m > 6,19 m vyhoví



Tabulky dimenzí studené, teplé a užitkové vody: 

Obrázek . 1: Dimenze potrubí studené vody - hlavní v tev

Obrázek . 2: Dimenze potrubí teplé vody - hlavní v tev

Obrázek . 3: Dimenze potrubí užitkové vody - hlavní v tev



Obrázek . 4: Dimenze potrubí 
studené vody - vedlejší v tve

Obrázek . 5: Dimenze potrubí
teplé vody - vedlejší v tve

Obrázek . 6: Dimenze potrubí užitkové 
vody - vedlejší v tve



P íloha . 9 

Návrh domovního vodom ru



Výpo et dle [1]

Návrh: Domovní vodom r ELSTER M100 ARTIST MNR, Qn 3,5 m3/h

Maximální pr tok vodom ru:

Qmax > QD + 15%

kde: Qmax …… maximální pr tok vodom ru (m3/h)

QD …… výpo tový pr tok (m3/h)

7 m3/h > 3,204 m3/h + 15% 

7 m3/h > 3,685 m3/h vyhoví

Jmenovitý pr tok vodom ru:

Qn  >  QD

3,5 m3/h > 3,204 m3/h vyhoví

Tlaková ztráta vodom ru:

QD = 3,204 m3/h

Diagram 3.5 

Za t chto podmínek je tlaková ztráta 0,19 bar = 19 kPa

Obrázek .1: Tlakové ztráty vodom ru [2] 



Normy a zdroje:

[1] SN 75 5455. Výpo et vnit ních vodovod . Praha: eský normaliza ní institut, 2004. 

[2] Technický list vodom ru [online] dostupné z

http://www.kapka-vodomery.cz/download/vodomery/domovni/elster-m100-artist-

mnr.pdf

Obrázek .2: Technické parametry vodom ru [2] 



P íloha . 10 

Výpo et expanzní nádoby pro vodovod



Navrženo dle [1] 

Objem takové nádoby: 

VET = 1,3 Vo n 1/

kde: VET …… objem expanzní tlakové nádoby (l)

Vo …… objem vody v celé soustav (l)

n …… sou initel zv tšení objemu (-) 

…… stupe využití expanzní nádoby (-) 

Tabulka .1: Objem vody v soustav

délka (m) objem (l) 

Zásobník TV 483

16x2,2 32,987 3,49

20x2,8 22,515 3,67

25x3,5 10,441 2,66

32x4,4 53,986 22,82

515,64

Stupe využití expanzní nádoby: 

= (ph,dov,A – pd,A)/ph,dov,A

kde: ph.dov,A …… nejvyšší dovolený absolutní tlak (kPa) 

pd,A …… hydrostatický absolutní tlak (kPa) 

= (600 – 137,78)/600 = 0,77 

Hydrostatický absolutní tlak: 

pd,A = g h 10-3 + pB

Obrázek . 1: Sou initel zv tšení objemu [1]



kde: …… hustota vody (kg/m3)

g …… tíhové zrychlení (m/s2) 

h …… výška vodního sloupce nad expanzní nádobou (m) 

pB …… barometrický tlak (kPa) 

pd,A = 1000 9,81 3,851 10-3 + 100 = 137,78 kPa 

Výpo et VET:

VET = 1,3 515,64 0,02243 1/0,77 = 19,53 l 

Je navržena expanzní nádoba pro pitnou vodu Regulus AquaFill HW025 o objemu 25l. 

Zdroje:

[1] Návrh expanzní nádoby [online] dostupný z http://www.tzb-info.cz/1156-

navrhexpanzni-nadoby



P íloha . 11 

Návrh solárních kolektor



Výpo et proveden dle [1] 

Plochu solárního kolektoru ur íme dle [1]. Hodnoty pro výpo et jsou ur eny pro sklon

kolektoru 45°a orientaci na jihovýchod. Odklon od jihu je 45,6°sm rem k východu. Pro výpo et

Ht.den teor, Ht,den dif a r byly použity hodnoty z P íloh A, B a D [1], byly použity pr m rné hodnoty

z m síc duben a zá í. Objekt se nachází na venkov (charakteristická oblast venkov). 

Výpo et hodnoty slune ní energie dopadlé na plochu b hem dne: 

Ht,den = r Ht,den teor + (1- r) Ht,den dif

kde: Ht,den …… slune ní energie dopadlá na plochu b hem dne (kWh/(m2.den))

Ht,den teor …… teoretická slune ní energie dopadlá na plochu b hem dne 

(kWh/(m2.den))

Ht,den dif …… difuzní energie dopadlá na plochu b hem dne (kWh/(m2.den))

r …… pom rná doba slune ního svitu (h) 

Ht,den = 0,445 6,965 + (1-0,445) 1,045 = 3,68 kWh/(m2.den)

Pom rná doba slune ního svitu: 

r = skut/ teor

kde: skut …… skute ná doba slune ního svitu (h) 

teor …… teoretická doba slune ního svitu (h) 

Pro výpo et byla zvolena hodnota r = 0,445, která je ur ena na základ p ílohy D [1]

Pr m rná denní innost solárního kolektoru:

k = 0 –a1 (tk,m – te,s)/GT,m – a2 (tk,m – te,s)2/GT,m

kde: k …… pr m rná denní ú innost solárního kolektoru (-) 

0 …… ú innost p i nulových ztrátách (-) – od výrobce

a1 …… lineární sou initel tepelné ztráty (W/(m2.K2)) – od výrobce

a2 …… kvadratický sou . tepelné ztráty kolektoru (W/(m2.K2)) – od výrobce

GT,m ……. st ední denní slune ní ozá ení (W/m2) – P íloha C [1] 

tk,m …… pr m rná teplota teplonos. kapaliny v pr b hu dne (°C) – Tab. 6.5 [1]

te,s …… pr m rná venkovní teplota v dob slun. svitu (°C) – P íloha E [1] 

k = 0,759 – 3,48 (40 – 15,25)/535,5 – 0,0161 (40 – 15,25)2/535,5 = 0,58 



Využitelný tepelný zisk solárních kolektor :

qk,u = 0,9 k Ht,den (1-p)

kde: qk,u …… teoreticky využitelný tepelný zisk solárního kolektoru za den vztažený

na 1 m2 plochy apertury (kWh/(m2.den))

Ht,den …… slune ní energie dopadlé na plochu b hem dne (kWh/(m2.den))

k …… pr m rná denní ú innost solárního kolektoru (-) 

p …… srážka z tepelných zisk solárního kolektoru vlivem tepelných ztrát (-) – 

Tab. 6.6 [1] 

0,9 …… reduk ní initel (-) 

qk,u = 0,9 0,58 3,68 (1-0,20) = 1,54 kWh/(m2.den)

Pot eba tepla pro oh ev teplé vody za den: 

Qp,c = (1+ z) (VTV,den c(tTV – tSV))/3,6 106

kde: Qp,c …… celková denní pot eba tepla na p ípravu teplé vody (kWh/den)

z …… p irážka na tepelné ztráty p ípravy teplé vody (-) – Tab. 6.2 [1] 

VTV,den …… pr m rná denní pot eba teplé vody (m3/den) = 0,3 m3/den

…… hustota vody (kg/m3)

c …… m rná tepelná kapacita vody (J/(kg/m3))

tTV …… teplota teplé vody (°C) 

tSV …… teplota studené vody (°C) 

Qp,c = (1 + 0,15) (0,3 1000 4187 (50 - 12))/3,6 106 = 15,25 kWh/den 

Optimální plocha solárních kolektor :

Ak = Qp,c/qk,u

kde: Ak …… optimální plocha solárních kolektor (m2)

Qp,c …… celková denní pot eba tepla na p ípravu teplé vody (kWh/den)

qk,u …… teoreticky využitelný tepelný zisk solárních kolektor na den vztažený

na 1 m2 plochy apertury (kWh/(m2.den))

Ak = 15,25/1,54 = 9,9 m2



Na základ vypo tených hodnot bylo zjišt no, že optimální plocha pro 60 % pokrytí je

9,9 m2. Pro tento objekt rodinného domu jsou navrženy ty i ploché kolektory Regulus KPG1

– ALC. Plocha apertury jednoho kolektoru je 2,392 m2. Celková plocha apertury ty kolektor

je 9,568 m2, z toho je vypo teno výsledné pokrytí 57,99 %. 

Zdroje:

[1] MATUŠKA, Tomáš. Solární tepelné soustavy. Praha: Spole nost pro techniku 

prost edí, 2009, 978-80-02-02186-5 



P íloha . 12 

Návrh dimenze potrubí a výpo et tlakových ztrát v soustav



Navrženo dle [1] 

Návrh: - potrubí: me 22x1

- teplonosná kapalina: SOLARTEN PLUS, propylenglykol, pom r voda 

kapalina je 1:1 

Tlaková ztráta:

Re = W d/

kde: Re …… Reynoldsovo íslo (-) 

W …… rychlost proud ní teplonosné látky v potrubí (m/s) 

d …… vnit ní pr m r potrubí (m) 

…… kinetická viskozita teplonosné látky (m2/s) – Tab. 7.6 [1] 

Re = 0,3 0,02/4,8 10-6 = 1250   (laminární proud ní)

Sou initel t ecí ztráty: 

= 64/Re 

kde: Re …… Reynoldsovo íslo (-) 

…… sou initel t ecí ztráty (-) 

= 64/1250 = 0,0512 

Tlaková ztráta t ením:

p = l/d w2/2

kde: p …… tlaková ztráty t ením (Pa) 

…… sou initel t ecí ztráty (-) 

w …… rychlost proud ní teplonosné látky v potrubí (m/s) – Tab. 7.6 [1] 

…… hustota teplonosné látky (kg/m3) – Tab. 7.6 [1]

d …… vnit ní pr m r potrubí (m) 

l …… délka potrubí (m) 

p = 0,0512 28,4/0,02 0,32/2 1032 = 3376,4 Pa 

Tlaková ztráta místními odpory: 

p = w2/2



kde: …… sou initel místní tlakové ztráty (-) – = 45 

w…… rychlost proud ní teplonosné látky v potrubí (m/s) – Tab. 7.6 [1] 

…… hustota teplonosné látky (kg/m3) – Tab. 7.6 [1]

p = 45 0,32/2 1032 = 2090 Pa 

Tlaková ztráta solárními kolektory: 

pk = 4 80 = 320 Pa 

Hodnota 80 kPa byla ode tena z grafu na Obrázku . 1 pro pr tok 120 l/h. 

Celková ztráta: 

p = p + p + pk = 3376,4 + 2090 + 320 = 5786,4 Pa 

Obrázek . 1: Graf tlakových ztrát kolektoru [2]

Zdroje:

[1] MATUŠKA, Tomáš. Solární tepelné soustavy. Praha: Spole nost pro techniku 

prost edí, 2009, 978-80-02-02186-5 

[2] Technický list solárního kolektoru KPG1 – ALC [online] dostupný z 

http://www.regulus.cz/download/technicke-listy/cz/kpg1-alc-technicky-list-cz.pdf



P íloha . 13 

Návrh a posouzení erpadla solární soustavy 



Návrh dle [1] 

Charakteristické hodnoty pro návrh erpadla:

- tlaková ztráta p = 5786,4 Pa 

- pr tok 120 l/h = 0,12 m3/h

- dopravní výška H = 5,48 m 

Návrh: erpadlo WILO – Yonos Pico-STG 15/1-7,5, které je vhodné pro solární 

systémy

Navržené erpadlo vyhovuje podmínkám solární soustavy.

Zdroj:

[1] Technické parametry erpadla WILO – Yonos Pico-STG 15/1-7,5 [online] dostupný z 

http://productfinder.wilo.com/cz/CZ/productrange/00000049000165be00020023/fc_ra

nge_description

Obrázek . 1: Graf pracovní charakteristiky erpadla [1] 



P íloha . 14 

Výpo et expanzní nádoby solární soustavy 



Navrženo dle [1] 

Objem expanzní nádoby:

VEN = (Vs + V + Vk) (pe + pb)/(pe – po)

kde: VEN …… objem expanzní nádoby (l)

Vs …… objem kapaliny v expanzní nádob za studena (l) 

…… sou initel objemové roztažnosti teplonosné látky (-) 

Vk …… objem solárních kolektor (l)

V …… objem kapaliny v solární soustav (l)

pe …… maximální provozní tlak soustavy (kPa)

po …… minimální provozní tlak soustavy (kPa)

pb …… atmosférický tlak (kPa) 

Objem kapaliny v solární soustav :

V = Vk + Vp + Vv

kde: Vk …… objem kapaliny v kolektorech (l)

Vp …… objem kapaliny v potrubí (l) 

Vv …… objem kapaliny ve vým níku (l)

V = 4 1,7 + 6,095 + 11 = 23,895 l 

Objem kapaliny v expanzní nádob za studena: 

Vs = 1% až 10% V 

Vs = 2 l 

Dovolený maximální tlak: 

pe = psv – 50 kPa

kde: psv …… vypoušt cí tlak pojistného ventilu (kPa) 

pe = 800 – 50 = 750 kPa 

Po áte ní tlak: 

po = hs g + pd



kde: hs …… výška sloupce teplonosné látky nad expanzní nádobou (m) 

…… hustota teplonosné látky (kg/m3) – Tab. 7.6 [1] 

g …… tíhové zrychlení (m/s2)

pd …… minimální požadovaný tlak v nejvyšším bod (Pa)

po = 5,2 1032 9,81 + 70000 = 122 644 Pa 

Výpo et VEN:

VEN = (2 + 23,895 0,1 + 4 1,7) (750 + 100)/(750 – 122,644) = 15,16 l

Je navržena expanzní nádoba pro solární systémy Regulus AquaFill SL018 o objemu 18 l. 

Zdroj:

[1] MATUŠKA, Tomáš. Solární tepelné soustavy. Praha: Spole nost pro techniku 

prost edí, 2009, 978-80-02-02186-5 



P íloha . 15 

Návrh tepelných izolací potrubí 



Výpo et je proveden dle [1] podle normy [2]

Tabulka . 1: Izolace potrubí studené vody

Vnit ní rozvody studené vody

Dimenze Okolní teploty Typ izolace Tlouš ka

16x2,2

15°C Rockwool - Flexorock 20 mm 

20°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

24°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

20x2,8
20°C Rockwool - Flexorock 20 mm 

24°C Rockwool - Flexorock 20 mm 

25x3,5 24°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

32x4,4
15°C Rockwool - Flexorock 40 mm 

24°C Rockwool - Flexorock 40 mm 

Tabulka . 2: Izolace potrubí teplé vody

Vnit ní rozvody teplé vody 

Dimenze Okolní teploty Typ izolace Tlouš ka

16x2,2

15°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

20°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

24°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

20x2,8 24°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

25x3,5 24°C Rockwool - Flexorock 30 mm 

32x4,4
15°C Rockwool - Flexorock 40 mm 

24°C Rockwool - Flexorock 40 mm 



Tabulka . 3: Izolace potrubí užitkové vody

Vnit ní rozvody užitkové vody 

Dimenze Okolní teploty Typ izolace Tlouš ka

16x2,2

15°C Rockwool - Flexorock 20 mm 

20°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

24°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

20x2,8 24°C Rockwool - Flexorock 20 mm 

25x3,5 15°C Rockwool - Flexorock 25 mm 

Zdroje a normy:

[1] Tepelná ztráta potrubí [online] dostupný z http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-

avypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu

[2] Vyhláška . 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i

rozvodu tepelné energie a vnit ním rozvodu tepelné energie a chladu



P íloha . 16 

Návrh deš ové kanalizace 



Výpo et dle [1]

Návrh: - Okapový system Lindab RainLine 

- 4 svody 

- Okapový žlab ší e 190 mm (r.š. 400 mm), p lkruhový tvar, sklon 0,5% 

- Deš ové svody DN 100 opat ená lapa em splavenin, žlabové hrdlo kónické 

Odtok deš ových vod vztažené na jeden svod:

Q = r A C

kde: Q …… odtok deš ových vod (l/s)

r …… intenzita dešt (l/(s.m)2)

A …… ú inná plocha st echy (m2)

C …… sou initel odtoku = 1,0 (-)

A = LR BR

kde: A …… záchytná plocha st chy (m2)

LR …… délka okapu (m) 

BR …… p dorysný pr m t st echy od st ešního žlabu po h eben st echy (m)

A = 7 8,6 = 60,2 m2

Q = 0,03 60,2 1,0 = 1,806 l/s 

St ešní žlaby: 

AE = ( W2)/2

kde: AE …… celkový p í ný profil st ešního žlabu (mm2)

W …… hloubka žlabu (mm)

AE = ( 952)/2 = 14 176 mm2

QN = 2,78 10-5 AE
1,25

kde: QN …… návrhový odtok deš ových vod ze st ešního žlabu (l/s) 

QN = 2,78 10-5 14 1761,25 = 4,3 l/s 

QL = 0,9 0,5 QN FL



kde: QL …… návrhový odtok deš ových vod (l/s) 

0,9 …… sou initel bezpe nosti (-) 

0,5 …… sou initel sítka nebo lapa e st ešních splavenin (-) 

QN …… návrhový odtok deš ových vod ze st ešního žlabu (l/s) 

FL …… sou initel odtoku získaný pom rem LR a W (-)

QL = 0,9 0,5 4,3 1,07 = 2,07 l/s

Požadavek:     QL  Q 

QL = 2,07 l/s  >  Q = 1,806 l/s vyhoví

Odpadní potrubí:

Podmínka: D/2 h   - pr tok p epadem

D/2 h   - pr tok otvorem 

D = 190 mm 

h = W Fk

kde: h …… tlaková výška na výtoku st ešního žlabu (mm)

Fk …… faktor tlakové výšky získaný pom rem ší ky dna a polom rem žlabu (-) 

D …… ú inný pr m r výtoku (mm)

h = 95 0,37 = 35,15 mm

95 mm > 35,15 mm   - pr tok p epadem

Qo = (k D h1,5)/7500

kde: Qo …… celkový odtok deš ových vod p itékající k výtoku ze st eš. žlabu (l/s)

k …… sou initel odtoku (-) 

Qo = (0,5 190 35,151,5)/7500 = 2,64 l/s 

Posouzení: deš ový svod DN 100 vyhoví

Svodné potrubí: 

sklon 2%   -   i = 2 cm/m 



Úsek: K1-K2´, K2-K2´, K3-K4´, K4-K4´

Po et odtok 1

Deš ový odtok Q (l/s) 1,806

Q (l/s) 1,806

DN 110

Úsek: K2´-K3´, K4´-K3´

Po et odtok 2

Deš ový odtok Q (l/s) 1,806

Q (l/s) 3,612

DN 110

Úsek: K3´-K1´

Po et odtok 4

Deš ový odtok Q (l/s) 1,806

Q (l/s) 7,224

DN 125

Norma:

[1] SN EN 12056- 3 Z2. Vnit ní kanalizace - Gravita ní systémy - ást 3: Odvád ní

deš ových vod ze st ech - Navrhování a výpo et. Praha: eský normaliza ní institut, 

2014.



P íloha . 17 

Návrh akumula ní nádrže na deš ovou vodu



Navrženo dle [1] 

Monožství využití srážkové vody: 

Q = (j P fs ft)/1000

kde: Q …… množství zachycené srážkové vody (m3/rok)

j …… množství srážek (mm/rok) 

P …… využitelná plocha st echy (m2) = 17,2 14 = 240,8 m2

fs …… koeficient odtoku st echy (-) 

ft …… koeficient ú innosti filtru mechanických ne istot (-) 

Q = (1100 240,8 0,75 0,9)/1000 = 179,794 m3/rok

Objem nádrže dle spot eby vody: 

VV = (n Sd R z)/1000

kde: VV …… objem nádrže dle spot eby vody (m3)

n …… po et obyvatel v domácnosti (-) 

Sd …… spot eba vody na jednoho obyvatele a den (l/os den)

z …… koeficient optimální velikosti (-) 

VV = (6 140 0,5 20)/1000 = 8,4 m3

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody:

Vp = Q/365 z

kde: Vp …… objem nádrže dle množství využitelné sráž. vody (m3)

Q …… množství odvedené srážkové vody (m3/rok)

z …… koeficient optimální velikosti (-) 

Vp = 179,794/365 20 = 9,85 m3

Požadavek: Vn = MIN (VV; Vp) = 8,4 m3

Návrh: akumula ní nádrž AS – REWA Kombi 10 ER 

Zdroje:

[1] Návrh velikosti akumula ní nádrže [online] dostupný z 

http://www.asio.cz/cz/navrhsystemu-pro-vyuziti-srazkove-vody



P íloha . 18 

Návrh vsakovacího systému 



Navrženo dle [1] 

Návrh: vsakovací tunely Garantia (1,2x0,8x0,51 m – 1 díl)

Odvod ovaná plocha: 

Ared =

kde: Ai …… p dorysný pr m t odvod ované plochy ur itého druhu (m2)

i …… sou initel odtoku srážkových vod pro odvod ovanou plochu ur itého

druhu (-) 

n …… po et odvod ovaných ploch ur itého druhu (-) 

Ared …… redukovaný p dorysný pr m t odvod ované plochy (m2)

Ared = 240,8 1,0 = 240,8 m2

Odtah vsakovací plochy vskovacího za ízení:

Avsak = (0,1 až 0,3) Ared

kde: Avsak …… vsakovací plocha vsakovacího za ízení (m2)

Ared …… redukovaný p dorysný pr m t odvod ované plochy (m2)

Avsak = 0,1 240,8 = 24,08 m2   -   odpovídá 27 ks tunel Garantia, 25,92 m2 vsak. plochy 

Reten ní objem vsakovacího za ízení:

Vvz = hd/1000 (Ared + Avz) – 1/f kv Avsak tc 60

kde: hd …… návrhový úhrn srážek (mm) 

Ared …… redukovaný p dorysný pr m t odvod ované plochy (m2)

f …… sou initel bezpe nosti vsaku (-) 

kv …… koeficient vsaku (-)

Avsak …… vsakovací plocha vsakovacího za ízení (m2)

Avz …… plocha hladiny vsakovacího za ízení (jen u povrch vsakovaních) (m2)

tc …… doba trvání srážky ur ité periodicity (min)



Tabulka . 1: Reten ní objem 

Doba trvání 

srážek tc

(min)

Výpo et reten ního objemu vsakovacího za ízení

VVZ

Reten ní objem 

vsak. za ízení VVZ

(m3)

5 10,8/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 5 60 2,562

10 15,2/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 10 60 3,582

15 17,8/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 15 60 4,170

20 19,6/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 20 60 4,564

30 22,1/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 30 60 5,088

40 23,8/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 40 60 5,420

60 26,3/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 60 60 5,866

120 30,5/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 120 60 6,411

240 36,7/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 240 60 6,971

360 40,7/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 360 60 7,001

480 41,9/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 480 60 6,357

600 43,1/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 600 60 5,713

720 44,3/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 720 60 5,069

1080 47,9/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 1080 60 3,136

1440 50,1/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 1440 60 0,867

2880 68,7/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 2880 60 -5,852

4320 78,9/1000 (240,8 + 0) – 5 10-6 25,92 4320 60 -14,593

Vsakový odtok: 

Qvsak = 1/f kv Avsak

kde: Qvsak …… vsakový odtok (m3/s)

f …… sou initel bezpe nosti vsaku (-) 

kv …… koeficient vsaku (-)

Avsak …… vsakovací plocha vsakovacího za ízení (m2)

Qvsak = 1/2 10-5 25,92 = 1,296 10-4 m3/s



Doba prázdn ní vsakovacího za ízení:

Tpr = VVZ/Qvsak

kde: Tpr …… doba prázdn ní vsakovacího za ízení (s) 

VVZ …… nejv tší výpo tový reten ní objem vsakovacího za ízení (m3)

Qvsak …… vsakový odtok (m3/s)

Tpr = 7,001/0,0001296 = 54 020 s = 15,01 h 

Posudek:

- dle [1] nemá doba prázdn ní vsakovacího za ízení p ekro it 72 h

Tpr = 15,01 h < 72 h vyhoví

Norma:

[1] SN 75 9010. Vsakovací za ízení srážkových vod. Praha: eský normaliza ní

institut,2012.



P íloha . 19 

Výpo et vnit ního plynovodu 



Výpo et dle [1]

kde: D …… sv tlost plynovodu (mm)

Vr …… redukovaný odb r plynu (m3/h)

Le …… ekvivalentní délka plynovodu (m)

d …… relativní hustota plynu (-) – 0,66 

pc …… tlaková ztráta v po ítaném úseku (Pa) 

Tabulka . 1: Dimenze vnit ního plynovodu

Vodorovné potrubí 
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V1

V2

n1

n2

K1

K2

V3 n3 K3 Vr L L´ Le DN ps pc

c-d - - - 1,4 1 1 1,4 3,19 2,62 5,81 15 2,76 8,80

a-b - - - 1,4 1 1 1,4 9,23 3,32 12,6 15 3,68 33,9

pc = 42,77 Pa < 100 Pa   - vyhoví

Stoupací potrubí 

vz
tl

ak

d-e - - - 1,4 1 1 1,4 0,99 0,5 1,49 15 3,32 3,29 4,95

b-c - - - 1,4 1 1 1,4 1,2 0 1,2 15 5 6 6

U obou stoupacích potrubí je pc vztlak   - vyhoví

Norma:

[1] TPG 704 01. Odb rná plynová za ízení a spot ebi e na plynná paliva v budovách.

Praha: GAS, 2008. 



P íloha . 20 

Ekonomické porovnání 



Výpo et byl proveden podle odhadovaných cen materiálu dle výrobce [1] [2] a ceny

prací dle [3] [4], ceny jsou uvedeny s DPH.

Náklady na po ízení varianty bez využití deš ových vod: 

Vnit ní vodovod dle [3] 144 000,00 K

Zásobníkový oh íva vody Regulus R2BC 500   37 497,90 K

Celkem 181 497,90 K

Náklady na po ízení varianty s využitím deš ových vod: 

Vnit ní vodovod dle [3] 144 000,00 K

Zásobníkový oh íva vody Regulus R2BC 500   37 497,90 K

Výkopové práce   12 000,00 K

Akumula ní nádrž Asio AS-REWA Kombi 10ER 114 345,00 K

Celkem 307 842,90 K

Rozdíl cen: 

307 842,90 – 181 497,90 = 126 345,00 K

Cena vodného a sto ného dle [5]: 

Vodné – 39,56 K

Sto né – 36,66 K

P i využívání deš ových vod se po ítá s 50 % úsporou celkové pot eby vody. Ro ní

celková pot eba vody dle P ílohy . 6. Na základ této p ílohy je stanoveno, že 50 % = 108,41 

m3/rok.

Výpo et návratnosti: 

DN = IN/CF 

kde: DN …… hrubá doba návratnosti (léta) 

IN …… investi ní náklady (K )

CF …… úspora za rok (K )

DN = 307 842,90/8 263,00 = 37,3 = 37 let 



Zdroje:

[1] Katalog výrobce [online] dostupné z http://www.asio.cz/

[2] Katalog výrobce [online] dostupné z http://www.dzd.cz/cs

[3] Ceny stavebních objekt [online] dostupné z http://www.stavebnistandardy.cz/

[4] Ceny výkopových prací [online] dostupné z http://www.uur.cz/

[5] Cena vodného a sto ného [online] dostupné z http://www.smvak.cz/ 
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Deník konzultací BP 










































