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Seznam použitého zna ení

SN  eská technická norma 

SN EN Harmonizovaná eská technická norma 

DN  Ozna ení dimenze potrubí 

EPS  Expandovaný polystyrén 

FiHL  Celková ztráta      [W] 

F3  Hlína pís itá 

HDPE  Vysokohustotní  polyetylén 

k.ú.  Katastrální území 

NN  Nízké nap tí 

PD  Projektová dokumentace 

R  Tlaková ztráta      [Pa/m] 

RD  Rodinný d m 

RE  Elektrom rová sk í

SBS  Styren-butadien-styrenu 

Qvyt,r    Ro ní pot eba tepla na vytáp ní   [MWh/rok] 

Qtuv,r  Ro ní pot eba tepla na vytáp ní   [MWh/rok] 

1n  Stanovení tepelného výkonu na oh ev TV  [kWh] 

SD  Sádrokartonové desky 

SO  Stavební objekt 

Te  Návrhová venkovní teplota    [°C] 

Ti  Vnit ní návrhová teplota    [°C] 

Tim  P evažující vnit ní návrhová teplota   [°C] 

TV  Teplá voda 

T   Tepelné erpadlo 

TZB  Technické za ízení budov 

U  Sou initel prostupu tepla    [W/m2K]  

UN,20  Požadovaný sou initel prostupu tepla   [W/m2K] 

Urec,20  Doporu ený sou initel prostupu tepla   [W/m2K] 

Uw  Sou initel prostupu tepla oken   [W/m2K] 

ZPF  Zem d lský p dní fond 

ŽB  Železobeton 

  Sou initel tepelné vodivosti     [W/m K] 
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1. Úvod

Bakalá ská práce obsahuje dv ásti – ást stavební a ást TZB. První stavební ást eší 

projektovou dokumentaci rodinného domu spl ující požadavky p íslušných norem. 

Projektová dokumentace pro provád ní stavby je vypracována podle stavebního zákona . 

183/2006 Sb. [1], vyhlášky 268/2009 Sb. [2] a vyhlášky 62/2013 Sb. [3] v platném zn ní.  

Druhá ást TZB eší vytáp ní rodinného domu v etn  oh evu teplé vody.  

Hlavním cílem bakalá ské práce je návrh alternativního zdroje tepla. Navrhla jsem tepelné 

erpadlo, systém zem  – voda, pro pot ebu vytáp ní a oh ev teplé vody. Otopný systém je 

navržen nízkoteplotní s kombinací podlahového vytáp ní a otopných t les. 

Bakalá ská práce obsahuje textovou ást, výkresovou ást a p ílohy.  
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2. Projektová dokumentace pro provád ní stavby .62/2013 Sb.[3] :

A. Pr vodní zpráva

A.1  Identifika ní údaje 

 A.1.1  Údaje o stavb

 a) název stavby 

Název stavby: Novostavba rodinného domu se samostatn  stojící garáží pro 

osobní motorové vozidlo 

 b) místo stavby 

Místo stavby:    Hn votín - Olomouc 

Katastrální území:   Hn votín  

Parcelní íslo:    146/3  

 A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Investor:    Lukáš Malý 

Karafiátova 82, Olomouc 779 00 

 A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel:    Eva Pokorná 

Hn votínská 28, Olomouc 779 00 

A.2  Seznam vstupních podklad

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla 
stavba povolena 

Stavba byla povolena na základ  stavebního povolení vydána odborem stavebním, odd lení 

pozemních staveb Magistrátu m sta Olomouce. 

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

Projektová dokumentace pro provád ní stavby byla zpracována na základ  projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 
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c) další podklady 

Dokumentace byla zpracována na základ  dostupných podklad  získaných od investora, 

vyjád ení správc  inženýrských sítí a z katastrálního ú adu. Pro zpracování PD byl 

vypracován inženýrsko-geologický a radonový pr zkum. Dalšími podklady jsou platné normy 

a vyhlášky, záv ry jednání s objednatelem a technické podklady a firemní materiály výrobc

stavebních materiál  a výrobk .  

A.3  Údaje o území 

a) rozsah ešeného území 

Pozemkem pro uvažovaný stavební zám r je na parcele . 146/3 v k.ú. Hn votín. Jedná se      

o zastav né území v intravilánu obce Hn votína.  

b) údaje o zvláštní ochran  území (památkové území, chrán né p írodní území, 
záplavové území) 

Území není sou ástí památkové rezervace ani zóny a nenachází se v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových pom rech 

Jedná se o rovinatý pozemek a uvedenou stavbou nebyly narušeny stávající odtokové pom ry.  

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba a využívání území je v souladu s platným územním plánem m sta, který 

území definuje jako zónu pro obytnou zástavbu. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou 

Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem m sta. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

P edm tná stavba není v rozporu s obecnými technickými požadavky na využití území. 

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky dot ených orgán . 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

Výjimky a úlevová ešení nejsou požadovány. 
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i) seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Stavba nebude vyžadovat související ani podmi ující investice pro realizaci. 

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

parc. . 146/4, k.ú Hn votín – zahrada 

parc. . 140/1, k.ú. Hn votín – zahrada 

parc. . 140/2, k.ú. Hn votín – zahrada 

parc. . 519/2, k.ú. Obec Hn votín – ostatní plocha – komunikace 

A.4  Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby 

Jedná se o novostavbu.  

b) ú el užívání stavby 

Stavba je ur ena pro soukromé ú ely - bydlení. 

c) trvalá nebo do asná stavba 

Stavba bude trvalá. 

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

Stavba není chrán na žádným jiným právním p edpisem. 

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

P edm tná stavba není v rozporu s obecnými technickými požadavky na využití území. Jedná 

se o stavbu pro bydlení – v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.[4] není dále ešeno. 

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

Budou spln ny. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

Nejsou požadovány.
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h) navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, po et 
uživatel  apod.) 

zastav ná plocha – RD 109 m2  + garáž 35,4 m2+ kryté stání 26,0 m2 = 169,5 m2

obestav ný prostor – RD 714 m3  + garáž 114 m3+ kryté stání 73,86 m3 = 902,0 m3

užitná plocha – RD 164,4 m2  + garáž 26,7 m2

po et uživatel  – 4 osoby 

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, celkové 
produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické náro nosti budov 
apod.) 

P i provozu stavby bude vznikat b žný komunální odpad, který bude likvidován pravidelným 

svozem v obci. Energetická t ída náro nosti budovy není p edm tem této práce. 

j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, etapizace) 

p edpoklad zahájení stavby – 8/2016 

uvažovaná doba dokon ení stavby – 12/2019 

stavba bude provedena v jedné etap

k) orienta ní náklady stavby  

5.400 mil. K   

A.5  len ní stavby na objekty a technologická za ízení 

SO 01    Rodinný d m – novostavba 

SO 02    Garáž - novostavba  

SO 03    Oplocení objektu  

SO 04    Zpevn né plochy  

SO 05    Kanaliza ní p ípojka – splašková 

SO 06    Kanaliza ní p ípojka - deš ová  

SO 07    Vodovodní p ípojka  

SO 08    Terénní úpravy  

SO 09    Zemní plošný kolektor  
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis územní stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v obci Hn votín v zastav ném území obce. Pozemek je rovinný. 

P ístup na pozemek je novým sjezdem ze stávající p ístupové komunikace na pozemku     

parc. . 519/2. Stavební pozemek je veden v evidenci jako zahrada.  Pozemek bude oplocen. 

Stavební pozemek je ve vlastnictví investora. 

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

Byl proveden inženýrsko-geologický pr zkum. Základové pom ry jsou jednoduché, 

základová p da je hlína pís itá F3 MS zemina navlhlá. Výskyt spodní vody bude pod úrovní 

základové spáry. V rámci p ípravy území bylo provád no m ení radonu a pozemky byly 

za azeny do kategorie st edního radonového indexu. 

c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

Na hranici stavebního pozemku se vyskytují podzemní inženýrské sít  – vodovod, plynovod, 

splašková a deš ová kanalizace, nadzemní vzdušné vedení NN chrán né ochrannými pásmy. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. 

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

Za ízení staveništ  musí být bezpe né a jeho provoz nesmí nadm rn  obt žovat okolní 

zástavbu. 

Skládky materiálu nesmí narušit životní prost edí. 

Stávající inženýrské sít  a komunikace budou p ed zahájením výkopových prací kompletn

vyty eny a po dobu stavby ochrán ny dle p íslušných p edpis . 

Pro využití ve ejného prostranství bude p ed realizací stavby v p ípadn  pot eby projednán 

do asný zábor ve ejného prostranství. 

Staveništ  v zastav ném území nesmí svými ú inky, zejména exhalacemi, hlukem, ot esy, 

prachem, zastín ním atd. p sobit na okolí nad p ípustnou míru. P i provád ní nových 
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konstrukcí musí být zajišt no, aby nedocházelo k zne išt ní i ohrožení sousedních pozemk

a staveb.  

Staveništ  je nutno zajistit proti možnosti zne išt ní podzemních a povrchových vod ropnými 

produkty.  Vody z výkop  budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 

V pr b hu výstavby musí být dodrženy veškeré p íslušné p edpisy a vyhlášky pro provád ní 

stavebních prací, BOZP a ochrany životního prost edí.  S odpady ze stavební innosti bude 

nakládáno v souladu s p íslušnými p edpisy. Odpady se vyt ídí a p ednostn  se nabídnou 

k recyklaci. Doklad o likvidaci odpadu ze stavby bude doložen p i záv re né kontrolní 

prohlídce stavby pro povolení jejího užívání. 

Stavební innost bude respektovat užívání objekt  v okolí. 

Budou zajišt ny podmínky pro zajišt ní po ádku v okolí staveništ  a pro dodavatele prací, 

bude provád n pr b žný denní úklid. P i realizaci jsou navržena taková opat ení, aby bylo 

vylou eno zne išt ní ploch zelen  stavebním materiálem. 

P i realiza ních pracích nesmí dojít ke zne išt ní podzemních a povrchových vod látkami 

závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona . 245/2001 Sb. [5] v platném zn ní. Odpad ze 

stavby a provozu musí být likvidován v souladu s platnou legislativou. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

P i výstavb  nebudou probíhat demoli ní práce, nedojde ke kácení d evin a nebudou probíhat 

asanace. 

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

Pro tuto stavbu nejsou p edepsané zábory ze ZPF. 

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

Stavba bude využívat stávající dopravní infrastrukturu – místní komunikaci v sousedství. 

V dosahu stavby se nacházejí veškeré pot ebné inženýrské sít  pro ú ely výstavby. 

i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice 

V cné a asové vazby ani související investice nejsou podmín ny. 
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B.2  Celkový popis stavby 

 B.2.1  Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek 

Jedná se o objekt k bydlení - rodinný domek se samostatn  stojící garáží pro osobní motorové 

vozidlo. Prostor mezi objekty je zast ešen polykarbonátovou krytinou – prostor slouží jako 

chrán né kryté záv t í, ale i kryté parkovací stání.   

RD bude obsahovat jednu bytovou jednotku. 

 B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení 

Stavba bude užívána k bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku.  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

Stavba je umíst ná jako samostatn  stojící objekt v zastav né ásti obce v blízkosti místní 

komunikace.  

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiál a barevné 
ešení 

SO 01   Rodinný d m – novostavba 

Z architektonického hlediska se jedná o p ízemní stavbu obdélníkového tvaru, bez 

podsklepení a s obytným podkrovím, zd né konstrukce s omítkami. D ev né prvky budou 

opat eny lazurou s tmav  hn dým odstínem. Objekt je zast ešen sedlovou st echou se sklonem 

40° s keramickou st ešní krytinou v barv erné. Stavební otvory jsou ešeny plastovými 

výpln mi v dekoru d eva. Celková kompozice stavby a objemové ešení je v souladu 

s umíst ním stavby do stavebního pozemku. Barevné ešení bude up esn no dle požadavku 

investora. 

SO 02   Garáž - novostavba  

Z architektonického hlediska se jedná o p ízemní stavbu obdélníkového tvaru, bez 

podsklepení, zd né konstrukce s omítkami. D ev né prvky budou opat eny lazurou s tmav

hn dým odstínem. Objekt je zast ešen plochou st echou se sklonem 2° s povlakovou krytinou 

barvy tmav  šedé. Stavební otvory jsou ešeny plastovými výpln mi v dekoru d eva.  

 B.2.3  Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby a absenci výrobních za ízení není dále ešeno. 
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 B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro rodinné bydlení – v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. [4] není dále ešeno.

 B.2.5  Bezpe nost p i užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby spl ovala všechny prvky bezpe ného užívání 

stavby všemi uživateli. 

 B.2.6  Základní charakteristika objekt

a) stavební ešení 

SO 01   Rodinný d m – novostavba 

SO 02   Garáž - novostavba  

Stavba je ešena ov enými postupy za využití tradi ních materiál  a výrobních technologií. 

Jako stavební materiály, prvky a konstrukce budou použity pouze takové, jejichž kvalita bude 

pr kazn  ov ena jak certifikací, tak zejména dlouhodobými zkušenostmi z provád ní staveb. 

Veškeré stavební materiály a prvky použité na stavb  budou mít platné prohlášení o shod . P i 

dodržení výše uvedených standard  bude zajišt na požadovaná životnost stavby. 

b) konstruk ní a materiálové ešení 

SO 01   Rodinný d m – novostavba 

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC1 se základovou 

spárou v nezámrzné hloubce pro danou oblast minimáln  – 0,9 m pod úrovní uvažovaného 

upraveného terénu. Na základové pasy pro obvodové zdivo jsou použity na výšku dv

tvárnice ze ztraceného bedn ní 500/400/250mm vyztuženy vodorovnými a svislými 

ocelovými profily, které jsou spojeny se základovým pasem a se základovou deskou. Tyto 

tvárnice budou z vn jší strany zatepleny deskami ISOVER EPS PEROMETR tl.40mm. 

Podlaha bude umíst na 0,3-0,4 m nad stávající terén.  Nadzemní obvodová ást stavby se 

provede z cihelných blok  POROTHERM 44 T PROFI pln né minerální vatou v tl.440 mm, 

vnit ní nosné zdivo se provede z cihelných blok  POROTHERM 30 a 24. Nenosné p í ky 

budou provedeny z cihelných p í kovek POROTHERM 11,5. Svislé nosné konstrukce se 

zakon í železobetonovým v ncem z betonu C20/25 XC1 s vloženou betoná skou výztuží R12 

a E6. Do v nce bude kotvena konstrukce stropu 1.NP. Strop je ešen systémem nosník

POROTHERM a výplní MIAKO. P eklady jsou navrženy ze systému POROTHERM. 
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Schodišt  je ŽB, sklon schodišt  30,5°. Komínové t leso pro krb je navrženo ze systému 

HELUZ KLASIK 180mm. 

St ešní pláš  bude ešený jako dvoupláš ový s tepelnou izolací. St ešní krytina bude 

keramická.  

SO 02   Garáž - novostavba  

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC1 se základovou 

spárou v nezámrzné hloubce pro danou oblast minimáln  - 0,9 m pod úrovní uvažovaného 

upraveného terénu. Nadzemní obvodová ást stavby se provede z cihelných blok

POROTHERM 30 PROFI v tl.300 mm, p í ka z cihelných p í kovek POROTHERM 11,5. 

Svislé nosné konstrukce budou zakon eny železobetonovým v ncem z betonu C20/25 XC1 

s vloženou betoná skou výztuží R12 a E6. Do v nce bude kotvena konstrukce stropu 1.NP – 

d ev né stropní trámy. P eklady nad otvory jsou sou ástí ŽB v nce, který bude dopln n 

ocelovou výztuží (viz statický výpo et). St ešní pláš  je ešený jako jednopláš ový s tepelnou 

izolací. St ešní krytina bude povlaková. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání nebude mít    

za následek z ícení stavby nebo její ásti, nep ípustné p etvo ení v etn  následného poškození 

jiné ásti stavby.  

 B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

a) technické ešení 

Z hlediska technického se jedná o p ipojení objektu p ípojkami elektro, vodovodu, splaškové 

a deš ové kanalizace. 

- nadzemní elektrické vedení NN – p ípojková sk í  umíst na na betonovém sloupu - elektr. 

p ívodní podzemní vedení CYKY J 4x10 bude ukon eno v elektrom rové sk íni RE 1.0.1 

v novém oplocení 

- ve ejný vodovodní ád HD PE 80 – p ípojka HD PE 32x4,4 

- ve ejný ád splaškové kanalizace KG 300 – p ípojka KG 150 

- ve ejný ád deš ové kanalizace KG 300 – p ípojka KG 150 

b) vý et technických a technologických za ízení 

Ve stavb  nejsou navržena žádná technologická za ízení nebo soubory. 
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B.2.8  Požárn  bezpe nostní ešení 

Není sou ástí ešení bakalá ské práce. 

B.2.9  Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kriteria tepeln  technického hodnocení 

Jednotlivé stavební konstrukce byly posouzeny v programu Teplo 2014 [43] – tepelná 

ochrana budov SN 73 0540-2 [11]. Konstrukce podlahy na terénu byly hodnoceny na 

sou initele prostupu tepla a pokles dotykové teploty podlahové konstrukce, ostatní konstrukce 

byly hodnoceny na teplotní faktor, sou initel prostupu tepla a ší ení vlhkostí konstrukcí. 

Posouzení je obsahem p ílohy . 3.  

Tabulka .1.: seznam sou initel  prostupu tepla konstrukcemi a jejich vyhodnocení dle SN 730540-2 

[11], zdroj vlastní

Název konstrukce 
RD požadované doporu ené 

vyhodnocení
U W/m2K  UN,20 W/m2K UN,20 W/m2K

St na vn jší  0,16 0,30 0,25 Vyhovuje 

St echa strmá do 45°  0,13 0,30 0,20  Vyhovuje 

Podlaha p ilehlá k zemin    0,21 0,45  0,30  Vyhovuje 

Strop - rozdíl teplot do 10°C 0,53 0,56  1,05  0,70  Vyhovuje 

Strop - rozdíl teplot do 5°C 0,53 0,56  2,20  1,45  Vyhovuje 

St na vnit . roz. tep.do 10°C 1,23   1,30 0,90  Vyhovuje 

St na vnit . roz. tep.do 10°C 0,51  0,89 2,70  1,80  Vyhovuje 

Vchodové dve e 1,5   1,70 1,20 Vyhovuje 

Výpln  otvor  ve st n  1,1-1,3   1,50 1,20  Vyhovuje 

Šikmá výpl  do 45°C 1,3  1,40   1,10 Vyhovuje 

b) energetická náro nost stavby 

Není p edm tem bakalá ské práce 

c) posouzení využití alternativních zdroj  energie 

V RD bylo navrženo pro topení a oh ev teplé vody tepelné erpadlo zem -voda, (plošné 

kolektory).  

B.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 vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
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SO 01   Rodinný d m – novostavba 

V trání - pobytových místností v objektu je zajišt no p ímé okny a dve mi. Nad sporákem      

v kuchy . lince bude osazen odsava  par dle dispozice linky. Odv trání digesto e bude nucen

flexibilním potrubím na fasádu, uzav eno nerezovou ventila ní m ížkou. Splašková 

kanalizace se vytáhne v tracím komínkem nad st echu.  

SO 02   Garáž – novostavba 

V trání – garáže a zahradního ná adí je zajišt no p ímé okny a dve mi. Garáž bude opat ena 

v tracími neuzavíratelnými otvory 150/150mm u podlahy a u stropu.   

SO 01   Rodinný d m – novostavba 

Zásobování vodou - Pitná voda bude odebírána novou p ípojkou ze stávajícího vodovodního 

ádu, který se nachází na sousedním pozemku. 

Vytáp ní - RD bude vytáp n tepelným erpadlem zem -voda s výkonem 6 kW.   Na p itáp ní 

v p echodném období poslouží krbová vložka s výkonem 4- 6 kW. 

Oh ev TV- teplá užitková voda bude oh ívána také T . 

Hluk - dokon ená stavba pro bydlení nebude mít žádný hlukový negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby.   

Emise - P i vytáp ní objektu krbem na tuhá paliva budou vznikat emise. 

Odpady - Odpadové hospodá ství je zpracováno na základ  vyhl. 381/2001 Sb.[6]. 

Ministerstva životního prost edí ze dne 17. íjna 2001, kterou se stanoví Katalog odpad , 

Seznam nebezpe ných odpad  a seznamy odpad : 

P i výstavb  vzniknou následující odpady: 

15 01 01 - papírové a lepenkové obaly     

15 01 02 - plastové obaly       

17 01 01 - beton        

17 01 02 - cihly        

17 01 03 - keramika        

17 02 01 - d evo        

17 04 05 - železo a ocel       

17 04 11 -  kabely        

17 05 04 - zemina a/nebo kameny      

17 06 04 - ostatní izola ní materiály      

17 08 02 - sádrové stavební hmoty      
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Všechny odpady budou evidovány a ukládány tak, aby nezne iš ovaly staveništ  a jeho okolí. 

Osoba provád jící stavbu povede evidenci odpad , které jí p i stavb  vzniknou. Investor tuto 

evidenci v etn  doklad  o p edání odpad  oprávn ným osobám doloží ke kolaudaci stavby. 

Tuhý komunální odpad bude na základ  smlouvy ukládán do samostatné nádoby                      

s pravidelným odvozem v obci. Odpadní d evo se využije  jako palivové d evo, zbytkové 

kovy se odprodají do sb rny, ostatní odpady se z  likvidují na základ  smlouvy s firmou SITA 

CZ. a.s., provoz Olomouc. 

B.2.11  Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

V rámci p ípravy území se provád lo m ení radonu a pozemky byly za azeny do kategorie 

st edního radonového indexu. Na základ  tohoto m ení bude na základové desce provedena 

ochrana proti možnému pronikání radonu z podloží uložením asfaltového pásu z SBS 

GLASTEK 40 SPECIAL. 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

Vzhledem k lokalit  výstavby se neuvažuje s možností výskytu bludných proud . 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

Vzhledem k lokalit  výstavby se neuvažuje s ohrožením statiky objektu vlivem technické 

seizmicity. 

d) ochrana p ed hlukem 

Rodinný d m bude umíst n v lokalit  na okraji obce s okolní zástavbou rodinnými domy. 

Okolo stavebního pozemku probíhá stávající komunikace s malým provozem. Stavba RD 

bude zabezpe ena p ed hlukem ze stávajícího i budoucího provozu na této komunikaci tak, 

aby p i jejím užívání nebylo nutné dodate n  navrhovat opat ení k omezení vlivu hluku          

a vibrací z provozu vozidel. Obvodový pláš , okna i související konstrukce budou provedeny 

tak, aby se zaru ilo nep ekro ení limit  hlukové zát že a zát že od vibrací daných sou asn

platnou legislativou pro vnit ní i venkovní chrán né prostory domu. Po dokon ení výstavby 

dojde k ozelen ní pozemk  v etn  výsadby d evin a ke , které zna nou m rou p isp jí k 

dalšímu odhlu n ní a odclon ní zdroj  hluku. Ochrana p ed hlukem vn jší obvodové st ny, 

spl ují požadavky na vzduchovou nepr zvu nost dle SN 73 0532 [12].   
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e) protipovod ová opat ení 

Navržená stavba se nenachází v povod ové oblasti. 

B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavební pozemek bude p ipojen novou p ípojkou NN ze stávajícího vedení NN, které           

se nachází na sousedním pozemku. Elektrom rová sk í  bude umíst ná v oplocení                        

na hranicích pozemk . Zásobování vodou je ešeno novou p ípojkou z obecního vodovodního 

ádu, který se nachází na pozemku parc. .519/2. Splaškové vody se svedou do stávající 

obecní splaškové kanalizace, která se nachází na pozemku parc. .519/2. Deš ové vody         

se svedou do stávající obecní deš ové  kanalizace, která se nachází na pozemku parc. .519/2. 

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní p ípojka bude zhotovena z  HD PE 32x4,4 v délce cca 2 m. Potrubí bude na hlavní 

ád napojeno zemní navrtávací soupravou. Dle požadavk  správce vodovodu se vedení opat í 

vodom rnou soupravou s uzavíracími ventily, která se umístí v blízkosti hlavního adu. 

Potrubí se uloží do pískového lože v hloubce min.1,5m od upraveného povrchu. Výkop se 

zasype vyt ženou zeminou s ádným hutn ním. Od vodom rné soustavy pokra uje vnit ní 

vodovod z  HD PE 32x4,4 délky cca 18m, který bude ukon en ve stavb . 

Splašková kanaliza ní p ípojka bude zhotovena z  potrubí KG 150. Ve ejná p ípojka dl. cca 

3m a soukromá ást v délce cca 18 m. Potrubí bude na hlavní ád napojeno pomocí navrtávací 

soupravy a ukon eno bude ve stavb . Potrubí bude uloženo ve spádu min. 2 % do pískového 

lože v hloubce min. 1,0 m od upraveného povrchu. Výkop bude zasypán vyt ženou zeminou 

s ádným hutn ním.   

Deš ová kanalizace je p ipojena na ve ejnou kanalizaci KG 300 pomocí kanaliza ní p ípojky 

z  potrubí KG 150 v délce cca 5 m. Venkovní deš ová kanalizace KG 125 dl. cca 53m. 

Potrubí bude uloženo ve spádu min. 2 % do pískového lože v hloubce min. 1,0 m od 

upraveného povrchu. Výkop bude zasypán vyt ženou zeminou s ádným hutn ním. 

Propojka elektro bude provedena nadzemním kabelem CYKY-J 4x10 v uvažované délce cca 

2 m. P ípojková sk í  bude umíst na na betonovém sloupu. P ívodní podzemní vedení CYKY 

J 4x10 dl.cca 10m bude ukon eno v elektrom rové sk íni RE 1.0.1 v novém oplocení. 

Domovní p ívod mezi elektrom rovým a podružným rozvad em v dom  bude realizován 

zemním kabelem CYKY J 4x10 + CYKY J 3x1,5 v pískovém loži v hloubce min. 0,8 m délky 
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cca 15m. Výkop se zasype vyt ženou zeminou s ádným hutn ním. Trasa se ozna ení signální 

folií s uložením v hloubce cca 0,2 m pod upraveným terénem. 

B.4  Dopravní ešení 

a) popis dopravního ešení  

Pozemek parc. . 146/3 je zp ístupn n stejn  jako sousední pozemky z místní zpevn né 

komunikace parc. . 519/2. Napojení se provede zámkovou betonovou dlažbou.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu   

Pro dopravní napojení celého území slouží místní komunikace na pozemku parc. . 519/2. 

c) doprava v klidu 

Na vlastním pozemku parc. . 146/3 bude vymezeno parkovací místo pro osobní automobil. 

d) p ší a cyklistické cesty   

Stávající p ší a cyklistické stezky nebudou dot eny. 

B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Vzhledem k umíst ní stavby v rovinatém terénu budou provedeny minimální terénní úpravy. 

Odebraná zemina bude kompletn  využita pro dorovnání terénních nerovností kolem stavby.  

b) použité vegeta ní prvky 

není ešeno 

c) biotechnická opat ení 

není ešeno 

B.6  Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat nadm rné exhalace, 

hluk, teplo, ot esy, vibrace, prach, zápach, stavba rovn ž nebude zne iš ovat zdroje vody i 

p ilehlé komunikace.  
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Investor zajistí na sv j náklad provedení skrývky kulturní vrstvy p dy do hloubky cca 250 

mm z celé zastav né plochy. Získaná zemina bude rozprost ena na pozemkové parcele           

. 146/3. P i hloubení rýh pro uložení inženýrských sítí je nezbytné na zem. p d  uložit ornici 

odd len  od ostatních vrstev p dy, aby po zahrnutí výkop  a jeho zhutn ní mohlo být 

provedeno zp tné zahumusování celé dot ené plochy. P ebytek podorni ní vrstvy p dy, která 

z stane po položení p edm tných inženýrských sítí, se odveze a rozprost e zásadn                

na nezem d lské p d . Doba realizace p ípojek v etn  uvedení pozemk  do p vodního stavu 

potrvá max. 1 rok. P ed zahájením prací je investor povinen zajistit z etelné vyzna ení hranic 

záboru tak, že nebude docházet k neoprávn nému záboru další zem d lské p dy. 

Realizací uvedené stavby nedojde k poškození stávajících staveb, které jsou vodními díly      

ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona. B hem výstavby nedojde ke zne išt ní 

podzemních a povrchových vod, p edevším ropnými látkami a látkami škodlivými vodám. 

Používané mechaniza ní prost edky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 

preventivní opat ení k zabrán ní p ípadným úkap m i únik m ropných látek. Likvidace 

deš ových vod na pozemku investora bude provád na tak, že nebude docházet k podmá ení 

p ilehlých pozemk  jiných vlastník .  

Všechny odpady budou evidovány a ukládány tak, aby nezne iš ovaly staveništ  a jeho okolí. 

Osoba provád jící stavbu povede evidenci odpad , které jí p i stavb  vzniknou. Investor tuto 

evidenci v etn  doklad  o p edání odpad  oprávn ným osobám doloží ke kolaudaci stavby. 

Tuhé domovní odpady budou likvidovány v popelnici s pravidelným odvozem jednou za dva 

týdny. Ostatní odpady budou likvidovány na základ  smlouvy s firmou SITA CZ a.s., provoz 

Olomouc. 

V pr b hu výstavby prob hnou veškerá opat ení pro minimalizaci zat žování okolí hlukem, 

prachem p ípadn  jiným zne išt ním. Stavební innosti budou provád ny pouze v dob  od 

6:00 do 22:00 hodin. Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo 

ke kumulaci hlukové zát že na obyvatele okolních objekt .  

S odpady, které vzniknout p i výstavb , bude zacházeno dle ustanovení zákona . 185/2011 

Sb. [7]  a vyhlášky .381/2011 Sb, [6].    

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

Staveništ  se nachází ve stávající zástavb  a není ve st etu s lokálními prvky ÚSES. Kácení 

d evin není nutné. 
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c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Není ešeno. 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA 

Není ešeno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis

Nenavrhují se. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva 

Stavební ešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou žádná zdravotní rizika       

pro obyvatelstvo. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

Elektrická energie a voda pro výstavbu budou odebírány z nových p ípojek. Veškerý stavební 

materiál bude dovezen z dostupných lokalit. 

b) odvodn ní staveništ

Odvodn ní staveništ  není dále vzhledem k povaze stavby ešeno, režim deš ových vod je 

stávající p irozeným vsakem do terénu. 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro ú ely výstavby bude využívána stávající dopravní a technická infrastruktura. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveništ  v zastav ném území nesmí svými ú inky, zejména exhalacemi, hlukem, ot esy, 

prachem, zastín ním atd. p sobit na okolí nad p ípustnou míru. P i provád ní nových 

konstrukcí musí být zajišt no, aby nedocházelo k zne išt ní i ohrožení sousedních pozemk

a staveb. 

S odpady ze stavební innosti bude nakládáno v souladu s p íslušnými p edpisy. 
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K manipulaci s materiálem i sutí se použije postup  a prost edk  zajiš ujících minimální 

možnou produkci prachu. Po celou dobu provád ní prací bude p ed výjezdem aut z prostoru 

stavby provád na jejich o ista. Stavební innost bude respektovat užívání objekt  v okolí. 

e) ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d evin 

Plocha vymezená pro za ízení staveništ  bude vymezená mobilním oplocením stavebního 

pozemku. Na viditelném míst  bude upevn na tabule zakazující vstup na staveništ  osobám, 

které nejsou zam stnány na stavb . Jako skladovací prostory poslouží výhradn  pozemek 

stavebníka. P i výjezdu techniky ze staveništ  bude dbáno zvýšené opatrnosti na okolní 

provoz. P i stavebních pracích bude dodržována doba no ního klidu a budou používány 

takové stroje a nástroje, aby nebyli zbyte n  obt žováni ob ané nadm rnou hlu ností. 

S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vliv

na okolní prost edí: 

- stavba bude probíhat v denní dobu 6.00 do 22.00 hodin 

- na stavb  budou p ijata opat ení ke snížení prašnosti (p i manipulaci s výkopy a se stavební 

sutí její kropení vodou apod.) 

- na stavb  bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci p ípadného úniku 

RL ze stroj

f) maximální zábory pro staveništ  (do asné/trvalé) 

Nebudou provád ny zábory, veškerá stavební innost prob hne na pozemku stavebníka. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 
likvidace 

Vzhledem k rozsahu stavby není dále podrobn ji ešeno. Emise p i výstavb  nebudou vznikat. 

Odpady budou likvidovány dle výše uvedeného postupu v bod  B.2.10. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

P edpokládá se s p emíst ním vyt žené zeminy v rámci pozemku s celkovou kubaturou cca 

40 m3. Vyt žená zemina bude kompletn  využita pro terénní úpravy v okolí stavby. 

i) ochrana životního prost edí p i výstavb

Zvláštní podmínky pro ochranu životního prost edí nejsou ur eny. Stavba bude provád ná 
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standardními postupy. Umíst ní stavby a její technické ešení zaru uje, že nedojde                   

k negativnímu ovlivn ní životního prost edí. 

j) 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

Staveništ  bude ohrani eno mobilními zábranami a bude ozna eno výstražnými tabulkami. 

V prostoru stavby je nutno dodržovat bezpe nostní opat ení a ochranu zdraví pracovník       

pro tento druh stavby. P i provád ní stavby je nutno dodržovat zejména zákon . 183/2006 Sb. 

stavební zákon [1] a zákon . 309/2006 Sb., o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci [8], 

v etn  všech souvisejících p edpis , na ízení vlády . 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích [9]. Všichni pracovníci 

projdou proškolením z bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci na staveništi. Tento 

požadavek se stvrdí jejich podpisem. Pracovníci na stavb  budou p ed zahájením prací 

seznámeni s postupem a návazností prací. P i práci ve výškách je vždy nutno zabezpe it 

pracovníky proti pádu. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 

Jedná se o stavbu pro rodinné bydlení – v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. [4] není dále ešeno.   

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

Není vzhledem k charakteru a p edpokládanému objemu výstavby dále ešeno. 

m) 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.) 

Není vzhledem k charakteru a p edpokládanému objemu výstavby dále ešeno. 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 

P edpokládaný termín zahájení je 8/2016 na základ  stavebního povolení. Stavební práce 

budou probíhat dle p edpokladu stavebníka do 12/2019. Stavba se uskute ní v jedné etap . 

Standardní postup výstavby: 

Z ízení a p íprava staveništ , sjezd z komunikace, vytý ení IS a objektu, realizace p ípojky 

elektro a vodovodu, výkopy a bedn ní, svislé základové konstrukce, uložení potrubí                

a rozvod , vodorovné základové konstrukce, protiradonová ochrana, svislé zd né nosné 

konstrukce I.NP,  betonáž v nc , nosná stropní konstrukce, svislé zd né nosné konstrukce 

podkroví, krov a st ešní pláš  s krytinou, výpln  stavebních otvor , vnit ní zd né p í ky, 
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vnit ní rozvody, podlahy, omítky, osazení p edm t  ZTI, obklady a dlažby, finální úprava 

povrch , malby, nát ry, úklid, kanaliza ní p ípojky, zemní plošný kolektor, venkovní 

zpevn né plochy, likvidace staveništ , souhlas s užíváním stavby. 
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C. Situa ní výkresy

C.1 Situa ní výkres širších vztah

Není sou ástí ešení bakalá ské práce. 

C.2 Celkový situa ní výkres  

Není sou ástí ešení bakalá ské práce 

C.3 Koordina ní  situace   

Koordina ní situace viz výkres C.3 –  M 1:200. 
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D. Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 D.1.1  Architektonicko – stavební ešení 

a) Technická zpráva 

Ú el objektu  

Jedná se o objekt bydlení - rodinný domek se samostatn  stojící garáží pro osobní motorové 

vozidlo. Prostor mezi objekty je zast ešen polykarbonátovou krytinou – prostor slouží jako 

chrán né kryté záv t í, ale i kryté parkovací stání.  

Zásady  arch., funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení  

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

Objekt je p ízemní, bez podsklepení a s obytným podkrovím. St echa na dom  je sedlová. 

D m se vyzna uje jednoduchou konstrukcí a ú elným dispozi ním ešením. Vstupní ást 

domu je tvo ena zádve ím se šatnou. Denní ást domu v p ízemí tvo í chodba, pokoj 

(pracovna), obývací pokoj s  kuchyní a schodišt m do podkroví.  Zázemí tvo í koupelna, WC 

a technická místnost. Vertikální propojení s podkrovím zajiš uje dvouramenné schodišt

s lomenými stupni. Podkroví obsahuje chodbu, t i pokoje, šatnu, koupelnu a WC.  

SO 02  Garáž - novostavba  

Objekt je p ízemní obdélníkového tvaru, bez podsklepení s plochou st echou. Je rozd len      

na garážové stání pro osobní automobil a na sklad zahradního ná adí. Vjezd do garáže je 

sek ními vraty. Garáž je propojena vchodovými dve mi do prostoru krytého záv t í. Do 

skladu zahradního ná adí se vstupuje ze zahrady. 

Vegeta ní úpravy okolí po ukon ení stavby budou spo ívat v uvedení okolního travnatého 

terénu do p vodního stavu. 

Dopravní ešení  

Pozemek parc. . 146/3 je zp ístupn n stejn  jako sousední pozemky z místní zpevn né 

komunikace parc. . 519/2. Napojení bude provedeno ze zámkové betonové dlažby. 
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Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace  

Rodinný domek je plánován pro jednu rodinu s 3 - 4 leny domácnosti. Celková zastav ná 

plocha iní 109 m2, podlahová plocha bytová 96,9 m2, podlahová plocha nebytová 72 m2. 

Obestav ný prostor iní 714 m3. 

Obytné místnosti jsou pro nejlepší oslun ní orientovány na jihovýchod a jihozápad, po et 

uživatel  – 4 osoby 

Technické a konstruk ní ešení objektu  

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

D m je projektován jako zd ný objekt z  keramických tvarovek a keramicko-betonové stropní 

konstrukce. Základy jsou betonové, st echa je navržena z d ev ných trám . St ešní krytina 

bude z keramických tašek. D m se p ipojí na sít  novými p ípojkami (elektro, vodo, plošný 

zemni kolektor, splašková i deš ová kanalizace). P ed vstupem do domu je navržena plocha 

zpevn ná zámkovou betonovou dlažbou. D m bude vytáp n tepelným erpadlem Vaillant 

zem -voda s výkonem 6 kW. Na p itáp ní v p echodném období poslouží krbová vložka 

s výkonem 4-6  kW. 

SO 02  Garáž - novostavba  

Garáž je projektována jako zd ný objekt z  keramických tvarovek a d ev ných stropních 

trám , které jsou sou ástí ploché st echy. Základy jsou betonové, st ešní krytina je povlaková. 

Garáž je propojena podzemním domovním elektrickým vedením z podružného rozvad e RD. 

Garáž není vytáp ná. 

Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor   

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických blok  POROTHERM 44T PROFI  tl. 

440 mm pln né minerální vatou ( u=0,079 Wm-1K-1). Vn jší líc základových pas  bude 

zateplen izola ním pásem ISOVER EPS PERIMETR tl. 40 mm (  = 0,034 Wm-1K-1). 

Podlahové konstrukce p ízemí budou od betonové desky odd leny izola ními grafitovými 

deskami ISOVER EPS GREY tl. 140 mm (  = 0,031 Wm-1K-1) + systémová deska 

SOLOTOP tl.1mm pro podlahové topení. Kro ejova izolace na keramickém strop

POROTHERM je navržena z izola ních desek ISOVER N tl.50mm (  = 0,037 Wm-1K-1) + 

systémová deska SOTOLOP tl.1mm pro podlahové topení. St ešní konstrukce se zaizoluje 

tepelnou izolací ISOVER UNIROL PROFI  tl. 320 mm (  = 0,033 Wm-1K-1). Výpln  otvor
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budou osazeny plastovými výrobky s 6-ti komorami s izola ním trojsklem s celkovým         

Uw = 1,1-1,3 W/m2K dle velikosti okna. Montáž oken bude provedena pomocí p ipojovacích 

spár - vn jší paropropustné pásky +pur p na+vnit ní parot snící pásky SN 74 6077 [13].   

St ešní okna jsou navržena VELUX (Uw = 1,3 W/m2K), GGL MO4 3060 – 780/1180mm. 

Okno nad schodišt m bude dopln no motorickou jednotkou pro elektrické ovládání. Tlouš ky 

konstrukcí v etn  izolací jsou navrženy v souladu z SN 73 0540-2 [11].  

Tabulka . 2 seznam sou initel  prostupu tepla konstrukcemi a jejich vyhodnocení dle SN 730540-2 

[11], zdroj vlastní 

Název konstrukce 
RD požadované doporu ené 

vyhodnocení
U W/m2K  UN,20 W/m2K UN,20 W/m2K

St na vn jší  0,16 0,30 0,25 Vyhovuje 

St echa strmá do 45°  0,13 0,30 0,20  Vyhovuje 

Podlaha p ilehlá k zemin    0,21 0,45  0,30  Vyhovuje 

Strop - rozdíl teplot do 10°C 0,53 0,56  1,05  0,70  Vyhovuje 

Strop - rozdíl teplot do 5°C 0,53 0,56  2,20  1,45  Vyhovuje 

St na vnit . roz. tep.do 10°C 1,23   1,30 0,90  Vyhovuje 

St na vnit . roz. tep.do 10°C 0,51  0,89 2,70  1,80  Vyhovuje 

Vchodové dve e 1,5   1,70 1,20 Vyhovuje 

Výpln  otvor  ve st n  1,1-1,3   1,50 1,20  Vyhovuje 

Šikmá výpl  do 45°C 1,3  1,40   1,10 Vyhovuje 

SO 02  Garáž - novostavba  

Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických blok  POROTHERM 30 PROFI  tl. 

300 mm ( u=0,180 Wm-1K-1). Podlahové konstrukce p ízemí se odd lí od betonové desky 

izola ními deskami ISOVER EPS 100S  tl.50 mm (  = 0,037 Wm-1K-1). St ešní konstrukce 

bude izolována tepelnou izolací ISOVER EPS 100 STABIL  tl. 80 mm (  = 0,037 Wm-1K-1). 

Výpln  otvor  budou osazeny plastovými výrobky s 6-ti komorami s izola ním dvojsklem 

s celkovým Uw = 1,4 W/m2K . 

Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová opat ení  

V rámci p ípravy území bylo provád no m ení radonu a pozemky byly za azeny do kategorie 

st edního radonového indexu. Na základ  tohoto m ení bude na základové desce provedena 

ochrana proti možnému pronikání radonu z podloží uložením asfaltového pásu z SBS 

GLASTEK 40 SPECIAL. 
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 D.1.2  Stavebn  konstruk ní ešení 

a) Technická zpráva 

Výkopové práce  

V celé ploše stavby bude provedena skrývka ornice v tl. min. 250 mm. Tato zemina bude 

uložena na deponii ornice a pozd ji použita pro terénní úpravy kolem domu. Výkopy budou 

provedeny strojn , za išt ní základové spáry bude provedeno ru n . P i zjišt ní nevhodných 

základových podmínek v základové spá e b hem provád ní výkopových prací je nutno 

p ehodnotit základové konstrukce!  

Základy  

Byl proveden inženýrsko-geologický pr zkum. Základové pom ry jsou jednoduché, 

základová p da je hlína pís itá F3 MS zemina navlhlá. Výskyt spodní vody se nachází pod 

úrovní základové spáry. 

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC1 se základovou 

spárou v nezámrzné hloubce pro danou oblast minimáln  - 0,9 m pod úrovní uvažovaného 

upraveného terénu. Na základové pasy výšky 460mm pro obvodové zdivo jsou použity          

na výšku dv  tvárnice ze ztraceného bedn ní 500/400/250mm vyztuženy vodorovnými            

a svislými ocelovými profily, které jsou spojeny se základovým pasem a se základovou 

deskou (viz. statický výpo et). Základová podkladní betonová deska tl.120 mm bude 

vyztužena s kari sítí 6/100x 6/100. Pozor na provedení prostup  pro instalace. P ed 

betonáží se uloží do základové spáry zemnící vodi  pro elektrorozvody a hromosvod. 

SO 02  Garáž - novostavba  

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC1 se základovou 

spárou v nezámrzné hloubce pro danou oblast minimáln  - 0,9 m pod úrovní uvažovaného 

upraveného terénu. Základová podkladní betonová deska tl. 120 mm bude vyztužena s kari 

sítí 6/100x 6/100. P ed betonáží se uloží do základové spáry zemnící vodi  pro 

elektrorozvody a hromosvod. 



29 

Svislé konstrukce 

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických blok  POROTHERM 44T PROFI      

tl. 440 mm pln né minerální vatou ( u=0,079 Wm-1K-1), osazené na celoplošné lepidlo. 

Vnit ní nosné zdivo je navrženo z blok  PROTHERM 30  tl. 300 mm a POROTHERM 24 

tl.240 mm. Zdivo p í ek je navrženo z p í kovek PROTHERM 11,5 v tl. 120 mm. Nadokenní 

p eklady jsou tvo eny nosnými p eklady v systému zdiva. P i zd ní je nutno dodržet 

technologické podmínky výrobce zdícího materiálu. 

SO 02  Garáž - novostavba  

Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických blok  POROTHERM 30 PROFI        

tl.300 mm ( u=0,180 Wm-1K-1) osazené na celoplošné lepidlo. Zdivo p í ky je navrženo 

z p í kovek POROTHERM v tl.120 mm. 

Vodorovné konstrukce  

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

Na rostlý terén se zhutn ným št rkovým násypem v p ízemí bude provedena betonová deska 

tl.120 mm vyztužena s kari sítí 6/100x 6/100. Strop bude zhotoven v keramicko-betonovém 

systému POROTHERM MIAKO tl.210mm (150+60mm). P i montáži bude dodržen 

technologický postup výrobce. Sloupy krovu budou vynášeny dvojicí ocelových válcovaných 

profil , vzájemn  sva ených a zabetonovaných na celou výšku. Ocelové profily budou 

v úrovni stropní konstrukce. Viditelný pr vlak v p ízemí na chodb  bude zhotoven z dvojic 

ocelových válcovaných profil , vzájemn  sva ených a zabetonovaných na celou výšku. 

P eklady nad otvory se provedou ze systému POROTHERM. Zdivo p ízemí bude v úrovni 

strop  svázáno ztužujícím železobetonovým v ncem z betonu C 20/25 s výztuží 4 ØR 12 mm, 

svázanou t mínky profilu E Ø 6mm. Zdivo podkroví bude pod pozednicí svázáno ztužujícím 

železobetonovým v ncem z betonu C 20/25 s výztuží 4 Ø R 12 mm, svázanou t mínky profilu 

E Ø 6mm.  Do tohoto v nce se uloží kotevní prvky pro pozednice po vzdálenosti 1m. 

SO 02  Garáž - novostavba  

Na rostlý terén se zhutn ným št rkovým násypem v p ízemí bude provedena betonová deska 

tl.120 mm vyztužena s kari sítí 6/100x 6/100. Strop bude zhotoven z d ev ných stropních 

trám , uložených na pozednicích.  Zdivo p ízemí bude v úrovni strop  svázáno ztužujícím 

železobetonovým v ncem z betonu C 20/25 s výztuží 4 ØR 12 mm, svázanou t mínky profilu 
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E Ø 6mm. Do v nce se uloží kotevní prvky pro pozednice po vzdálenosti 1m. P eklady nad 

okenními otvory jsou sou ástí ŽB v nce a doplní se  o ocelové profily. 

Podlahy  

Všechny podlahy v dom  se provedenou jako plovoucí, tzn. d sledn  odizolovány od nosných 

konstrukcí v . zdí. Složení v etn  povrchových úprav je z ejmé z výkresové dokumentace. 

Podlaha koupelny bude navíc izolována st rkovou hydroizolací s dlažbou lepenou pružným 

tmelem. Záv t í i p ístupová komunikace se zhotoví ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm 

na zhutn ný št rkový násyp. 

Schodišt   

Pro vstup do podkroví bude sloužit železobetonové schodišt  s lomenými stupni s d ev ným 

obkladem. Podrobný výpo et schodišt  viz p íloha . 2 dle SN 73 4130 [11].   Pro vstup do 

p dního prostoru v dom  bude sloužit žeb íkové schodišt  se zatepleným krytem.  

Hydroizolace  

Zdivo a podlahy v p ízemí se zaizolují proti zvýšené zemní vlhkosti izola ními pásy                

z  asfaltového pásu z SBS GLASTEK 40 SPECIAL, p ilepenými celoplošn  na penetra ní 

nát r. V koupelnách bude st rková izolace, která bude navíc vytažena jako sokl do výšky 300 

mm nad úrove  budoucí podlahy. V konstrukci stropu bude provedena parozábrana s ádným 

ut sn ním všech otvor  a okraj  a dále pojistná difúzní folie pod krytinou. 

Protiradonová opat ení 

Dle provedeného m ení je t eba provád t protiradonové úpravy. Betonová podkladní deska 

se vyztuží armovací sítí pro omezení vzniku trhlin. Povrch desky bude upraven tmelením a 

izola ní pás bude celoplošn  p ilepen. Jako vlastní protiradonová izolace poslouží izola ní 

pás GLASTEK 40 SPECIAL, s p eložením min. 100 mm.  Prostupy budou tmeleny trvale 

plastickými tmely.  

Komínové t leso 

V obývacím pokoji s kuchyní je navržen krb s krbovou vložkou s výkonem 4-6kW. Krbová 

vložka slouží k vytáp ní pomocí štípaného d eva a d ev nými briketami. Krbová vložka je 

napojena na komínové t leso Klasik-systém HELUZ 180mm . 
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V trání  a oslun ní 

SO 01   Rodinný d m – novostavba 

V trání - pobytových místností v objektu je zajišt no p ímé okny a dve mi. Nad sporákem      

v kuchy . lince bude osazen odsava  par dle dispozice linky. Odv trání digesto e p jde 

nucen  flexibilním potrubím na fasádu, uzav enou nerezovou ventila ní m ížkou. Splašková 

kanalizace bude vytažena v tracím komínkem nad st echu. Sv telná pohoda prost edí je 

zajišt na návrhem objektu a p ilehlých konstrukcí dle normy SN 73 4301 [15] a SN 73 

0580 [16]. 

SO 02   Rodinný d m – novostavba 

V trání – garáže a zahradního ná adí je zajišt no p ímé okny a dve mi. Garáž bude opat ena 

v tracími neuzavíratelnými otvory 150/150mm u podlahy a u stropu.   

Tepelné a zvukoizolace 

Vn jší líc základových pas  se zateplí izola ním pásem ISOVER EPS PERIMETR tl. 40 mm 

(  = 0,034 Wm-1K-1). Podlahové konstrukce p ízemí budou od betonové desky odd leny 

izola ními grafitovými deskami ISOVER EPS GREY tl. 140mm (  = 0,031 Wm-1K-1). 

Kro ejova izolace na keramickém strop  POROTHERM je navržena z izola ních desek 

ISOVER N tl.50mm (  = 0,037 Wm-1K-1). St ešní konstrukce bude izolována tepelnou izolací 

ISOVER UNIROL PROFI  tl. 320 mm (  = 0,033 Wm-1K-1) .  

Montáž oken se provede pomocí p ipojovacích spár – (vn jší paropropustné pásky + pur p na 

+ vnit ní parot snící pásky). Montáž oken se provede pomocí p ipojovacích spár - vn jší 

paropropustné pásky + pur p na + vnit ní parot snící pásky SN 74 6077 [13]. Tlouš ky 

konstrukcí v etn  izolací jsou navrženy v souladu z SN 73 0540-2 [11].  

SO 02  Garáž - novostavba  

Podlahové konstrukce p ízemí budou od betonové desky odd leny izola ními deskami 

ISOVER EPS 100S  tl.50 mm (  = 0,037 Wm-1K-1). St ešní konstrukce bude izolována 

tepelnou izolací ISOVER EPS 100 STABIL  tl. 80 mm (  = 0,037 Wm-1K-1) .   

Omítky 

Vnit ní omítky budou vápenosádrové, venkovní omítky vápenocementové, hladké, zhotovené 

z pytlovaných sm sí. 
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Malby a nát ry 

Nové vnit ní omítky budou dvojnásobn  pa okovány vápenným mlékem a potom ošet eny 

nap . Primalexem. Venkovní omítky budou opat eny difúzním nát rem v požadovaném 

odstínu. Záme nické prvky budou opat eny dvojnásobným základním i vrchním nát rem 

syntetickou barvou v požadovaném odstínu. Stolá ské a truhlá ské výrobky budou ošet eny 

napoušt cími hmotami v požadovaném odstínu. 

Výpln  otvor

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

Okna v RD budou plastová 6-ti komorová v dekoru d eva, zasklená izola ním trojsklem 

s plastovým distan ním ráme kem s celkovou hodnotou Uw = 1,1-1,3 W/m2K dle velikosti 

okna. Vchodové dve e v RD s celkovou hodnotou Uw = 1,5 W/m2K.  Montáž oken se 

provedena pomocí p ipojovacích spár - vn jší paropropustné pásky + pur p na + vnit ní 

parot snící pásky SN 74 6077 [13]. St ešní okna jsou navržena VELUX (Uw = 1,3 W/m2K), 

GGL MO4 3060 – 780/1180mm . Okno nad schodišt m bude dopln no motorickou jednotkou 

pro elektrické ovládání. Sou ástí dodávky oken jsou i vnit ní plastové parapety. Vnit ní 

obložkové dve e v etn  zárubní budou d ev né dle výb ru investora.  

SO 02  Garáž - novostavba  

Okna v garáži budou plastová 6-ti komorová v dekoru d eva, zasklená izola ním dvojsklem 

s plastovým distan ním ráme kem s celkovou hodnotou Uw = 1,4 W/m2K. Vchodové dve e 

v RD s celkovou hodnotou Uw = 1,5 W/m2K.  Okna a dve e budou osazena pomocí vn jší 

paropropustné pásky + PUR p ny + vnit ní parot snící pásky.  Sou ástí dodávky oken jsou      

i vnit ní plastové parapety. Sek ní garážová vrata jsou ocelová se zateplením v barevném 

provedení dekoru d eva. 

Krov 

Nad domem bude proveden d ev ný vaznicový krov ve tvaru sedlové st echy. Krokve budou 

uloženy na pozednicích a st edových vaznicích a vrcholové vaznici. Pozednice budou uloženy 

na pozedním v nci. St edové vaznice a vrcholová vaznice budou vyneseny d ev nými 

sloupky. Pozednice budou kotveny šrouby zabetonovanými do v nc  po vzdál. cca 1,0 m. 

D ev né prvky je t eba chránit v míst  styku se zdivem izola ní lepenkou. Kontralat mi tl.60 
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mm bude vytvo ena v konstrukci krovu odv traná mezera. D ev né konstrukce krovu je t eba 

p ed zakrytím ošet it nap . Diffusitem. Viditelné prky krovu budou hoblovány.

Krytina 

SO 01  Rodinný d m – novostavba 

Keramická taška TONDACH - SAMBA 11. 

SO 02  Garáž - novostavba  

Povlaková krytina –DEKPLAN 76 

Truhlá ské a stolá ské výrobky 

Viditelné d ev né prvky budou p ed zabudováním ohoblovány. Podbíjení p esah  st ech se 

provede z hoblovaných prken tl. 24 mm. 

Záme nické výrobky 

Budou zhotoveny sva ované konstrukce pro v nce, pr vlaky a p eklady. Styky budou ádn

upraveny a sva eny el. obloukem tl. 6 mm. Sou ástí strop  je pat i ná betoná ská výztuž 

v nc . Pat í sem i výroba šroub  pro kotvení pozednic. 

Klempí ské výrobky 

Výrobky se zhotoví z titanzinkového plechu RHEINZINK tl. 0,7 mm. Jedná se o žlaby, 

svody, parapety, lemování st ech, komínu a st ešních oken dle SN 73 3610 [17].  

Obklady a dlažby  

Vnit ní keramické obklady a dlažby se dodají dle výb ru investora.  

Zpevn né plochy, oplocení 

Venkovní plochy budou zhotoveny ze zámkové betonové dlažby tl.60 mm do pískového lože. 

Pozemek bude celý oplocen poplastovaným pletivem s ocelovými sloupky po vzdálenosti cca 

3,0m a celkové výšky 1,5m. ást oplocení u vjezdu se provede d ev ným la kovým 

oplocením s betonovou podezdívkou o celkové výšce 200mm . 

Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí 

Na stavb  nejsou použity. 
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Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu stavby  

Nutno dodržovat technologické podmínky zrání betonu v nosných konstrukcích                         

a technologické p edpisy jednotlivých dodavatel  stavebních materiál . 

Zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích postup   

Bourání nebude provád no. Podchycování vodorovných konstrukcí strop  a p eklad  se bude 

provád t dle dodaného technologického p edpisu dodavatele stavebních materiál . 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

P ed zakrýváním jednotlivých konstrukcí bude p izván stavební dozor. Bude se jednat             

o p evzetí základové spáry, armatury ve v ncích, p ekladech a stropních konstrukcích              

a kotvení krovu. 

b) Podrobný statický výpo et 

Není p edm tem Bakalá ské práce 

c) Výkresová ást 

D 1.2.01 -  Základy     1:50 

D 1.2.02 -  1.Nadzemní podlaží    1:50 

D 1.2.03 -  Podkroví +st echa garáže   1:50 

D 1.2.04 -  Sestavy stropních dílc  1.NP   1:50 

D 1.2.05 -  ez A-A     1:50 

D 1.2.06 -  Krov      1:50 

D 1.2.07 -  St echa     1:50 

D 1.2.08 -  Pohled SZ, SV a JV    1:100 

D 1.2.09 -  Pohledy JZ a JV    1:100 

 D.1.3  Požárn  bezpe nostní ešení 

Není p edm tem Bakalá ské práce 
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 D.1.4  Technika prost edí staveb 

a) Úvod 

Projektová dokumentace eší vytáp ní a oh ev teplé vody v rodinném dom . RD je p ízemní, 

bez podsklepení a s obytným podkrovím o rozm rech 12,63 x 8,63m. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází zádve í, chodba, pokoj, obývací pokoj s kuchyní, hygienické zázemí, 

technická místnost a schodišt  do podkroví.  Podkroví obsahuje chodbu, t i pokoje, šatnu, 

koupelnu a WC.  

Vytáp ní a oh ev TV RD je navrženo pomocí tepelného erpadla VAILLANT zem -voda 

s výkonem 6 kW [37]. Na p itáp ní poslouží krbová vložka s výkonem 4-6  kW (typ krbové 

vložky bude up esn n dodavatelem).  

b) Základní technické údaje 

Údaje o budov

zastav ná plocha – RD 109 m2   

obestav ný prostor – RD 714 m3   

užitná plocha – RD 164,4 m2   

po et uživatel  – 4 osoby 

Klimatické pom ry 

Lokalita Olomouc- Hn votín 0,000 = 252,0 m.n.m. B.p.v: 

délka otopného období 231 dn    

Návrhová venkovní teplota Te = - 15°C 

P evažující vnit ní návrhová teplota Tim  = 20°C 

Tepelná bilance budovy 

Tepelná bilance RD byla provedena pomocí softwar  Teplo 2014 [43] a Ztráty 2014 [43] pro 

návrhovou venkovní teplu Tim  = 20°C.  Celková tepelná ztráta prostupem a v tráním RD je 

6478W – viz p íloha . 4. 
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Tabulka .3 – p ehled celkových ztát místností a navržené celkové pokrytí místností, zdroj vlastní

.m. 
název vnit ní návr. celková ztráta navržené pokrytí 

místnosti teplota Ti [°C] Fi,Hl W ztát OT+podl.vyt.[W]

101 zádve í 15 82  - 

102 chodba 20 544 488 (podl.vyt.) 

103 WC 20 95  - 

104 koupelna 24 673 673 (podl.vyt.+OT) 

105 tech. místnost 15 -124  - 

106 
kuchyn +obývací 
pokoj 20 1641 1610  (podl.vyt.) 

107 pracovna 20 449 436  (podl.vyt.) 

108 sklad 15 -46  - 

201 chodba+schod. 20 442 456  (podl.vyt.) 
202 WC 20 230 262  (podl.vyt.) 
203 koupelna 24 866 823  (podl.vyt.+OT) 
204 ložnice 20 600 597 (OT) 
205 šatna 15 -65  - 
206 pokoj 20 659 651  (OT) 
207 pokoj 20 435 458  (OT) 

        P ípojky  166 

  CELKEM   6478 6620 

Pot eba tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody,  viz p íloha . 6 

Ro ní pot eba tepla na vytáp ní: 

Qvyt,r  =  52,5  GJ/rok  

Qvyt,r  =  14,6  MWh/rok  

Ro ní pot eba tepla na oh ev teplé vody: 

Qtuv,r  =  29,4  GJ/rok  

Qtuv,r  =  8,2  MWh/rok  

Stanovení tepelného výkonu na oh ev TV: 

1n = 1,07 kWh 
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Princip tepelného erpadla 

T  funguje na principu kruhového cyklu (tzv. Carnot v cyklus) - energie se odebírá 

z okolního prost edí a p evádí se na vyšší teplotní úrove  a tím je využitelná pro ú ely 

vytáp ní. V okruhu cirkuluje chladivo s extrémn  nízkým bodem varu a prochází 

následujícími kroky  odpa ování, komprese, kondenzace a expanze. 

1. Ve výparníku dochází k p edání tepelné energie ze zdroje do chladiva – teplosm nné 

kapaliny. Tím dochází ke zm n  skupenství z kapalné do plynné formy. 

2. Chladivo v plynné podob  je v kompresoru stla eno na vysoký tlak, kde se tímto procesem 

zvýší jeho teplota. Pro tuto ást cyklu je nutné p ivést cca 25% cizí energie. 

3. Takto získaná tepelná energie je v kondenzátoru p edána dál do topného systému. Tím 

dochází ke snížení teploty chladiva a jeho následné kondenzaci – zkapaln ní. 

4. P i dekompresi, poslední fázi celého cyklu, se chladivo v expanzním ventilu siln  ochladí 

tak, aby op t mohlo p ijmout tepelnou energii z okolního prost edí pro další cyklus [32-35], 

[37]. 

c) Zdroj tepla  
Zdroj tepla na vytáp ní a pro oh ev teplé vody bylo navrženo tepelné erpadlo od firmy 

VAILLANT (geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem 175l - VWS 62/3) viz p íloha . 

14. Zdroj tepla tepelného erpadla budou zemní plošné kolektory. Tento systém Zem  – Voda 

byl zvolen dle možností investora. P ihlíželo se k po izovacím náklad m, k velikosti pozemku 

a také k vyššímu topnému faktoru než v R up ednost ovaným systém Vzduch - Voda.  

Plošné kolektory erpají slune ní energii naakumulovanou ve vrchní ásti podloží. Plošné 

kolektory se umís ují 1,2-1,5m pod upraveným terénem. Návrh a výpo et plochy plošných 

kolektor  je uveden v p íloze . 15. 

Vstupní parametry 

Tepelná ztráta RD (dle návrhu topení)  6,6 KW

Tepelný výkon pro oh ev TV   1,1 KW

Celkem      7,7 KW

Paranetry T  - (geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 62/3): 

Topný výkon (BO/W35 T5K podle EN14511) 6,1 KW

P íkon        1,3 KW   

Topný faktor      4,7 -
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Navržený otopný systém pracuje v nízkoteplotním spádu 40/34°C. P ívodní teplota je 40°C, 

proto dle grafu na dimenzování byly ode teny parametry pro navrhovanou teplotu 40°C, viz 

p íloha . 14. 

Topný výkon (BO/W40 dle grafu výrobce)  6,0 KW

P íkon        1,5 KW   

Topný faktor      4,0 -

Navrženo T  VAILLANT - (geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 62/3), které 

bude pracovat na monoenergetický zp sob. Pro vykrytí vyšší spot eby je v T  instalováno 

elektrické p ídavné topení o výkonu 6kW a v RD je také navržen dopl kový zdroj - krbová 

kamna s krbovou vložkou o výkonu 4-6kW, s kterými je možno snížit spot ebu tepla na 

vytáp ní.   

d) Oh ev teplé vody 
P íprava teplé vody bude ešena T  VAILLANT  (geoTHERM VWS 62/3) s integrovaným 

zásobníkem pro oh ev TV s objemem 175 l.  

Dle výpo tu byl stanoven objem zásobníku pro oh ev TV 118 l viz p íloha . 6. Jmenovitý 

tepelný výkon pro oh ev  byl vypo ten 1n = 1,07 kWh viz p íloha .6. 

e) Soustavy vytáp ní 
Soustava má t i systémy   primární okruh, sekundární okruh a vlastní otopný systém. 

Primární okruh – plošný kolektor, který p ivádí energii nemrznoucí sm sí (solankou-

koncentrát propylenglykolu s vodou, sm šovací pom r 1díl koncentrátu, 2 díly 

vody) do T  - výparníku. T  je vybaveno ob hovým erpadlem pro 

primární okruh. 

Sekundární okruh – pro oh ev TV a pro otopný systém do akumula ní nádrže. T  je 

vybaveno ob hovým erpadlem pro sekundární okruh a elektricky ovládaným trojcestným 

ventilem (p epínání mezi oh evem teplé vody a oh evem otopné soustavy) [37].    

Vlastní otopný systém – z akumula ní nádrže do otopného systému. Tento systém je 

dovybaven expanzní nádobou REGULUS HS 018 s objemem 18l [39],  viz p íloha . 10        

a ob hovým erpadlem GROUNFOS - ALPHA2 15-40 130 [40], viz p íloha . 11.    

Systém vytáp ní s T  byl dopln n o akumula ní nádrž o objemu 300l - zásobník VAILLANT 

allSTOR VPS 300/3 – výpo et viz p íloha . 13. Akumula ní zásobník je nutný z n kolika 

d vod : 

- p eklenout dobu zablokování ze strany provozovatele napájecí sít
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- zaru eno minimální množství vody v ob hu 

- V RD jsou navrženy dva rozdílné otopné systémy – podlahové topení a otopné radiátory 

s rozdílnou tepelnou setrva ností. Pokud by byl systém bez akumula ní nádrže – kompresor 

by spínal ast ji. Zabudování akumula ní nádrže je šetrn jší pro spínání kompresu T

(akumula ní nádrž je spo ítána na max. 3 sepnutí do hodiny – dle požadavku výrobce), z toho 

plyne šet ení životnosti kompresoru [37]. 

Akumula ní zásobník je zapojen do systému jako d lící zásobník, který hydraulicky odd lí 

výrobu tepla (zde T ) od využití tepla (zde podlahové vytáp ní + OT). Tlakový nulový bod 

leží v d lícím zásobníku. Tím je dosaženo minimální množství vody v ob hu a po et sepnutí 

T  se sníží. Na stran  využití tepla je použita regulace jednotlivých místností [37].  

f) Otopná soustava 
Navržený otopný systém vytáp ní je nízkoteplotní. Teplotní spád je 40/34°C pro podlahové 

vytáp ní a pro otopná t lesa p i -15°C.  Systém je s nuceným ob hem topné vody. Zdrojem 

tepla je tepelné erpadlo VAILLANT geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 

62/S o výkonu 6,0 kW p i BO/W40 s topným faktorem 4.  

Otopná plocha  

V  objektu je navrženo podlahové a klasické vytáp ní, které se napojuje ze dvou  rozd lova

-  IVAR .CS 553VP pro 7 okruh  v prvním podlaží (umíst n v technické místnosti) a IVAR 

.CS 553VP pro 8 okruh  v podkroví (umíst n v koupeln ).  Klasické vytáp ní (otopná t lesa) 

jsou v místnostech 1.04 koupelna, 2.03 koupelna. 2.04 ložnice, 2.06 a 2.07 pokoje. T lesa 

jsou  napojena z rozd lova  pro podlahové vytáp ní. V místnostech 1.02 chodba, 1.04 

koupelna, 1.06 obývací pokoj + kuchyn , 1.07 pracovna, 2.01 W a 2.03 koupelna je navrženo 

podlahové vytáp ní. Otopná t lesa a podlahové vytáp ní pracují na stejném teplotním spádu 

40/34°C. 

V místnostech, kde je instalováno podlahové vytáp ní musí být oddilatována podlaha            

od obvodového zdiva. Skladby podlahy jsou patrná z projektové dokumentace a z p ílohy . 7. 

Nášlapné vrstvy v jednotlivých místnostech musí spl ovat atesty pro podlahové vytáp ní. 

Topné trubky procházející dilata ní spárou musí být vedeny v chráni ce dlouhé 0.5 m. 

Vytáp cí potrubí  ALPEX–THERM XS 16x2mm bude uloženo na systémové izola ní desce 

s výstupky SOLOTOP tl. 1mm. V koupelnách a WC bude požita roznášecí vrstva betonová 

mazanina s p ídavnými plastifikátory. V ostatních místnostech vytáp cí potrubí bude zalito 

anhydridovým pot rem. Vzdálenost topných trubek od okraj  st n je 100 mm, max délka 

otopného systému je 78m.  
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Rozvody od T  a akumula ní nádrže do rozd lova  budou provedeny z m d ného potrubí 

dimenze 32x1,5  28x1  a 22x1  Potrubí 22x1 bude zaizolováno - ROCKWOL-FLEXOROCK, 

tl. 25mm a potrubí 28x1 a 32x1,5 ROCKWOL-FLEXOROCK, tl.40mm, viz p íloha . 9. 

V technické místnosti je m d né potrubí voln  vedeno po st nách. 

Dimenzování potrubí bylo provedeno programem TechCon 6.2 [42], viz p íloha .7 a 8. 

Nejv tší tlaková ztráta má okruh 3, místnost 1.06 Obývací pokoj+kuchyn : PZ1 - 12,1kPa  

Deskové radiátory KORÁDO - Radik jsou vybaveny zabudovaným vnit ním propojovacím 

rozvodem, termoregula ním ventilem Kompatk s termostatickou hlavicí Heimeier.                   

Otopná t lesa jsou vybavena odvzduš ovacím ventilem [41].    

Tabulka .4: výpis otopných t les, zdroj vlastní

.m název otopná t lesa  
navržený 

výkon 
p ednastavení 

TR  
ventilmístnosti RADIK 

104 koupelna RADIK 33 VK-Z 33-060110-60Z 411 3 

203 koupelna RADIK 33 VK-Z 33-060070-60Z 262 2 

204 ložnice RADIK 33 VKL-33-060110-EO 597 4 

206 pokoj RADIK 33 VK-Z 33-060120-60Z 651 4 

207 pokoj RADIK 22 VK-Z 22-060120-60Z 458 3 

g) Zabezpe ovací za ízení 

Topný okruh tepelného erpadla je zabezpe en pojistným ventilem IVAR.PV KD ¾“ x  1“.  

s otevíracím p etlakem 250 kPa  [38]  viz p íloha . 12. 

Roztažnost vody v otopné soustav  bude zachycovat expanzomat REGULUS HS 018              

o objemu 18 l,  který bude na stran  vzduchu nastaven  na tlak 90 kPa. [39]  viz p íloha . 10.  

h) Ob hové erpadlo 

Primární a sekundární okruh má vlastní ob hová erpadla která jsou napojena na regula ní 

automatiku T  (dodávka T ). Pro otopný systém je navrženo ob hové erpadlo GROUNFOS 

- ALPHA2 15-40 130 [40] viz p íloha . 11, které je propojeno pomocí rozvod  MaR 

se sb ra i (bezdrátový reléový modul DLP) umíst nými nad rozd lova i. 

i) Regulace 

Akumula ní zásobník je zapojen do systému jako d lící zásobník, který hydraulicky odd lí 
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výrobu tepla (zde T ) od využití tepla (zde podlahové vytáp ní + OT). Voda v akumula ním 

zásobníku je regulována pomocí ekvitermní regulace, jež je sou ástí dodávky T . Venkovní 

p ijíma  VRC DCF s idlem venkovní teploty bude umíst n na severní stran  fasády ve výšce 

1/3 od spodní hrany sedlové st echy. Princip probíhá na napájení akumula ního zásobníku.    

U akumula ního zásobníku se požadovaná výstupní teplota reguluje v závislosti na venkovní 

teplot . T  topí tehdy, když je teplota horního idla akumula ního zásobníku VF1 nižší než 

požadovaná teplota (40°C). Topí tak dlouho, dokud dolní idlo akumula ního zásobníku RF1 

nedosáhne požadované teploty plus 2K (42°C). V návaznosti na nabíjení zásobníku teplé 

vody se akumula ní zásobník rovn ž nabíjí tehdy, když teplota horního idla VF1 je nižší než 

o 2 K nad požadovanou teplotu (p ed asné dobíjení). T  obsahuje kompletní p íslušenství 

( idla teploty, termostaty, mikroprocesorový diagnostický systém, dálkové ovládání) [37]. 

Podlahové vytáp ní je regulováno bezdrátovým p íjmem – prostorové termostaty DTP 

A8OBC jsou umíst né v každé místnosti podlahového topení. P ijíma  signálu a bezdrátový 

sb ra  jsou umíst ny u rozd lova e, který ovládá elektrotermické hlavice v rozd lova i. 

Sb ra  (bezdrátový reléový modul DLP) je propojen rozvodem MaR s ob hovým erpadlem. 

Rozd lova  -  IVAR .CS 553VP obsahuje regula ní armatury (šroubové armatury pro OT + 

elektrotermické hlavice IVAR TE3040 pro podlahové vytáp ní), odvzduš ovací a vypoušt cí 

ventily s teplom rem. Nad regula ními armaturami je umíst n bezdrátový reléový modul DLP 

601M  a p ijíma  signálu DAE A 83. Sou ástí dodávky je ocelová pozinkovaná sk í

rozd lova e IVAR.P-KLASIK ur ená pod omítku 850/750/160mm [38].  

Otopná t lesa KORÁDO - deskové radiátory Radik  jsou vybavena zabudovaným vnit ním 

propojovacím rozvodem, termoregula ním ventilem Kompatk s termostatickou hlavicí 

Heimeier a odvzduš ovacím ventilem. Termoregula ní ventily budou p ednastaveny na 

vypo tené hodnoty dle p ílohy . 7. Otopná t lesa budou regulována termostatickou hlavicí 

Heimeier. 

j) Podmínky pro provedení do provozu 

Po napušt ní je za ízení ve smyslu platných p edpis  odtlakované vodním tlakem 10 bar

b hem 24 hodin. Tento tlak se musí udržovat i po dobu betonáže vytáp cích trubek. Nár st 

teploty p i prvním zátopu musí být pozvolný, teplota vstupní vody se plynule zvyšuje od 20°C 

o 5°C za den až na 40°C. Tato teplota se udržuje alespo  2 dny, pak následuje postupné 

snižování teploty o 10°C za den.  O prvotním zátopu musí být proveden protokol o zátopové 

zkoušce.   
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k) Výkresová ást 

D 1.4.01 -  1.Nadzemní podlaží   1:50 

D 1.4.02 -  Podkroví     1:50 

D 1.4.03 -  Rozvinutý ez       - 

D 1.4.04 -  Schéma zapojení T    1:25 
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3. Záv r

Prvním cílem bakalá ské práce bylo navrhnout RD, který vyhovuje dnešním požadovaným 

energetickým standard m. Obvodové konstrukce byly navrhovány na doporu ené hodnoty 

Urec, mimo okenních a dve ních výplní – ty byly navrženy na požadované hodnoty Un. 

Energetický štítek obálky budovy vyšel do klasifikace B – budova úsporná viz p íloha . 5.    

Druhým cíle bakalá ské práce bylo navrhnout alternativní zdroj pro vytáp ní a oh ev teplé 

vody. Dle finan ních možností investora, velikosti pozemku a velmi dobrému teplotnímu 

faktoru COP = 4, viz p íloha . 14, bylo navrženo tepelné erpadlo systém Zem -Voda 

s plošnými zemními kolektory viz p íloha . 15. Vytáp ní se p izp sobilo tepelnému erpadlu. 

Bylo navrženo podlahové topení s otopnými t lesy s nízkoteplotním spádem 40/34°C. 

Elektrická spot eba tepla na oh ev vody a vytáp ní RD je 22 800KW. P i použití T  nám 

elektrická energie klesne o ¾. Takže T  by m lo odebrat 5700kWh za rok za vytáp ní i za 

oh ev TV. 

V blízké budoucnosti budou alternativní zdroje navrhovány jako hlavní zdroj tepla,viz zákon 

.318/2012 Sb. [10] (pro novostavby do 350m2 od 1.1.2020 bude požadovaná energetická 

náro nost budovy s tém  nulovou spot ebou energie).  
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l Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

Ší ka : 2,00 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ší ka : 2,00 m
Výška: 2,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 2,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 2,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm
K ídlo: 50 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

K ídlo: 50 mm
P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
Štulp 46 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 46 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 46 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K

U

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

Plocha okna: 4,5 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha okna: 4,5 m²
Plocha skla: 3,3 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 3,3 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 3,3 m²
Plocha profil : 1,2 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha profil : 1,2 m²
Délka spojovacího ráme ku skla: 11,2 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Délka spojovacího ráme ku skla: 11,2 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,1 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,1 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.
Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ



S 8000 IQ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

S 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQ
Výpo et koeficientu prostupu tepla Výpo et koeficientu prostupu tepla 
podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

U Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
A Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

l Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

Ší ka : 0,75 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ší ka : 0,75 m
Výška: 2,00 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 2,00 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 2,00 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm
K ídlo: 50 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

K ídlo: 50 mm
P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,20 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,20 W/m²K

U

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

Plocha okna: 1,5 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha okna: 1,5 m²
Plocha skla: 0,9 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 0,9 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 0,9 m²
Plocha profil : 0,6 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha profil : 0,6 m²
Délka spojovacího ráme ku skla: 4,44 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Délka spojovacího ráme ku skla: 4,44 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,1 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,1 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.
Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.

fg

ggffgg

W
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lUAUA
U

+

++
=

ψ



S 8000 IQ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

S 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQ
Výpo et koeficientu prostupu tepla Výpo et koeficientu prostupu tepla 
podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

U Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
A Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

l Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

Ší ka : 0,75 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ší ka : 0,75 m
Výška: 1,38 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 1,38 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 1,38 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm
K ídlo: 50 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

K ídlo: 50 mm
P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,20 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,20 W/m²K

U

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

Plocha okna: 1,0 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha okna: 1,0 m²
Plocha skla: 0,6 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 0,6 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 0,6 m²
Plocha profil : 0,4 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha profil : 0,4 m²
Délka spojovacího ráme ku skla: 3,19 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Délka spojovacího ráme ku skla: 3,19 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,2 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,2 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.
Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ



S 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQ
Výpo et koeficientu prostupu tepla 

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výpo et koeficientu prostupu tepla 
podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

U Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
A Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

l Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

Ší ka : 0,75 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ší ka : 0,75 m
Výška: 1,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 1,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 1,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm
K ídlo: 50 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

K ídlo: 50 mm
P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 0 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K

U

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

Plocha okna: 0,9 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha okna: 0,9 m²
Plocha skla: 0,5 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 0,5 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 0,5 m²
Plocha profil : 0,4 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha profil : 0,4 m²
Délka spojovacího ráme ku skla: 2,94 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Délka spojovacího ráme ku skla: 2,94 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,2 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,2 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.
Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ



S 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQ
Výpo et koeficientu prostupu tepla 

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výpo et koeficientu prostupu tepla 
podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

U Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf Koeficient prostupu tepla rámy

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
A Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ag Plocha skla

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

l Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

lg Délka obvodu zasklení

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Velikost okna:

Ší ka : 1,50 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ší ka : 1,50 m
Výška: 1,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 1,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výška: 1,25 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

8008/8703, 8093/8703

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Projek ní pohledová plocha:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Rám: 66 mm
K ídlo: 50 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

K ídlo: 50 mm
P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
Štulp 46 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 46 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Štulp 46 mm

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K

U

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plochy:

Plocha okna: 1,9 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha okna: 1,9 m²
Plocha skla: 1,1 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 1,1 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 1,1 m²
Plocha profil : 0,7 m²

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha profil : 0,7 m²
Délka spojovacího ráme ku skla: 6,19 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Délka spojovacího ráme ku skla: 6,19 m

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,2 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,2 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.
Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ



S 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQ
Výpo et koeficientu prostupu tepla 

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Výpo et koeficientu prostupu tepla 
podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

podle DIN EN ISO 10077-1

Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

P itom je:

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

U Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

Uf Koeficient prostupu tepla rámy
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Uf Koeficient prostupu tepla rámy

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
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Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
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Ag Plocha skla
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Ag Plocha skla

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)
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Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)
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lg Délka obvodu zasklení

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku
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ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim
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podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim
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Velikost okna:

Ší ka : 1,50 m
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Ší ka : 1,50 m
Výška: 1,38 m
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Výška: 1,38 m
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Výška: 1,38 m
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Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:
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Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:
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8008/8703, 8093/8703
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8008/8703, 8093/8703
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Projek ní pohledová plocha:
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Rám: 66 mm
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K ídlo: 50 mm
P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
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P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
Štulp 46 mm
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Štulp 46 mm
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Štulp 46 mm
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Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K
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Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K
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Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K
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Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer
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ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer
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Plocha okna: 2,1 m²
Plocha skla: 1,3 m²
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Plocha profil : 0,8 m²
Délka spojovacího ráme ku skla: 6,69 m
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Délka spojovacího ráme ku skla: 6,69 m
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Uw- hodnota 1,2 W/m²K

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Uw- hodnota 1,2 W/m²K
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Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.
Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.
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S 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQS 8000 IQ
Výpo et koeficientu prostupu tepla 
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Výpo et koeficientu prostupu tepla 
podle DIN EN ISO 10077-1
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podle DIN EN ISO 10077-1
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podle DIN EN ISO 10077-1

Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce:
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P itom je:
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Uw Koeficient prostupu tepla celého okna
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Uw Koeficient prostupu tepla celého okna

U Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.
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Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového v stníku.

Uf Koeficient prostupu tepla rámy
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Uf Koeficient prostupu tepla rámy

Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
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Výpo tem pomocí programu WinIso podle DIN EN ISO 10077-2
A Plocha skla
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Ag Plocha skla
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Ag Plocha skla

Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)
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Af Podíl plochy rám  (projek ní plocha)

l Délka obvodu zasklení
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lg Délka obvodu zasklení
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lg Délka obvodu zasklení

ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku
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ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku ráme ku

podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim
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podle výzkumné zprávy "Warm Edge" ift Rosenheim
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Velikost okna:
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Velikost okna:

Ší ka : 0,75 m
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Ší ka : 0,75 m
Výška: 0,75 m
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Výška: 0,75 m
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Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:
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Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:
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Kombinace rám-k ídlo s p íslušnou výztuží:
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8008/8703, 8093/8703
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8008/8703, 8093/8703
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Projek ní pohledová plocha:
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Projek ní pohledová plocha:
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Rám: 66 mm
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Rám: 66 mm
K ídlo: 50 mm
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K ídlo: 50 mm
P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
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P í ka: 65 mm Po et p í ek: 0
Štulp 0 mm
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Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K
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Uf hodnota rám/k ídlo: 1,40 W/m²K
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Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K
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Ug hodnota zasklení: 0,9 W/m²K

ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer
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ψ hodnota: 0,043 W/mK Swisspacer
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Plocha okna: 0,6 m²
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Plocha okna: 0,6 m²
Plocha skla: 0,3 m²
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fg

ggffgg

W
AA

lUAUA
U

+

++
=

ψ

Plocha skla: 0,3 m²
Plocha profil : 0,3 m²
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Plocha profil : 0,3 m²
Délka spojovacího ráme ku skla: 1,94 m
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Délka spojovacího ráme ku skla: 1,94 m
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Uw- hodnota 1,3 W/m²K
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Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.Bezplatné poradenství firmy GEALAN WERK Fickenscher GmbH, Hofer Str. 80, 95145 Oberkotzau.
Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.Záruka za chyby z poradenství vyhrazena dle paragrafu 676 BGB.
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ROKOSTAV  VCHODOVÉ  DVE E  

Classic 70 

  

Comfort 76  

Vchodové dve e od firmy Rokostav spl ují nejvyšší požadavky na bezpe nost, ale také si 
zachovávají vysokou tepelnou izolaci a dlouhou životnost . K p ednostem pat í p edevším 
robustní konstrukce , výztuha až 2,5 mm s možností zasklení i vložení plastové výpln  až do 
ší ky 41 mm u vchodových dve í Classic a 45 mm u vchodových dve í Comfort.  
O bezpe nost se postará t íbodové zamykání s bezpe nostní vložkou a štítkem .  
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Návrh smíšeného schodišt  180° 

dle SN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy – Základní požadavky (2010) 

Výpo et 

Konstruk ní výška: KV = 2880 mm  

Návrh po et stup   2880/17=169,4mm 

Vzájemný vztah mezi výškou h a ší kou b v mm: 

Lehman v vzorec 2 h + b = (610 - 630)mm     (2.1) 

   2 169,4 +b = (610 - 630)mm 

   b = (271,2 -291,2)mm 

Ur ím: 

Po et stup  (výšek) 17 – maximální po et stup  v jednom rameni 18 – VYHOVUJE 

Výška stupn  h = 169,4mm 

Ší ka stupn  b = 285mm 

17x169,4/285 

Pom r výšky k ší ce 

= sklon schodiš ového ramene [°] 

tg = h/b          (2.2)
tg = 169,4 / 285mm 
tg = 0,59 

= 30,54° 
B žná schodišt  25° 35°  - VYHOVUJE 

Ší ka schodiš ového ramene = 950mm   900mm - VYHOVUJE 

Zrcadlo = 150mm 

Celková ší ka schodišt  = 2050mm 

Podchodná výška H1min

H1min = 1500+750/cos         (2.3) 

H1min = 2370mm  

2370mm    2100mm - VYHOVUJE 
Poznámka: v RD mám v nejhorším míst  podchodnou výšku 2239mm   2100mm - 

VYHOVUJE 



Pr chodná výška H2min

H2min = 1500+750 cos         (2.4) 

H1min = 2145mm  

2145mm    1900mm - VYHOVUJE 
Poznámka: v RD mám v nejhorším míst  podchodnou výšku 2050mm   1900mm - 

VYHOVUJE 

Zábradlí výšky 900mm – VYHOVUJE  (dle SN 73 3305 Ochranná zábradlí (1.2008) 
snížená h=900mm hloubka volného prostoru h je nejvýše 3,0m  

Záv r 

Schodišt  je navrženo 17x169,4/285mm a je v souladu s požadovanými normami. 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo Por. 44 T 24/-15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St na vn jší jednopláš ová 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0790  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit p ednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000
  4  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi na maltu na tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit p ednást ik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    24.6   44.0  1360.2    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    24.6   46.0  1422.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    24.6   47.2  1459.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    24.6   49.0  1514.7     8.3   77.1   843.7 
    5        31    24.6   52.5  1622.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   55.4  1712.6    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    24.6   57.0  1762.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   56.5  1746.6    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    24.6   53.0  1638.4    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    24.6   49.2  1520.9     8.7   76.9   864.7 
   11        30    24.6   47.3  1462.2     3.2   79.4   610.0 



   12        31    24.6   46.0  1422.0    -0.9   80.8   457.9 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.925 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.164 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      10020.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.7 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.01 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

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    15.0   0.647    11.5   0.522    23.5   0.960    47.0 
    2    15.7   0.649    12.2   0.514    23.6   0.960    48.9 
    3    16.1   0.604    12.6   0.445    23.7   0.960    49.7 
    4    16.6   0.512    13.2   0.299    23.9   0.960    51.0 
    5    17.7   0.392    14.2   0.083    24.1   0.960    53.9 
    6    18.6   0.276    15.1  ------    24.3   0.960    56.5 
    7    19.0   0.183    15.5  ------    24.3   0.960    57.9 
    8    18.9   0.209    15.4  ------    24.3   0.960    57.5 
    9    17.9   0.378    14.4   0.054    24.2   0.960    54.4 
   10    16.7   0.504    13.2   0.286    24.0   0.960    51.1 
   11    16.1   0.602    12.6   0.441    23.7   0.960    49.8 
   12    15.7   0.649    12.2   0.514    23.6   0.960    48.9 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e  
 theta [C]:   23.8   23.6  -12.5  -12.6  -14.7 
 p [Pa]:   2318   2275    371    333    138 
 p,sat [Pa]:   2939   2920    206    206    169 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 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   0.1900    0.4500   9.927E-0008 

 Ro ní bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry:
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.3014 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa itelné vodní páry za rok Mev,a:      1.3461 kg/(m2.rok) 
  



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

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   obvodové zdivo Por.44T24/-15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 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:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 44 T Profi na maltu  0,440       0,079  10,0 
   3  Baumit p ednást ik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  15,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  

  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 =   0,16 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: 0,204 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit p ednást ik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

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

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,3014 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,3461 kg/m2,rok 

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

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo Por. 44 T 20/-15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St na vn jší jednopláš ová 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0790  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit p ednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000
  4  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi na maltu na tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit p ednást ik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   58.8  1426.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.3   77.1   843.7 
    5        31    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   70.7  1714.6    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    20.6   66.1  1603.0    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    20.6   61.3  1486.6     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   58.9  1428.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 



  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.925 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.164 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      10020.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.7 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.17 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

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    14.6   0.741    11.2   0.595    19.7   0.960    58.0 
    2    15.3   0.753    11.9   0.594    19.7   0.960    60.4 
    3    15.7   0.721    12.3   0.526    19.9   0.960    61.4 
    4    16.3   0.648    12.8   0.367    20.1   0.960    62.9 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.3   0.960    66.8 
    6    18.3   0.458    14.8  ------    20.4   0.960    69.9 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.960    71.7 
    8    18.6   0.378    15.1  ------    20.5   0.960    71.3 
    9    17.5   0.550    14.1   0.037    20.3   0.960    67.2 
   10    16.3   0.643    12.9   0.352    20.1   0.960    63.1 
   11    15.7   0.720    12.3   0.522    19.9   0.960    61.5 
   12    15.3   0.753    11.9   0.594    19.7   0.960    60.4 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e  
 theta [C]:   19.8   19.7  -12.8  -12.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1310    266    245    138 
 p,sat [Pa]:   2314   2300    202    201    168 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 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   0.3352    0.4500   3.061E-0008 

 Ro ní bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry:
  



 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0292 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8655 kg/(m2.rok) 
  

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

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   obvodové zdivo Por.44T20/-15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 44 T Profi na maltu  0,440       0,079  10,0 
   3  Baumit p ednást ik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  15,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  

  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 =   0,164 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,340 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit p ednást ik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,340 kg/m2,rok 

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

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0292 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,8655 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. 

   



KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  Obvodové zdivo Por.44 T 15/-15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St na vn jší jednopláš ová 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0790  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit p ednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000
  4  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi na maltu na tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit p ednást ik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  4  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    15.6 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    15.6   73.1  1294.9    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    15.6   76.6  1356.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    15.6   78.7  1394.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    16.6   77.0  1453.8     8.3   77.1   843.7 
    5        31    18.6   73.6  1576.5    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.6   73.3  1671.0    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   70.7  1714.6    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    19.6   70.0  1595.8    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    18.6   68.8  1473.7     8.7   76.9   864.7 
   11        30    16.6   74.2  1401.0     3.2   79.4   610.0 
   12        31    15.6   76.6  1356.9    -0.9   80.8   457.9 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 



  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        5.925 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.164 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.7E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      10020.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.7 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.37 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

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    14.2   0.923    10.8   0.738    14.9   0.960    76.6 
    2    14.9   0.959    11.5   0.752    14.9   0.960    79.9 
    3    15.3   0.980    11.9   0.708    15.1   0.960    81.3 
    4    16.0   0.928    12.6   0.513    16.3   0.960    78.7 
    5    17.3   0.750    13.8   0.093    18.4   0.960    74.6 
    6    18.2   0.575    14.7  ------    19.5   0.960    73.9 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.960    71.7 
    8    18.6   0.378    15.1  ------    20.5   0.960    71.3 
    9    17.5   0.632    14.0   0.031    19.4   0.960    71.0 
   10    16.2   0.759    12.8   0.410    18.2   0.960    70.5 
   11    15.4   0.912    12.0   0.656    16.1   0.960    76.8 
   12    14.9   0.959    11.5   0.752    14.9   0.960    79.9 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e  
 theta [C]:   14.9   14.9  -13.1  -13.1  -14.8 
 p [Pa]:    974    958    228    213    138 
 p,sat [Pa]:   1699   1689    196    196    168 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

 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   0.3585    0.4500   1.450E-0008 

 Ro ní bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry:
  

 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0083 kg/(m2.rok) 
 Množství vypa itelné vodní páry za rok Mev,a:      2.6453 kg/(m2.rok) 



  

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

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   obvodové zdivo Por.44T15/-15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  15,0 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:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 44 T Profi na maltu  0,440       0,079  10,0 
   3  Baumit p ednást ik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  15,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,716 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  

  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 =   0,164 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón iní: 0,340 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit p ednást ik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,340 kg/m2,rok 

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

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0083 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 2,6453 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 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

   



KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  Vnit.nosné zdivo Por.30 20/20 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  Bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

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

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   55.1  1336.3    20.0   50.0  1168.5 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    20.0   50.0  1168.5 
    3        31    20.6   58.8  1426.0    20.0   50.0  1168.5 
    4        30    20.6   60.7  1472.1    20.0   50.0  1168.5 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    20.0   50.0  1168.5 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    20.0   50.0  1168.5 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    20.0   50.0  1168.5 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    20.0   50.0  1168.5 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    20.0   50.0  1168.5 
   10        31    20.6   61.0  1479.4    20.0   50.0  1168.5 
   11        30    20.6   58.8  1426.0    20.0   50.0  1168.5 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    20.0   50.0  1168.5 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    



 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        1.700 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.510 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        111.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.2 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.880 

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  ------    11.3  ------    20.5   0.880    55.3 
    2    15.3  ------    11.9  ------    20.5   0.880    57.6 
    3    15.7  ------    12.3  ------    20.5   0.880    59.1 
    4    16.2  ------    12.7  ------    20.5   0.880    61.0 
    5    17.2  ------    13.8  ------    20.5   0.880    65.2 
    6    18.2  ------    14.6  ------    20.5   0.880    69.0 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.5   0.880    71.1 
    8    18.5  ------    15.0  ------    20.5   0.880    70.4 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.5   0.880    65.9 
   10    16.3  ------    12.8  ------    20.5   0.880    61.3 
   11    15.7  ------    12.3  ------    20.5   0.880    59.1 
   12    15.4  ------    12.0  ------    20.5   0.880    58.0 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   20.6   20.6   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1334   1329   1174   1168 
 p,sat [Pa]:   2419   2418   2343   2343 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.033E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 



 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   vnit.nosné zdivo Por.30 20/20 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -14,029 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,880 
  

  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  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,510 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  Vnit.nosné zdivo Por.30 20/15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

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

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,1800  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   55.1  1336.3    15.6   50.0   885.7 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    15.6   50.0   885.7 
    3        31    20.6   58.8  1426.0    15.6   50.0   885.7 
    4        30    20.6   60.7  1472.1    16.6   50.0   944.1 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    18.6   50.0  1071.0 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    19.6   50.0  1139.9 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    19.6   50.0  1139.9 
   10        31    20.6   61.0  1479.4    18.6   50.0  1071.0 
   11        30    20.6   58.8  1426.0    16.6   50.0   944.1 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    15.6   50.0   885.7 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 



  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        1.700 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.510 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.53 / 0.56 / 0.61 / 0.71 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        111.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         14.2 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.880 

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  ------    11.3  ------    20.0   0.880    57.2 
    2    15.3  ------    11.9  ------    20.0   0.880    59.5 
    3    15.7   0.020    12.3  ------    20.0   0.880    61.0 
    4    16.2  ------    12.7  ------    20.1   0.880    62.5 
    5    17.2  ------    13.8  ------    20.4   0.880    65.9 
    6    18.2  ------    14.6  ------    20.5   0.880    69.2 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.6   1.000    70.8 
    8    18.5  ------    15.0  ------    20.6   1.000    70.1 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.5   0.880    66.1 
   10    16.3  ------    12.8  ------    20.4   0.880    61.9 
   11    15.7  ------    12.3  ------    20.1   0.880    60.6 
   12    15.4  ------    12.0  ------    20.0   0.880    59.9 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   20.3   20.2   16.0   15.9 
 p [Pa]:   1334   1320    900    886 
 p,sat [Pa]:   2376   2370   1814   1809 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.801E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1



V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   vnit.nosné zdivo Por.30 20/15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 30 Profi na maltu pr  0,300       0,180  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,803 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,880 
  

  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  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,510 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  Vnit.nosné zdivo Por.24 20/15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

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

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 24 P  0,2400  0,2900  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 24 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   55.1  1336.3    20.6   50.0  1212.6 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    20.6   50.0  1212.6 
    3        31    20.6   58.8  1426.0    20.6   50.0  1212.6 
    4        30    20.6   60.7  1472.1    20.6   50.0  1212.6 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    20.6   50.0  1212.6 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    20.6   50.0  1212.6 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    20.6   50.0  1212.6 
   10        31    20.6   61.0  1479.4    20.6   50.0  1212.6 
   11        30    20.6   58.8  1426.0    20.6   50.0  1212.6 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    20.6   50.0  1212.6 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 



 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        0.861 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.892 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.91 / 0.94 / 0.99 / 1.09 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         25.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.2 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.60 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  ------    11.3  ------    20.6   1.000    55.1 
    2    15.3  ------    11.9  ------    20.6   1.000    57.3 
    3    15.7  ------    12.3  ------    20.6   1.000    58.8 
    4    16.2  ------    12.7  ------    20.6   1.000    60.7 
    5    17.2  ------    13.8  ------    20.6   1.000    64.9 
    6    18.2  ------    14.6  ------    20.6   1.000    68.7 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.6   1.000    70.8 
    8    18.5  ------    15.0  ------    20.6   1.000    70.1 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.6   1.000    65.6 
   10    16.3  ------    12.8  ------    20.6   1.000    61.0 
   11    15.7  ------    12.3  ------    20.6   1.000    58.8 
   12    15.4  ------    12.0  ------    20.6   1.000    57.7 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   20.6   20.6   20.6   20.6 
 p [Pa]:   1334   1329   1217   1213 
 p,sat [Pa]:   2425   2425   2425   2425 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.328E-0009 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 



 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   vnit.nosné zdivo Por.24 20/15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 24 Profi na maltu pr  0,240       0,290  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

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

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

  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,892 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 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  P í kovaka Por.14 24/15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

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

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2700  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    24.6   44.3  1369.4    15.6   50.0   885.7 
    2        28    24.6   46.0  1422.0    15.6   50.0   885.7 
    3        31    24.6   47.2  1459.1    15.6   50.0   885.7 
    4        30    24.6   48.7  1505.4    16.6   50.0   944.1 
    5        31    24.6   52.0  1607.5    18.6   50.0  1071.0 
    6        30    24.6   55.0  1700.2    19.6   50.0  1139.9 
    7        31    24.6   56.6  1749.7    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    24.6   56.1  1734.2    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    24.6   52.5  1622.9    19.6   50.0  1139.9 
   10        31    24.6   49.0  1514.7    18.6   50.0  1071.0 
   11        30    24.6   47.2  1459.1    16.6   50.0   944.1 
   12        31    24.6   46.4  1434.4    15.6   50.0   885.7 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 



  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        0.552 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        1.232 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.25 / 1.28 / 1.33 / 1.43 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0009 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          9.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.3 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.19 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.732 

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    15.1  ------    11.6  ------    22.2   0.732    51.2 
    2    15.7   0.006    12.2  ------    22.2   0.732    53.2 
    3    16.1   0.051    12.6  ------    22.2   0.732    54.6 
    4    16.5  ------    13.1  ------    22.5   0.732    55.4 
    5    17.6  ------    14.1  ------    23.0   0.732    57.3 
    6    18.5  ------    15.0  ------    23.3   0.732    59.6 
    7    18.9  ------    15.4  ------    23.5   0.732    60.4 
    8    18.8  ------    15.3  ------    23.5   0.732    59.8 
    9    17.7  ------    14.2  ------    23.3   0.732    56.9 
   10    16.6  ------    13.2  ------    23.0   0.732    54.0 
   11    16.1  ------    12.6  ------    22.5   0.732    53.7 
   12    15.8   0.021    12.3  ------    22.2   0.732    53.7 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   23.2   23.0   17.2   17.0 
 p [Pa]:   2318   2229    975    886 
 p,sat [Pa]:   2835   2803   1965   1942 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.791E-0007 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1



V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   p í kovaka Por.14 24/15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 14 Profi na maltu pr  0,140       0,270  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,619 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,732 
  

  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  =   1,30 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   1,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  P í kovaka Por.11.5 24/20 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

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

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 11.5 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    24.6   44.3  1369.4    20.6   50.0  1212.6 
    2        28    24.6   46.0  1422.0    20.6   50.0  1212.6 
    3        31    24.6   47.2  1459.1    20.6   50.0  1212.6 
    4        30    24.6   48.7  1505.4    20.6   50.0  1212.6 
    5        31    24.6   52.0  1607.5    20.6   50.0  1212.6 
    6        30    24.6   55.0  1700.2    20.6   50.0  1212.6 
    7        31    24.6   56.6  1749.7    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    24.6   56.1  1734.2    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    24.6   52.5  1622.9    20.6   50.0  1212.6 
   10        31    24.6   49.0  1514.7    20.6   50.0  1212.6 
   11        30    24.6   47.2  1459.1    20.6   50.0  1212.6 
   12        31    24.6   46.4  1434.4    20.6   50.0  1212.6 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 



  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        0.476 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        1.359 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.38 / 1.41 / 1.46 / 1.56 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.2E+0009 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.4 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.708 

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    15.1  ------    11.6  ------    23.4   0.708    47.5 
    2    15.7  ------    12.2  ------    23.4   0.708    49.3 
    3    16.1  ------    12.6  ------    23.4   0.708    50.6 
    4    16.5  ------    13.1  ------    23.4   0.708    52.2 
    5    17.6  ------    14.1  ------    23.4   0.708    55.8 
    6    18.5  ------    15.0  ------    23.4   0.708    59.0 
    7    18.9  ------    15.4  ------    23.4   0.708    60.7 
    8    18.8  ------    15.3  ------    23.4   0.708    60.2 
    9    17.7  ------    14.2  ------    23.4   0.708    56.3 
   10    16.6  ------    13.2  ------    23.4   0.708    52.6 
   11    16.1  ------    12.6  ------    23.4   0.708    50.6 
   12    15.8  ------    12.3  ------    23.4   0.708    49.8 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   23.9   23.8   21.4   21.3 
 p [Pa]:   2318   2237   1294   1213 
 p,sat [Pa]:   2963   2947   2547   2533 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.638E-0007 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1



V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   p í kovaka Por.11.5 24/20 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 11.5 Profi na maltu  0,115       0,260  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,143 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,708 
  

  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  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   1,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

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

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

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  P í kovaka Por.11.5 20/15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

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

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 11.5 Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   55.1  1336.3    15.6   50.0   885.7 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    15.6   50.0   885.7 
    3        31    20.6   58.8  1426.0    15.6   50.0   885.7 
    4        30    20.6   60.7  1472.1    16.6   50.0   944.1 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    18.6   50.0  1071.0 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    19.6   50.0  1139.9 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    19.6   50.0  1139.9 
   10        31    20.6   61.0  1479.4    18.6   50.0  1071.0 
   11        30    20.6   58.8  1426.0    16.6   50.0   944.1 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    15.6   50.0   885.7 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 



  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        0.476 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        1.359 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.38 / 1.41 / 1.46 / 1.56 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.2E+0009 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.4 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.708 

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  ------    11.3  ------    19.1   0.708    60.3 
    2    15.3  ------    11.9  ------    19.1   0.708    62.7 
    3    15.7   0.020    12.3  ------    19.1   0.708    64.4 
    4    16.2  ------    12.7  ------    19.4   0.708    65.3 
    5    17.2  ------    13.8  ------    20.0   0.708    67.3 
    6    18.2  ------    14.6  ------    20.3   0.708    69.9 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.6   1.000    70.8 
    8    18.5  ------    15.0  ------    20.6   1.000    70.1 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.3   0.708    66.8 
   10    16.3  ------    12.8  ------    20.0   0.708    63.2 
   11    15.7  ------    12.3  ------    19.4   0.708    63.2 
   12    15.4  ------    12.0  ------    19.1   0.708    63.2 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   19.7   19.6   16.6   16.5 
 p [Pa]:   1334   1301    919    886 
 p,sat [Pa]:   2296   2280   1888   1874 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.639E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1



V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   P í kovaka Por.11.5 20/15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 11.5 Profi na maltu  0,115       0,260  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,803 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,708 
  

  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  =   2,70 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   1,359 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 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  podlaha na zemin (5a) - dlažba24/5 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 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  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st   0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0650  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1400  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep.st rka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    

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 :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.467 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 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 podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:



 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.56 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 

Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1284.71 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.88 C 

 STOP, Teplo 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   podlaha na zemin (5a)-dlažba24/5 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep.st rka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,065       1,200  20,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,140       0,031  50,0 
   6  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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  =   0,36 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. 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 =   4,88 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  Podlaha na zemin (5a)-dlažba20/5 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 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  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st   0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0650  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1400  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep.st rka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    

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 :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.467 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 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 podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  



Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.77 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 

Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1284.71 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         6.94 C 

 STOP, Teplo 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   podlaha na zemin (5a)-dlažba24/5 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep.st rka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,065       1,200  20,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,140       0,031  50,0 
   6  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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  =   0,36 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. 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 =   4,88 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  podlaha na zemin (5a)-dlažba15/5 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 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  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st   0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0650  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1400  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep.st rka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    

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 :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.467 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.216 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 podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:



 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.1E+0011 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 

Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1284.71 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         9.52 C 

 STOP, Teplo 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   podlaha na zemin (5a)-dlažba20/5 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep.st rka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,065       1,200  20,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,120       0,031  50,0 
   6  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  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  =   0,65 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,216 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 =   6,9 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  podlaha na zemin (5b)-lamino 24/5 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 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  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Laminátová pod  0,0100  0,1140  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Podložka Quick  0,0020  0,0500  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Baumit Alpha 2  0,0650  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS Gre  0,1400  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  5  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Laminátová podlaha Quick-Step   --- 
  2  Podložka Quick-Step-CoolHeat   --- 
  3  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  4  Isover EPS Grey 100   --- 
  5  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    

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 :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.572 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.211 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  



Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0012 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.58 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 

Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       455.45 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.64 C 

 STOP, Teplo 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   podlaha na zemin (5b)-lamino 24/5 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha Quick-Step  0,010       0,114  94000,0 
   2  Podložka Quick-Step-CoolHeat  0,002       0,050  4000,0 
   3  Baumit Alpha 2000  0,065       1,200  20,0 
   4  Isover EPS Grey 100  0,140       0,031  50,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,825 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  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  =   0,36 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,21 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 =   2,64 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  podlaha na zemin (5b)-lamino 20/5 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 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  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Laminátová pod  0,0100  0,1140  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Podložka Quick  0,0020  0,0500  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Baumit Alpha 2  0,0650  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS Gre  0,1200  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  5  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Laminátová podlaha Quick-Step   --- 
  2  Podložka Quick-Step-CoolHeat   --- 
  3  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  4  Isover EPS Grey 100   --- 
  5  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    

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 :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.572 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.211 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  



Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0012 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.79 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 

Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       455.45 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.75 C 

 STOP, Teplo 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   podlaha na zemin (5b)-lamino 20/5 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha Quick-Step  0,010       0,114  94000,0 
   2  Podložka Quick-Step-CoolHeat  0,002       0,050  4000,0 
   3  Baumit Alpha 2000  0,065       1,200  20,0 
   4  Isover EPS Grey 100  0,140       0,031  50,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  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 =   0,211 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 =   3,75 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  podlaha na zemin (5b)-lamino 15/5 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 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  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Laminátová pod  0,0100  0,1140  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Podložka Quick  0,0020  0,0500  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Baumit Alpha 2  0,0650  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS Gre  0,1400  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  5  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Laminátová podlaha Quick-Step   --- 
  2  Podložka Quick-Step-CoolHeat   --- 
  3  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  4  Isover EPS Grey 100   --- 
  5  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    

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 :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        4.572 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.211 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  



Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0012 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 

Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       455.45 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         5.15 C 

 STOP, Teplo 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   podlaha na zemin (5b)-lamino 15/5 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  15,0 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:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha Quick-Step  0,010       0,114  94000,0 
   2  Podložka Quick-Step-CoolHeat  0,002       0,050  4000,0 
   3  Baumit Alpha 2000  0,065       1,200  20,0 
   4  Isover EPS Grey 100  0,140       0,031  50,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,181 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  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 =   0,211 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 =   5,15 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  strop mezi podlažími(4a)-dlažba24/15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop (tepelný tok zdola nahoru) 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st   0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0600  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover N  0,0500  0,0370  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2100  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep.st rka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  5  Isover N   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 210 mm 
  7  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    24.6   44.3  1369.4    15.6   50.0   885.7 
    2        28    24.6   46.0  1422.0    15.6   50.0   885.7 
    3        31    24.6   47.2  1459.1    15.6   50.0   885.7 
    4        30    24.6   48.7  1505.4    16.6   50.0   944.1 
    5        31    24.6   52.0  1607.5    18.6   50.0  1071.0 
    6        30    24.6   55.0  1700.2    19.6   50.0  1139.9 
    7        31    24.6   56.6  1749.7    20.6   50.0  1212.6 



    8        31    24.6   56.1  1734.2    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    24.6   52.5  1622.9    19.6   50.0  1139.9 
   10        31    24.6   49.0  1514.7    18.6   50.0  1071.0 
   11        30    24.6   47.2  1459.1    16.6   50.0   944.1 
   12        31    24.6   46.4  1434.4    15.6   50.0   885.7 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        1.681 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.532 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.55 / 0.58 / 0.63 / 0.73 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.2E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         57.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.1 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.877 

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    15.1  ------    11.6  ------    23.5   0.877    47.3 
    2    15.7   0.006    12.2  ------    23.5   0.877    49.2 
    3    16.1   0.051    12.6  ------    23.5   0.877    50.4 
    4    16.5  ------    13.1  ------    23.6   0.877    51.7 
    5    17.6  ------    14.1  ------    23.9   0.877    54.4 
    6    18.5  ------    15.0  ------    24.0   0.877    57.1 
    7    18.9  ------    15.4  ------    24.1   0.877    58.3 
    8    18.8  ------    15.3  ------    24.1   0.877    57.8 
    9    17.7  ------    14.2  ------    24.0   0.877    54.5 
   10    16.6  ------    13.2  ------    23.9   0.877    51.2 
   11    16.1  ------    12.6  ------    23.6   0.877    50.1 
   12    15.8   0.021    12.3  ------    23.5   0.877    49.6 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e  
 theta [C]:   24.1   24.1   24.1   24.0   23.8   17.3   16.2   16.1 
 p [Pa]:   2318   2023   2001   1705   1528   1521    900    886 
 p,sat [Pa]:   3004   2995   2992   2984   2942   1975   1836   1826 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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



 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.954E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   strop mezi podlažími(4a)-dlažba24/15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep.st rka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,060       1,200  20,0 
   5  Isover N  0,050       0,037  1,0 
   6  Stropní konstrukce Porotherm M  0,210       0,875  20,0 
   7  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,619 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,877 
  

  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  =   1,05 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,53 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

   



KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  strop mezi podlažími(4a)-dlažba24/20 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop (tepelný tok zdola nahoru) 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st   0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0600  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover N  0,0500  0,0370  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2100  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep.st rka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  5  Isover N   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 210 mm 
  7  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    24.6   44.3  1369.4    20.6   50.0  1212.6 
    2        28    24.6   46.0  1422.0    20.6   50.0  1212.6 
    3        31    24.6   47.2  1459.1    20.6   50.0  1212.6 
    4        30    24.6   48.7  1505.4    20.6   50.0  1212.6 
    5        31    24.6   52.0  1607.5    20.6   50.0  1212.6 
    6        30    24.6   55.0  1700.2    20.6   50.0  1212.6 
    7        31    24.6   56.6  1749.7    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    24.6   56.1  1734.2    20.6   50.0  1212.6 



    9        30    24.6   52.5  1622.9    20.6   50.0  1212.6 
   10        31    24.6   49.0  1514.7    20.6   50.0  1212.6 
   11        30    24.6   47.2  1459.1    20.6   50.0  1212.6 
   12        31    24.6   46.4  1434.4    20.6   50.0  1212.6 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        1.681 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.532 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.55 / 0.58 / 0.63 / 0.73 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.2E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         57.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.1 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.11 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.877 

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    15.1  ------    11.6  ------    24.1   0.877    45.6 
    2    15.7  ------    12.2  ------    24.1   0.877    47.4 
    3    16.1  ------    12.6  ------    24.1   0.877    48.6 
    4    16.5  ------    13.1  ------    24.1   0.877    50.2 
    5    17.6  ------    14.1  ------    24.1   0.877    53.6 
    6    18.5  ------    15.0  ------    24.1   0.877    56.6 
    7    18.9  ------    15.4  ------    24.1   0.877    58.3 
    8    18.8  ------    15.3  ------    24.1   0.877    57.8 
    9    17.7  ------    14.2  ------    24.1   0.877    54.1 
   10    16.6  ------    13.2  ------    24.1   0.877    50.5 
   11    16.1  ------    12.6  ------    24.1   0.877    48.6 
   12    15.8  ------    12.3  ------    24.1   0.877    47.8 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e  
 theta [C]:   24.4   24.4   24.4   24.3   24.2   21.4   20.8   20.8 
 p [Pa]:   2318   2090   2073   1845   1709   1703   1224   1213 
 p,sat [Pa]:   3052   3048   3047   3043   3024   2541   2462   2457 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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



 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.280E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   strop mezi podlažími(4a)-dlažba24/20 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep.st rka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,060       1,200  20,0 
   5  Isover N  0,050       0,037  1,0 
   6  Stropní konstrukce Porotherm M  0,210       0,875  20,0 
   7  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,143 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,877 
  

  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  =   2,20 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,53 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

   



KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  strop mezi podlažími(4b)-lamino 20/15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytáp ným i mén  vytáp. vnit ním prostorem 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Laminátová pod  0,0100  0,1140  1050,0  1600,0  94000,0   0.0000 
  2  Podložka Quick  0,0020  0,0500  1000,0  35,0  4000,0   0.0000 
  3  Baumit Alpha 2  0,0600  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  4  Isover N  0,0500  0,0370  800,0  100,0  1,0   0.0000 
  5  Stropní konstr  0,2100  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  6  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Laminátová podlaha Quick-Step   --- 
  2  Podložka Quick-Step-CoolHeat   --- 
  3  Baumit Alpha 2000 (anhydrit)  --- 
  4  Isover N   --- 
  5  Stropní konstrukce Porotherm Miako 210 mm 
  6  Baumit hlazená omítka L   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :    15.6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   55.1  1336.3    15.6   50.0   885.7 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    15.6   50.0   885.7 
    3        31    20.6   58.8  1426.0    15.6   50.0   885.7 
    4        30    20.6   60.7  1472.1    16.6   50.0   944.1 
    5        31    20.6   64.9  1573.9    18.6   50.0  1071.0 
    6        30    20.6   68.7  1666.1    19.6   50.0  1139.9 
    7        31    20.6   70.8  1717.0    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    20.6   70.1  1700.0    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    20.6   65.6  1590.9    19.6   50.0  1139.9 
   10        31    20.6   61.0  1479.4    18.6   50.0  1071.0 



   11        30    20.6   58.8  1426.0    16.6   50.0   944.1 
   12        31    20.6   57.7  1399.3    15.6   50.0   885.7 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        1.786 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.504 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.52 / 0.55 / 0.60 / 0.70 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou p irážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.1E+0012 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         80.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.0 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.01 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.883 

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  ------    11.3  ------    20.0   0.883    57.1 
    2    15.3  ------    11.9  ------    20.0   0.883    59.4 
    3    15.7   0.020    12.3  ------    20.0   0.883    61.0 
    4    16.2  ------    12.7  ------    20.1   0.883    62.5 
    5    17.2  ------    13.8  ------    20.4   0.883    65.8 
    6    18.2  ------    14.6  ------    20.5   0.883    69.2 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.6   1.000    70.8 
    8    18.5  ------    15.0  ------    20.6   1.000    70.1 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.5   0.883    66.1 
   10    16.3  ------    12.8  ------    20.4   0.883    61.9 
   11    15.7  ------    12.3  ------    20.1   0.883    60.5 
   12    15.4  ------    12.0  ------    20.0   0.883    59.8 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e  
 theta [C]:   20.3   20.1   20.0   19.9   16.5   15.9   15.9 
 p [Pa]:   1334    892    888    888    888    886    886 
 p,sat [Pa]:   2388   2355   2341   2323   1876   1805   1800 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.400E-0011 kg/(m2.s) 



Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   strop mezi podlažími(4b)-lamino 20/15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  15,6 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha Quick-Step  0,010       0,114  94000,0 
   2  Podložka Quick-Step-CoolHeat  0,002       0,050  4000,0 
   3  Baumit Alpha 2000  0,060       1,200  20,0 
   4  Isover N  0,050       0,037  1,0 
   5  Stropní konstrukce Porotherm M  0,210       0,875  20,0 
   6  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,803 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,883 
  

  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  =   2,20 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,504 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 

   



KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  st echa+strop(2a3) 24/-15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St echa dvoupláš ová nebo strop pod p dou nev.(tepelný tok zdola) 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0^   0.0000 
  3  Isover Unirol  0,1400  0,0390*  914,2  38,3  1,0   0.0000 
  4  Isover Unirol  0,1800  0,0480*  1025,6  63,6  1,0   0.0000 
  5  Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem net sností, stanoven interním výpo tem 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Isover Unirol Profi  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  4  Isover Unirol Profi  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  5  Jutadach 150   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :    75.0 % 

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

    1        31    24.6   44.0  1360.2    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    24.6   46.0  1422.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    24.6   47.2  1459.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    24.6   49.0  1514.7     8.3   77.1   843.7 
    5        31    24.6   52.5  1622.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    24.6   55.4  1712.6    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    24.6   57.0  1762.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    24.6   56.5  1746.6    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    24.6   53.0  1638.4    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    24.6   49.2  1520.9     8.7   76.9   864.7 



   11        30    24.6   47.3  1462.2     3.2   79.4   610.0 
   12        31    24.6   46.0  1422.0    -0.9   80.8   457.9 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        7.398 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.132 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        111.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.6 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 

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    15.0   0.647    11.5   0.522    23.7   0.968    46.4 
    2    15.7   0.649    12.2   0.514    23.8   0.968    48.3 
    3    16.1   0.604    12.6   0.445    23.9   0.968    49.2 
    4    16.6   0.512    13.2   0.299    24.1   0.968    50.6 
    5    17.7   0.392    14.2   0.083    24.2   0.968    53.7 
    6    18.6   0.276    15.1  ------    24.3   0.968    56.3 
    7    19.0   0.183    15.5  ------    24.4   0.968    57.8 
    8    18.9   0.209    15.4  ------    24.4   0.968    57.3 
    9    17.9   0.378    14.4   0.054    24.3   0.968    54.1 
   10    16.7   0.504    13.2   0.286    24.1   0.968    50.7 
   11    16.1   0.602    12.6   0.441    23.9   0.968    49.3 
   12    15.7   0.649    12.2   0.514    23.8   0.968    48.3 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
 theta [C]:   24.1   23.8   23.8    5.1  -14.5  -14.5 
 p [Pa]:   2318   2290    231    195    149    138 
 p,sat [Pa]:   2996   2944   2943    876    173    173 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.146E-0008 kg/(m2.s) 



Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   st echa+strop(2a3) 24/-15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  24,0 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:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Isover Unirol Profi  0,140       0,039  1,0 
   4  Isover Unirol Profi  0,180       0,048  1,0 
   5  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

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

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

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

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

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  st echa+strop(2a3) 20/-15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St echa dvoupláš ová nebo strop pod p dou nev.(tepelný tok zdola) 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0^   0.0000 
  3  Isover Unirol  0,1400  0,0390*  914,2  38,3  1,0   0.0000 
  4  Isover Unirol  0,1800  0,0480*  1025,6  63,6  1,0   0.0000 
  5  Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem net sností, stanoven interním výpo tem 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Isover Unirol Profi  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  4  Isover Unirol Profi  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  5  Jutadach 150   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   54.7  1326.6    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.6   58.8  1426.0     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.6   61.0  1479.4     8.3   77.1   843.7 
    5        31    20.6   65.6  1590.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 



    8        31    20.6   70.7  1714.6    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    20.6   66.1  1603.0    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    20.6   61.3  1486.6     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.6   58.9  1428.4     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.6   57.3  1389.6    -0.9   80.8   457.9 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        7.398 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.132 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        111.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.6 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 

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    14.6   0.741    11.2   0.595    19.8   0.968    57.3 
    2    15.3   0.753    11.9   0.594    19.9   0.968    59.8 
    3    15.7   0.721    12.3   0.526    20.0   0.968    60.9 
    4    16.3   0.648    12.8   0.367    20.2   0.968    62.5 
    5    17.4   0.564    13.9   0.087    20.4   0.968    66.6 
    6    18.3   0.458    14.8  ------    20.5   0.968    69.8 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.968    71.6 
    8    18.6   0.378    15.1  ------    20.5   0.968    71.2 
    9    17.5   0.550    14.1   0.037    20.4   0.968    67.0 
   10    16.3   0.643    12.9   0.352    20.2   0.968    62.8 
   11    15.7   0.720    12.3   0.522    20.0   0.968    61.0 
   12    15.3   0.753    11.9   0.594    19.9   0.968    59.8 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
 theta [C]:   20.1   19.9   19.9    3.0  -14.5  -14.5 
 p [Pa]:   1334   1318    189    169    144    138 
 p,sat [Pa]:   2356   2318   2317    760    172    172 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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



 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.822E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   st echa+strop(2a3) 20/-15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 P evažující návrhová vnit ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Isover Unirol Profi  0,140       0,039  1,0 
   4  Isover Unirol Profi  0,180       0,048  1,0 
   5  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

  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 =   0,132 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 



   

KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 

   

 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2014 

 Název úlohy :  st echa+strop(2a3) 15/-15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  bakalá ská práce 
 Datum :  18.2.2015 

 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  

 Typ hodnocené konstrukce :  St echa dvoupláš ová nebo strop pod p dou nev.(tepelný tok zdola) 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    

  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0^   0.0000 
  3  Isover Unirol  0,1400  0,0390*  914,2  38,3  1,0   0.0000 
  4  Isover Unirol  0,1800  0,0480*  1025,6  63,6  1,0   0.0000 
  5  Jutadach 150  0,0004  0,3900  1700,0  375,0  100,0   0.0000 
    

 Poznámka:  D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv . 

  

 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most , stanovena interním výpo tem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem net sností, stanoven interním výpo tem 

íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo et tep. vodivosti 
    

  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Isover Unirol Profi  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  4  Isover Unirol Profi  vliv b žných tep. most  dle EN ISO 6946 
  5  Jutadach 150   --- 
    

Okrajové podmínky výpo tu :

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    15.6 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    15.6   73.1  1294.9    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    15.6   76.6  1356.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    15.6   78.7  1394.1     3.0   79.5   602.1 
    4        30    16.6   77.0  1453.8     8.3   77.1   843.7 
    5        31    18.6   73.6  1576.5    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    19.6   73.3  1671.0    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   71.2  1726.7    17.8   70.1  1428.0 



    8        31    20.6   70.7  1714.6    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    19.6   70.0  1595.8    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    18.6   68.8  1473.7     8.7   76.9   864.7 
   11        30    16.6   74.2  1401.0     3.2   79.4   610.0 
   12        31    15.6   76.6  1356.9    -0.9   80.8   457.9 
  

 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr m. m sí ní parametry vnit ního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost edí 
  na vn jší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry). 
    

 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 podle EN ISO 13788. 
 Po et hodnocených let :      1 

 VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  

Tepelný odpor a sou initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        7.398 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.132 W/m2K 

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

Difúzní odpor a tepeln  akumula ní vlastnosti:

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 

 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        111.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.6 h 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 

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    14.2   0.923    10.8   0.738    15.0   0.968    75.9 
    2    14.9   0.959    11.5   0.752    15.1   0.968    79.3 
    3    15.3   0.980    11.9   0.708    15.2   0.968    80.8 
    4    16.0   0.928    12.6   0.513    16.3   0.968    78.3 
    5    17.3   0.750    13.8   0.093    18.4   0.968    74.4 
    6    18.2   0.575    14.7  ------    19.5   0.968    73.8 
    7    18.7   0.329    15.2  ------    20.5   0.968    71.6 
    8    18.6   0.378    15.1  ------    20.5   0.968    71.2 
    9    17.5   0.632    14.0   0.031    19.4   0.968    70.8 
   10    16.2   0.759    12.8   0.410    18.3   0.968    70.2 
   11    15.4   0.912    12.0   0.656    16.2   0.968    76.3 
   12    14.9   0.959    11.5   0.752    15.1   0.968    79.3 
    

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

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ní radiace) 

 Pr b h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 

 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
 theta [C]:   15.2   15.0   15.0    0.5  -14.6  -14.6 
 p [Pa]:    974    963    174    160    142    138 
 p,sat [Pa]:   1726   1701   1701    633    171    171 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p edpokládaný áste ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 

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



 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.973E-0008 kg/(m2.s) 

Bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry podle EN ISO 13788:

 Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 

 Poznámka: Hodnocení difúze 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 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   st echa+strop(2a3) 15/-15 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  15,0 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:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Isover Unirol Profi  0,140       0,039  1,0 
   4  Isover Unirol Profi  0,180       0,048  1,0 
   5  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,716 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

  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 =   0,132 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 

 Teplo 2014, (c) 2014 Svoboda Software 
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  VÝPO ET TEPELNÝCH ZTRÁT A PR M RNÉHO 
  SOU INITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
   

 podle EN 12831, SN 730540 a STN 730540 

 Ztráty 2014 

 Název budovy:  ešení vytáp ní v objekt 
 Zpracovatel:  Eva Pokorná 
 Zakázka:  Bakalá ská práce 
 Datum:  1.3.2015 
 Varianta:  p irozené v trání 

 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 budov  Ti,m:        19.8 C 
  

 P dorysná plocha podlahy budovy A:       109.0 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        42.5 m 
 Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V:       605.0 m3 
  

 Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  

 Typ budovy:  bytová 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  101  Název místnosti :   zádve í     

  

 P d. plocha A :      5.9 m2  Objem vzduchu V :     11.2 m3 
 Exp. obvod P :      2.1 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

 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 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           3.7   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.67 W/K 
 VD dve e                    2.3   1.50  e = 1.00   0.40   -------     4.33 W/K 
 podlaha 1.NP-dlažba         5.9   0.22  Gw= 1.00   -------    0.17    0.32 W/K 
 p í kovka 11.5             12.4   1.36  f,i =-0.17   0.02   -------    -2.85 W/K 
 vnit ní dve e               1.6   2.50  f,i =-0.17   0.50   -------    -0.80 W/K 
 podlaha 2.NP-lam            5.9   0.50  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.51 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :        34 W,    tj.      1.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :        48 W,    tj.      1.5 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :        82 W,    tj.      1.3 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  102  Název místnosti :   chodba      

  

 P d. plocha A :     15.1 m2  Objem vzduchu V :     30.4 m3 
 Exp. obvod P :      2.4 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

 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 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           5.3   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.95 W/K 
 okno                        1.5   1.10  e = 1.00   0.50   -------     2.40 W/K 
 podlaha 1.NP-lamin.        15.1   0.21  Gw= 1.00   -------    0.16    1.19 W/K 
 p í kovka 11.5             21.8   1.36  f,i = 0.14   0.02   -------     4.30 W/K 
 vnt.dve e 800x1970          1.6   2.50  f,i = 0.14   0.50   -------     0.69 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.4   2.50  f,i = 0.14   0.50   -------     0.60 W/K 
 vnt.dve e 600x1970          1.2   2.50  f,i = 0.14   0.50   -------     0.51 W/K 
 vnitr.nosná st na 24        4.3   0.89  f,i = 0.14   0.02   -------     0.56 W/K 
 p í kovka 11.5              2.1   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.33 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.4   2.50  f,i =-0.11   0.50   -------    -0.48 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       363 W,    tj.     10.7 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       181 W,    tj.      5.9 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       544 W,    tj.      8.4 % z celkové ztráty budovy 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  103  Název místnosti :   WC          

  

 P d. plocha A :      2.6 m2  Objem vzduchu V :      4.2 m3 
 Exp. obvod P :      1.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           4.5   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.82 W/K 
 okno                        0.6   1.30  e = 1.00   0.50   -------     1.01 W/K 
 podlaha 1.NP-dlažba         2.6   0.22  Gw= 1.00   -------    0.17    0.21 W/K 
 p í kovka 11.5              9.3   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.47 W/K 
 podlaha 2.NP-ker.dlaž       1.2   0.53  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.08 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

Ztráta prostupem Fi,T :        17 W,    tj.      0.5 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :        75 W,    tj.      2.4 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :        92 W,    tj.      1.4 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  104  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :      7.6 m2  Objem vzduchu V :     13.4 m3 
 Exp. obvod P :      4.7 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44          12.6   0.16  e = 1.00   0.02   -------     2.26 W/K 
 okno                        0.9   1.20  e = 1.00   0.50   -------     1.60 W/K 
 podlaha 1.NP-dlažba         7.6   0.22  Gw= 1.00   -------    0.17    0.74 W/K 
 p í kovka 11.5              2.1   1.36  f,i = 0.10   0.02   -------     0.30 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.4   2.50  f,i = 0.10   0.50   -------     0.43 W/K 
 p í kovka 11.5              9.3   1.36  f,i = 0.10   0.02   -------     1.32 W/K 
 p í kovka 14               10.7   1.23  f,i = 0.23   0.02   -------     3.09 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

Ztráta prostupem Fi,T :       380 W,    tj.     11.2 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       294 W,    tj.      9.5 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       673 W,    tj.     10.4 % z celkové ztráty budovy 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  105  Název místnosti :   technická m 

  

 P d. plocha A :      6.0 m2  Objem vzduchu V :     11.6 m3 
 Exp. obvod P :      1.6 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

 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 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           3.7   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.66 W/K 
 okno                        0.9   1.20  e = 1.00   0.50   -------     1.60 W/K 
 podlaha 1.NP-dlažba         6.0   0.22  Gw= 1.00   -------    0.17    0.33 W/K 
 p í kovka 14               10.7   1.23  f,i =-0.30   0.02   -------    -4.01 W/K 
 p í kovka 11.5              3.5   1.36  f,i =-0.17   0.20   -------    -0.91 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.4   2.50  f,i =-0.17   0.50   -------    -0.70 W/K 
 vnit .nosné zdivo 30       10.7   0.51  f,i =-0.30   0.02   -------    -1.70 W/K 
 podlaha 2.NP ker.dlaž       6.0   0.53  f,i =-0.30   0.02   -------    -0.99 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :      -173 W,    tj.     -5.1 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :        49 W,    tj.      1.6 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :      -124 W,    tj.     -1.9 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  106  Název místnosti :   kuchyn +obý 

  

 P d. plocha A :     54.0 m2  Objem vzduchu V :    110.0 m3 
 Exp. obvod P :     21.2 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

 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 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44          52.2   0.16  e = 1.00   0.02   -------     9.39 W/K 
 okno                        1.9   1.20  e = 1.00   0.50   -------     3.20 W/K 
 fran.okno                   4.5   1.10  e = 1.00   0.30   -------     6.30 W/K 
 okno                        2.1   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.30 W/K 
 podlaha 1.NP-lamin         54.0   0.21  Gw= 1.00   -------    0.16    4.24 W/K 
 vnit n.nosné zdivo 30      10.7   0.51  f,i = 0.14   0.02   -------     0.81 W/K 
 podlaha 2.NP-plov          12.3   0.50  f,i = 0.14   0.02   -------     0.91 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       987 W,    tj.     29.1 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       655 W,    tj.     21.2 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :      1641 W,    tj.     25.3 % z celkové ztráty budovy 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  107  Název místnosti :   pracovna    

  

 P d. plocha A :     14.3 m2  Objem vzduchu V :     25.8 m3 
 Exp. obvod P :      8.1 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

 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 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44          21.2   0.16  e = 1.00   0.02   -------     3.82 W/K 
 okno                        2.1   1.20  e = 1.00   0.50   -------     3.50 W/K 
 podlaha 1.NP-lamin         14.3   0.21  Gw= 1.00   -------    0.16    1.12 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       296 W,    tj.      8.7 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       154 W,    tj.      5.0 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       449 W,    tj.      6.9 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  108  Název místnosti :   sklad       

  

 P d. plocha A :      3.2 m2  Objem vzduchu V :      4.5 m3 
 Exp. obvod P :      1.1 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           3.3   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.60 W/K 
 podlaha 1.NP-dlažba         3.2   0.22  Gw= 1.00   -------    0.17    0.18 W/K 
 p í kovka 11.5              5.8   1.63  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.58 W/K 
 vnt.dve e 600x1970          1.4   2.50  f,i =-0.17   0.50   -------    -0.70 W/K 
 vnitr.nosná st na 24        4.3   0.89  f,i =-0.17   0.02   -------    -0.65 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       -65 W,    tj.     -1.9 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :        19 W,    tj.      0.6 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       -46 W,    tj.     -0.7 % z celkové ztráty budovy 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  201  Název místnosti :   chodba+schodišt

  

 P d. plocha A :     19.7 m2  Objem vzduchu V :     36.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.9 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

 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 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           4.6   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.83 W/K 
 st echa                     8.9   0.13  e = 1.00   0.02   -------     1.33 W/K 
 st ešní okno                0.9   1.30  e = 1.00   0.50   -------     1.66 W/K 
 strop-podkroví             12.0   0.13  bu= 0.70   0.02   -------     1.26 W/K 
 p í kovka 11.5              2.4   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -0.38 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.6   2.50  f,i =-0.11   0.50   -------    -0.55 W/K 
 vnit ní nosná ze  24        8.0   0.89  f,i = 0.14   0.02   -------     1.04 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.6   2.50  f,i = 0.14   0.50   -------     0.69 W/K 
 strop mezi podlažími-lam    7.9   0.50  f,i = 0.14   0.02   -------     0.59 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       227 W,    tj.      6.7 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       214 W,    tj.      6.9 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       442 W,    tj.      6.8 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  202  Název místnosti :   WC          

  

 P d. plocha A :      6.0 m2  Objem vzduchu V :      9.5 m3 
 Exp. obvod P :      1.7 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           2.4   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.43 W/K 
 st echa                     3.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.49 W/K 
 st ešní okno                0.9   1.30  e = 1.00   0.50   -------     1.66 W/K 
 strop-podkroví              0.9   0.13  bu= 0.70   0.02   -------     0.10 W/K 
 p í kovka 11.5              6.8   1.36  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.07 W/K 
 strop mezi podlažími-dla    1.3   0.53  f,i = 0.14   0.02   -------     0.10 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

Ztráta prostupem Fi,T :        60 W,    tj.      1.8 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       170 W,    tj.      5.5 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       230 W,    tj.      3.5 % z celkové ztráty budovy 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  203  Název místnosti :   koupelna    

  

 P d. plocha A :     11.0 m2  Objem vzduchu V :     24.0 m3 
 Exp. obvod P :      7.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    1.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           4.1   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.74 W/K 
 obvodová st na 44           9.8   0.16  e = 1.00   0.02   -------     1.76 W/K 
 okno                        1.0   1.20  e = 1.00   0.50   -------     1.70 W/K 
 st echa                     8.2   0.13  e = 1.00   0.02   -------     1.23 W/K 
 strop-podkroví              7.5   0.13  bu= 0.70   0.02   -------     0.79 W/K 
 p í kovka 11.5              2.6   1.36  f,i = 0.10   0.02   -------     0.37 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.4   2.50  f,i = 0.10   0.50   -------     0.43 W/K 
 nosná vnit ní 24            9.7   0.89  f,i = 0.10   0.02   -------     0.91 W/K 
 strop mezi podlažími-dla    4.9   0.53  f,i = 0.23   0.02   -------     0.62 W/K 
 strop mezi podlažími-dla    2.0   0.53  f,i = 0.10   0.02   -------     0.11 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 Zvýšení výkonu kv li p erušení vytáp ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým ny vzduchu n :     1.50 1/h 

Ztráta prostupem Fi,T :       339 W,    tj.     10.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       526 W,    tj.     17.1 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       866 W,    tj.     13.4 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  204  Název místnosti :   ložnice     

  

 P d. plocha A :     20.5 m2  Objem vzduchu V :     35.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Po et na podlaží :   1 
  

 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp ní :  podlahové vytáp ní 
 St .rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud ní :    0.0 m/s 
  

 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 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           5.8   0.16  e = 1.00   0.02   -------     1.04 W/K 
 obvodová st na 44           8.4   0.16  e = 1.00   0.10   -------     2.18 W/K 
 okno                        2.1   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.36 W/K 
 st echa                    15.7   0.13  e = 1.00   0.02   -------     2.35 W/K 
 strop-podkroví             11.2   0.13  bu= 0.70   0.02   -------     1.18 W/K 
 vnit ní nosná ze  24        9.7   0.89  f,i =-0.11   0.02   -------    -1.01 W/K 
 p í kovka 11.5             10.5   1.36  f,i = 0.14   0.02   -------     2.07 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       391 W,    tj.     11.5 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       208 W,    tj.      6.8 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       600 W,    tj.      9.3 % z celkové ztráty budovy 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  205  Název místnosti :   šatna       

  

 P d. plocha A :     12.2 m2  Objem vzduchu V :     22.2 m3 
 Exp. obvod P :      2.9 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 :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           3.5   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.63 W/K 
 st echa                     7.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     1.10 W/K 
 strop-podkroví              6.6   0.13  bu= 0.70   0.02   -------     0.69 W/K 
 p í kovka 11.5             21.0   1.36  f,i =-0.17   0.02   -------    -4.83 W/K 
 vnit .nosná 24              6.7   0.89  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.02 W/K 
 vnt.dve e 700x1970          1.6   2.50  f,i =-0.17   0.50   -------    -0.80 W/K 
 strop mezi podlažími-lam   12.2   0.52  f,i =-0.17   0.02   -------    -1.10 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :      -160 W,    tj.     -4.7 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :        94 W,    tj.      3.1 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       -65 W,    tj.     -1.0 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  206  Název místnosti :   pokoj       

  

 P d. plocha A :     20.7 m2  Objem vzduchu V :     39.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.1 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           5.9   0.16  e = 1.00   0.02   -------     1.06 W/K 
 obvodová st na 44           8.4   0.16  e = 1.00   0.10   -------     2.18 W/K 
 okno                        2.1   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.36 W/K 
 st echa                    15.7   0.13  e = 1.00   0.02   -------     2.35 W/K 
 strop-podkroví             11.2   0.13  bu= 0.70   0.02   -------     1.18 W/K 
 p í kovka 11.5             10.5   1.36  f,i = 0.14   0.02   -------     2.07 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       427 W,    tj.     12.6 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       232 W,    tj.      7.5 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       659 W,    tj.     10.2 % z celkové ztráty budovy 

 P EHLED ZADANÝCH ÚDAJ  A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  207  Název místnosti :   pokoj       

  

 P d. plocha A :     14.7 m2  Objem vzduchu V :     27.8 m3 
 Exp. obvod P :      7.8 m  Po et na podlaží :   1 
  

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

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

 Typ v trání :  p irozené  Min. hyg. vým na :    0.5 1/h 
 Vým na n50 :    4.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 

 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  

 obvodová st na 44           4.0   0.16  e = 1.00   0.02   -------     0.72 W/K 
 obvodová st na 44           8.7   0.16  e = 1.00   0.02   -------     1.57 W/K 
 okno                        2.1   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.36 W/K 
 st echa                     8.1   0.13  e = 1.00   0.02   -------     1.21 W/K 
 strop-podkroví              8.1   0.13  bu= 0.70   0.02   -------     0.85 W/K 
    

 Vysv tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo sou initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou initele prostupu 
  tepla (bezrozm rná), DeltaU je p irážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 

 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 :       270 W,    tj.      8.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta v tráním Fi,V :       165 W,    tj.      5.4 % z celkové ztráty v tráním 
Ztráta celková Fi,HL :       435 W,    tj.      6.7 % z celkové ztráty budovy 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1  

 Ztráta prostupem Fi,T :       3394 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v tráním Fi,V :       3084 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty v tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       6478 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty budovy 



 P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ  

 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 

  
  

 Ozna .    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  

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

  101   zádve í       15.0       5.9     11.2         82    1.3%      2.72 
  102   chodba        20.0      15.1     30.4        544    8.4%     15.55 
  103   WC            20.0       2.6      4.2         92    1.4%      2.63 
  104   koupelna      24.0       7.6     13.4        673   10.4%     17.27 
  105   technická m   15.0       6.0     11.6       -124   -1.9%     -4.14 
  106   kuchyn +obý   20.0      54.0    110.0       1641   25.3%     46.90 
  107   pracovna      20.0      14.3     25.8        449    6.9%     12.83 
  108   sklad         15.0       3.2      4.5        -46   -0.7%     -1.52 
  201   chodba+scho   20.0      19.7     36.0        442    6.8%     12.62 
  202   WC            20.0       6.0      9.5        230    3.5%      6.56 
  203   koupelna      24.0      11.0     24.0        866   13.4%     22.19 
  204   ložnice       20.0      20.5     35.0        600    9.3%     17.13 
  205   šatna         15.0      12.2     22.2        -65   -1.0%     -2.18 
  206   pokoj         20.0      20.7     39.0        659   10.2%     18.84 
  207   pokoj         20.0      14.7     27.8        435    6.7%     12.44 
    
  

 Sou et:      213.5     404.6      6478  100.0%    179.84 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY  

Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.478 kW 100.0 % 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     3.394 kW   52.4 % 
 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V     3.084 kW   47.6 % 

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

  obvodová st na 44             0.969 kW    15.0 %     172.1 m2        5.6 W/m2 
  VD dve e                      0.103 kW     1.6 %       2.3 m2       45.0 W/m2 
  podlaha 1.NP-dlažba           0.061 kW     0.9 %      25.3 m2        2.4 W/m2 
  p í kovka 11.5               -0.043 kW    -0.7 %     120.0 m2       -0.4 W/m2 
  vnit ní dve e                -0.020 kW    -0.3 %       1.6 m2      -12.5 W/m2 
  podlaha 2.NP-lam             -0.015 kW    -0.2 %       5.9 m2       -2.5 W/m2 
  okno                          0.724 kW    11.2 %      17.2 m2       42.0 W/m2 
  podlaha 1.NP-lamin.           0.042 kW     0.6 %      15.1 m2        2.7 W/m2 
  vnt.dve e 800x1970            0.020 kW     0.3 %       1.6 m2       12.5 W/m2 
  vnt.dve e 700x1970           -0.002 kW    -0.0 %      11.8 m2       -0.2 W/m2 
  vnt.dve e 600x1970           -0.002 kW    -0.0 %       2.6 m2       -1.0 W/m2 
  vnitr.nosná st na 24         -0.000 kW    -0.0 %       8.6 m2       -0.0 W/m2 
  podlaha 2.NP-ker.dlaž        -0.003 kW    -0.0 %       1.2 m2       -2.2 W/m2 
  p í kovka 14                  0.000 kW     0.0 %      21.4 m2        0.0 W/m2 
  vnit .nosné zdivo 30         -0.049 kW    -0.8 %      10.7 m2       -4.6 W/m2 
  podlaha 2.NP ker.dlaž        -0.029 kW    -0.4 %       6.0 m2       -4.8 W/m2 
  fran.okno                     0.173 kW     2.7 %       4.5 m2       38.5 W/m2 
  podlaha 1.NP-lamin            0.188 kW     2.9 %      68.3 m2        2.7 W/m2 
  vnit n.nosné zdivo 30         0.027 kW     0.4 %      10.7 m2        2.6 W/m2 
  podlaha 2.NP-plov             0.031 kW     0.5 %      12.3 m2        2.5 W/m2 
  st echa                       0.305 kW     4.7 %      67.2 m2        4.5 W/m2 
  st ešní okno                  0.084 kW     1.3 %       1.8 m2       45.5 W/m2 
  strop-podkroví                0.183 kW     2.8 %      57.6 m2        3.2 W/m2 
  vnit ní nosná ze  24          0.001 kW     0.0 %      17.7 m2        0.1 W/m2 
  strop mezi podlažími-lam     -0.012 kW    -0.2 %      20.1 m2       -0.5 W/m2 
  strop mezi podlažími-dla      0.031 kW     0.5 %       8.2 m2        4.0 W/m2 
  nosná vnit ní 24              0.035 kW     0.5 %       9.7 m2        3.6 W/m2 
  vnit .nosná 24               -0.030 kW    -0.5 %       6.7 m2       -4.4 W/m2 
  

 Tepelné vazby      0.619 kW     9.6 %         ---          ---   
  



 PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY  

  

 Ustálený m rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    106.7 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    431.4 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     0.25 W/m2K

 STOP, Ztráty 2014 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011)  

Název úlohy:   ešení vytáp ní v objekt 

Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp ných zón budovy V:  605,0 m3 
 Plocha ohrani ujících konstrukcí A:  431,4 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 =   0,37 W/m2K 
  

Výsledky výpo tu: 
  pr m rný sou initel prostupu tepla U,em =   0,25 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 2014, (c) 2014 Svoboda Software 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika ní údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, íslo, PS ) 

Katastrální území a katastrální íslo  

Provozovatel, pop . budoucí provozovatel 

Ridinný d m 

Hn votínská 

Hn votín, .kat. 146/3 

Lukáš Malý 

Vlastník nebo spole enství vlastník , pop . stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

Lukáš Malý 

Karafiátova 28, Olomouc 779 00 

+420777996785 / lukas.maly@seznam.cz 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vn jší objem vytáp né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 

605,0 m3

Celková plocha A  - sou et vn jších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohrani ujících objem budovy 

431,3 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,71 m2/m3

Typ budovy nová obytná 

P evažující vnit ní teplota v otopném období θim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj  ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 

Ai 

[m2] 

Sou initel  
( initel) 

prostupu tepla 
Ui 

( k.lk + j)
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporu ený) 

sou initel 
prostupu tepla 

UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 

initel 
teplotní 
redukce 

bi

[-] 

M rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

obvodová st na 44 172,1 0,16      (     ) 1,01 27,8 

VD dve e 2,3 1,50      (     ) 0,86 3,0 

podlaha 1.NP-dlažba 25,3 0,22       (     ) 0,72 4,0 

p í kovka 11.5 120,1 1,36       (     ) -0,01       

vnit ní dve e 1,6 2,50       (     ) -0,14       

podlaha 2.NP-lam 5,9 0,50       (     ) -0,14       

okno 17,2 1,20       (     ) 1,01 20,8 

podlaha 1.NP-lamin. 15,1 0,21       (     ) 0,77 2,4 

vnt.dve e 800x1970 1,6 2,50       (     ) 0,14 0,6 

vnt.dve e 700x1970 11,8 2,50       (     ) 0,00      

vnt.dve e 600x1970 2,6 2,50      (     ) -0,01       

podlaha 2.NP-ker.dla 1,2 0,53      (     ) -0,12       

vnit .nosné zdivo 30 10,7 0,51      (     ) -0,26       

podlaha 2.NP ker.dla 6,0 0,53      (     ) -0,26       

fran.okno 4,5 1,10      (     ) 1,01 5,0 

(pokra ování) 



(pokra ování) 

podlaha 1.NP-lamin 68,3 0,21      (     ) 0,77 11,0 

vnit n.nosné zdivo 3 10,7 0,51      (     ) 0,14 0,8 

podlaha 2.NP-plov 12,3 0,50      (     ) 0,14 0,9 

st echa 67,2 0,13      (     ) 1,01 8,8 

st ešní okno 1,8 1,30      (     ) 1,01 2,4 

strop-podkroví 57,6 0,13      (     ) 0,70 5,2 

vnit ní nosná ze  24 17,7 0,89      (     ) 0,00       

strop mezi podlažími 20,1 0,50      (     ) -0,03       

strop mezi podlažími 8,2 0,53      (     ) 0,21 1,0 

nosná vnit ní 24 9,7 0,89      (     ) 0,12 1,0 

vnit .nosná 24 6,7 0,89      (     ) -0,14       

Tepelné vazby 0,0 0,00      (     )       17,8 

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

                     (     )             

Celkem 678,3   112,5 

Konstrukce spl ují požadavky na sou initele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 



                                                                                                                                       

                          

P ed tiskem se toto tla ítko vždy skryje. 
Obnovit jej lze vstupem na polí ko i 
opušt ním polí ka „Zpracoval“ výše.

Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

M rná ztráta prostupem tepla HT W/K 112,5 

Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,26 

Požadavek SN 730540-2 byl stanoven: na základ  hodnoty Uem,N,20 a p sobících teplot

Výchozí požadavek na pr m rný sou initel prostupu tepla podle 
l. 5.3.4 v SN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C  Uem,N,20

W/(m2·K) 0,37 

Doporu ený sou initel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,28 

Požadovaný sou initel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,37 

Požadavek na stavebn  energetickou vlastnost budovy je spln n. 

Klasifika ní t ídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifika ních t íd Veli ina Jednotka Hodnota 

A – B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,19 

B – C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,28 

C – D Uem,N W/(m2·K) 0,37 

D – E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,56 

E – F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,74 

F – G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 0,93 

Klasifikace: B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  14.4.2015 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Eva Pokorná 

I :         

Zpracoval: Eva Pokorná 

Podpis: …………………………………. 

  

Tento protokol a stavebn  energetický štítek obálky budovy odpovídá sm rnici evropského parlamentu a 
rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 

  Aktualizovat štítek



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
(Typ budovy, místní ozna ení) 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 169,0 m2 stávající doporu ení 

  Cl

0,5 

0,75

1,0

1,5 

2,0 

2,5 

Velmi úsporná

Mimo ádn  nehospodárná

      

    0,70 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

KLASIFIKACE

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A

0,26       

Požadovaná hodnota pr m rného sou initele prostupu tepla obálky 
budovy podle SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 

0,37 0,37 

Klasifika ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,19 0,28 0,37 0,56 0,74 0,93 

Platnost štítku do: 14.4.2025 Datum vystavení štítku: 14.4.2015 

Štítek vypracoval(a): Eva Pokorná 

Student VŠB - TUO-fakulta stavební 

A

B

C

D

E

F

G
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P íloha . 6 

Stanovení pot eby TV a pot eby tepla pro oh ev TV 

Student:                          Eva Pokorná 

Vedoucí bakalá ské práce:    Ing. Petra Tymová, Ph.D 

Ostrava 2015 



1. STANOVENÍ POT EBY TEPLÉ VODY 

Množství vody pot ebné pro užívání rodinného domu je provedeno dle SN 06 0320 (2006).  

Celková pot eba teplé vody se stanoví jako sou et 

V0 – mytí osob [m3] + Vi – mytí nádobí [m3] + Vu - úklid [m3] 

Pot eba teplé vody pro mytí osob: 

V0 = ni ·  Vdi = ni ·  ( ndi · U3i · tdi · pdi )       (6.1) 

Kde 

Vo – pot eba teplé vody pro mytí osob v dané period  [m3/den] 

Vdi - objem dávky [m3] 

n i - po et uživatel  [-] 

nd - po et dávek [-] 

U3i - objemový pr tok TV p i teplot  t3 do výtoku [m3/h] 

di - doba dávky [h] 

pdi - sou initel prodloužení doby dávky [-] 

      istý provoz pd = 1 

Pot eba teplé vody pro mytí nádobí: 

Vj = nj · Vd           (6.2) 

Kde 

Vd – pot eba teplé vody pro mytí nádobí v dané period  [m3/h] 

n j - po et jídel [-] 

Pot eba teplé vody pro úklid: 

Vu = nu · Vd           (6.3) 

Kde 

Vu – pot eba teplé vody pro úklid a pro mytí podlah v dané period  [m3/h] 

n u - po et (vým ra) ploch [-] 

1.1 - V 0 - Pot eba teplé vody pro mytí osob: 

umyvadlo n d = 3  U3 = 0,14  d = 0,014 

vana  n d = 0,3  U3 = 0,47 d = 0,085 

sprcha   n d = 1  U3 = 0,23  d = 0,110 



1.1.1 - Mytí rukou – (umyvadlo) 

Vd1 = 4·(3·0,14·0,014·1) = 0,024 m3

1.1.2 - Vana 

Vd2 = 4·(0,3·0,47·0,085·1) = 0,0479 m3

1.1.3 - Sprcha 

Vd3 = 4·(1·0,23·0,0110·1) = 0,101 m3 

V0 = Vd1 + Vd2 +  Vd3           (6.4)

V0 = 0,173 m3

1.1.4 - V j - Pro mytí nádobí 

Vj = nj ·Vd           (6.2)

nj =16  

Vj = 16  0,002 = 0,032  

Vj = 0,032 m3

1.1.5- V u - Pro úklid 

Vu = nu ·Vd           (6.3)

Vu = 1,69  0,002 = 0,034  

Vu = 0,034 m3

V2p - CELKOVÁ POT EBA TEPLÉ VODY 

V2p = V0 +Vj+Vu          (6.5) 

V2p = 0,173+0,032+0,034  

V2p = 0,239 m3   (0,06 m3/os.den) 

HODNOTA POT EBY TEPLÉ VODY 

Dle SN 06 30 20 – Tepelná soustava v budovách – P íprava teplé vody – Navrhování a 

projektování – Tabulka C.4, str. 20 

Normová hodnota V2p = 0,082 m3/os.den (mne vyšlo 0,06 m3/os.den) – dále budu po ítat 

s hodnotou z normy. 



P EPO ET  CELKOVÉ POT EBY TEPLÉ VODY V2p

V2p = ni ·V2pN           (6.6) 

Kde 

V2pN – celková pot eba teplé vody ur ena normou  [m3/den] 

n u - po et osob [-] 

V2p = 4 ·0,082 

V2p = 0,328 m3   

2. STANOVENÍ POT EBY TEPLA  

2.1 Teoretické odebrané teplo z oh íva e 

Q2t = c V2p ·(t2-t1)          (6.7) 

Kde 

Q2t – teoretické teplo odebrané z oh íva e [kWh/den] 

V2pN – celková pot eba teplé vody [m3/den] 

c – m rná tepelná kapacita vody p i st ední teplot  zásobníku [kWh/ m3 K] 

Q2t = 1,163  0,328  (55-10) 

Q2t = 17,16 kWh/den 

2.2 Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV 

Q2z = Q2t ·z           (6.8) 

Kde 

Q2z – Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV [kWh/den] 

Q2t  – teoretické teplo odebrané z oh íva e [kWh/den] 

z – pom rná ztráta p i oh evu a distribuci TV [-] 

      0,3až 0,7 závislý na délce rozvodu, RD 0,5 

Q2z = 17,16  0,5  

Q2z = 8,58 kWh/den 



CELKOVÁ POT EBA TEPLA 

Q2p = Q2t + Q2z          (6.9) 

Q2p = 17,16+8,58 

Q2p = 25,75 kWh/den 

P EDPOKLÁDANÝ ODB R TEPLÉ VODY 

K ivka odb ru tepla vyjad uje závislost odb ru teplé vody na ase. Z této k ivky jsme schopni 

ode íst nejv tší teoreticky pot ebné množství tepla b hem jedné periody. Na základ

p edpokládaného rozložení sestrojíme k ivku odb ru teplé vody:  

od 5 do 17 hodin  35%  Q2t = 0,35  17,16 = 6 kWh

od 17 do 20 hodin  50%  Q2t = 0,50  17,16 = 8,6 kWh 

od 20 do 24 hodin 15%  Q2t = 0,15  17,16 = 2,6 kWh      

                                  
Obrázek .1: k ivka odb ru a dodávky tepla, zdroj vlastní 

Hodnota ode tena z grafu je  Qmax =  6,16 kWh       



3. Stanovení objemu zásobníku 

Vz = (  Qmax /(c  (t2-t1))        (6.10) 

Kde 

Vz – objem zásobníku TV [m3] 

 Qmax  – maximální rozdíl tepla mezi k ivkou dodávky Q2p  a odb ru tepla Q  [kWh/den] 

c – m rná tepelná kapacita vody p i st ední teplot  zásobníku [kWh/ m3 K] 

t2 –  teplota oh áté vody [°C] 

t1 –  teplota studené vody [°C]  

Vz = 6,16 /(1,163  (55-10)) 

Vz = 0,117,7m3 = 118 l 

Dle výpo tu byl stanoven objem zásobníku pro oh ev TV 118 l. V projektu po ítám s T

zem  voda Vaillant  (geoTHERM VWS 62/3) s integrovaným zásobníkem pro oh ev TV 

s objemem 175 l.    

T  bude pracovat s nízkoteplotním spádem (teoretická min. teplota oh íva e 40°C) 

4. P EPO ET HODNOT PRO TEPLOTU V ZÁSOBNÍKU 40°C 

4.1 Teoretické odebrané teplo z oh íva e 

Q2t = c V2p ·(t2-t1)         (6.7)

Q2t = 1,161  0,328  (40-10) 

Q2t = 11,42 kWh/den 

4.2 Teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV 

Q2z = Q2t ·z          (6.8)

Q2z = 11,42  0,5  

Q2z = 5,71 kWh/den 

5. CELKOVÁ POT EBA TEPLA 

Q2p = Q2t + Q2z         (6.9)

Q2p = 11,42+5,71 

Q2p = 17,13 kWh/den 



P EDPOKLÁDANÝ ODB R TEPLÉ VODY 

od 5 do 17 hodin  35%  Q2t = 0,35  11,42 = 4 kWh

od 17 do 20 hodin  50%  Q2t = 0,50  11,42 = 5,71 kWh 

od 20 do 24 hodin 15%  Q2t = 0,15  11,42 = 1,71 kWh      

                                  
Obrázek . 2: p epo ítána k ivka odb ru a dodávky tepla, zdroj vlastní 

Hodnota ode tena z grafu je  Qmax =  5,65 kWh       

6. Stanovení objemu zásobníku 

Vz = (  Qmax /(c  (t2-t1)) 

Vz = 5,65 /(1,161  (40-10)) 

Vz = 0,162,2m3 = 162 l 

Pokud by uživatel nastavil. teplou vody 40° C,  T  zem  voda Vaillant  (geoTHERM VWS 

62/3) s integrovaným zásobníkem pro oh ev TV s objemem 175 l VYHOVÍ.    



7. Stanovení tepelného výkonu 

1n = Q1p /tp   

Kde 

1n – tepelný výkon  [kWh] 

Q1p- teplo dodané oh íva em do TV v

t- denní doba  provozu zdroje 

1n = 25,75 /24 

1n = 1,07 kWh 

8. Ro ní pot eba tepla na

Obrázek .3.: výpo ty pro pot

info.cz/tabulky-a-vypocty/47

Stanovení tepelného výkonu na oh ev TV 

     

em do TV v ase t (celková spot eba tepla)  [kWh

denní doba  provozu zdroje [h]

na vytáp ní + Ro ní pot eba tepla na

ty pro pot ebu tepla pro vytáp ní a oh ev TV, zdroj: http://vytapeni.tzb

vypocty/47-potreba-tepla-pro-vytapeni-a-ohrev-

(6.11) 

kWh] 

na oh ev TV  

http://vytapeni.tzb-

-teple-vody



9. Ro ní pot eba tepla na oh ev teplé vody: 

Viz. obrázek .3  

Qtuv,r  =  29,4  GJ/rok  

Qtuv,r  =  8,2  MWh/rok  

10.Ro ní pot eba tepla na vytáp ní: 

Viz. obrázek .3  

Qvyt,r  =  52,5  GJ/rok  

Qvyt,r  =  14,6  MWh/rok  

11.Záv r: 

V projektu po ítám s T  zem  voda Vaillant  (geoTHERM VWS 62/3) s integrovaným 

zásobníkem pro oh ev TV s objemem 175 l . Dle výpo tu zásobník pro oh ev TV vyhoví. 

Stanovený tepelný výkon na oh ev TV -  1n = 1,07 kWh 1,1 kWh. 

Ro ní pot eba tepla na oh ev TV -  Qtuv,r  =  8,2  MWh/rok.  

Ro ní pot eba tepla na vytáp ní -  Qvyt,r  =  14,1  MWh/rok  
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Student:                          Eva Pokorná 

Vedoucí bakalá ské práce:    Ing. Petra Tymová, Ph.D 

Ostrava 2015 















∆

∆ ∆

∆

∆ ∆



∆

∆ ∆

∆

∆ ∆



∆

∆ ∆

∆

∆ ∆



∆

∆ ∆



VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra prost edí staveb a TZB 

P íloha . 8 

Návrh dimenze potrubí a tlakových ztrát - TechCon 6.2

Student:                          Eva Pokorná 

Vedoucí bakalá ské práce:    Ing. Petra Tymová, Ph.D 

Ostrava 2015 



















Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆
∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆

Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



Σ ξ

Σ

∆

∆

∆

∆

∆ ∆

∆ ∆



VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra prost edí staveb a TZB 

P íloha . 9 
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Dle vyhlášky . 193/2007 Sb. 

P ívodní rozvody a stoupa ka k rozd lova m  budou ádn  zaizolovány. Výpo et proveden 

programem viz. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-

izolaci-kruhoveho-prurezu. 

Okrajové podmínky: 

P ívod  32x1,5  28x1 a 22x1: 

Stoupa ka 22x1: 

Materiál:      me

Teplota média: tin     40°C 

Teplota v okolí potrubí: tout    20°C 

Relativní vlhkost vzduchu: rh    65% 

Sou initel prostupu tepla na vn jším povrchu: e l=1m 

Výsledky výpo tu 

Potrubí 22x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 25mm U0=0,176  0,18 W/mK 

Potrubí 28x1 - ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 40mm U0=0,16  0,18 W/mK 

Potrubí 32x1,5- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 40mm U0=0,72  0,18 W/mK 

Záv r: 

Navržená tepelná izolace vyhoví dle vyhlášky . 193/2007 Sb. 

   



Obrázek .1.: výpo ty tepelné izolace pro m

info.cz/tabulky-a-vypocty/44

ty tepelné izolace pro m d né potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb

vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho

né potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-

kruhoveho-prurezu



Obrázek .2: výpo ty tepelné izolace pro m

info.cz/tabulky-a-vypocty/44

tepelné izolace pro m d né potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb

vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho

né potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-

kruhoveho-prurezu



Obrázek .3.: výpo ty tepelné izolace pro m

info.cz/tabulky-a-vypocty/44

ty tepelné izolace pro m d né potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb

vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho

né potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-

kruhoveho-prurezu
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Výpo et expanzního za ízení  

Dle SN 060830 

Objem tlakové expanzní nádoby: 

Vet = 1,3 Vo  n  1/         (10.1) 

Kde  

Vet  expanzní objem     m3

Vo    celkový objem systému     m3

n  sou initel zv tšení objemu    -

  stupe  využití expanzní nádoby   -

Stupe  využití expanzní nádoby:       (10.2) 

Kde  

  stupe  využití expanzní nádoby   -

ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak    kPa

pd,A  hydrostatický absolutní tlak     kPa

Hydrostatický absolutní tlak: 

pd,A = g  h  10
-3

        (10.3) 

Kde  

ph,d,A  hydrostatický absolutní tlak     kPa

    hustota vody pro 60°C (max.T )    kg/m3

g  tíhové zrychlení     m/s

h výška vodního sloupce nad expanzní nádobou m

pB atmosférický tlak      kPa

Sou initel zv tšení objemu:        (10.4)

Kde

n  sou initel zv tšení objemu     -



t,max    hustota vody p i nejvyšší nastavené provozní teplot   kg/m3   

10°C    hustota vody p i 10°C      kg/m3

VÝPO TY:  

Vstupní údaje: 

t,max (60°C)  = 983,15 kg/m3

10°C   = 999,69 kg/m3     

Vo = 42,0l (otopná t lesa) +62 l(podlahové topení) + 5l (p ívodní rozvody) + 300l 

(akumula ní nádrž) = 409 l 

pB = 100 kPa

ph,dov,A = 250 kPa

h = 3,5m 

n = 1000/983,15 – 1000/999,69 = 0,015 

pd,A =1000 9.82 3,5 10-3 + 100= 134,4 kPa 

= (250-134,4) / 250 =0,46 

Vet = 1,3 · 409 · 0,015  (1/0,46) = 17,3 l 

Záv r: 

Návrh expanzní nádoby REGULUS HS 018 Vet= 18l   

18l, 6 bar, ¾“, pr m r 270 mm, výška 425mm záv sná  

Po áte ní tlak 0,9 bar 
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VSTUPNÍ PARAMETRY: 

Tlaková ztráta  p  12,2 kPa 

Hustota vody 

Tíhové zrychlení g  9,81 m/s2

Hmotnostní pr tok M  918 kg/h (dle programu TechCON) – 0,92m3/h 

Celková tlaková ztráta Q 6620 kW 

Teplotní spád mezi t   6 K 

Dopravní výška 

hv= p/  g)         (11.1) 

Kde  

Hv  dopravní výška ob hového erpadla   m

    hustota vody pro 40°C     kg/m3

g  tíhové zrychlení     m/s2

hv= 

hv= 



Obrázek .1: provozní bod ob

product/Obehove_cerpadlo_nova_alpha2.html

Záv r: 

Navrženo ob hové erpadlo GROUNFOS 

Popis: Elektronicky regulovaná ob

Aplikace: Vytáp ní 

Konstrukce erpadla: erpadla se zapouzd

Technická data:  

p max: 10 bar 

Teplota kapaliny: 0 .. 110 °C

Potrubní p ípojka: G1 

bod ob hového erpadla, zdroj: http://cz.grundfos.com/Produkty/find

product/Obehove_cerpadlo_nova_alpha2.html

erpadlo GROUNFOS - ALPHA2 15-40 130 – 97993192 

Elektronicky regulovaná ob hová erpadla pro obytné budovy

erpadla se zapouzd eným rotorem

http://cz.grundfos.com/Produkty/find-

97993192 - 
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NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU

Dle SN 06 0830 (2006) 

VSTUPNÍ PARAMETRY: 

Otevírací p etlak  

Výkon zdroje (T  6kW+bivalentní zdroj el.p

Výtokový sou initel  pro DN

Obrázek .1.: technické údaje pojistných ventil

ventil-pro-topeni-ivar-pv-kd

Pr ez sedla pojistného ventilu

  mm2

So=(2 

NÁVRH POJISTNÉHO VENTILU: 

    pot  250

 6kW+bivalentní zdroj el.p ím.6kW)

¾“ x 1“   w  0,

údaje pojistných ventil , zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/pojistny

pojistného ventilu

250  kPa

kW

0,565   -

, zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/pojistny-



Vnit ní pr m r pojistného potrubí: 

mm2

Záv r: 

Za T  je navržen pojistný ventil ¾“ s otevíracím p etlakem 2.5 bar IVAR.PV KD  ¾“x1“. 
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Návrh akumula ního zásobník

Vmin = Q 

Kde 

Vmin – minimální objem akumula

Q -Výkon tepelného erpadla : 6,1 kW

t – Maximální sepnutí kompresoru výrobcem 

T  -Rozdíl mezi vstupní a výstupní vodou : 

Vmin = Q 

Vmin = 6,1 

Vmin = 288 l 

Záv r: 

Dle výpo tu volím zásobník Vaillant 

Obrázek . 1.: technická data zásobníku

zásobníku 

minimální objem akumula ního zásobníku l

erpadla : 6,1 kW

sepnutí kompresoru výrobcem – maximáln  3x sepnutí/hod -

Rozdíl mezi vstupní a výstupní vodou : T = 6° 

tu volím zásobník Vaillant allSTOR VPS 300/3 o objemu 300 l.

zásobníku Vaillant, zdroj: http://www.vaillant.cz

-0,33h 

http://www.vaillant.cz
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V PD je navržen zdroj tepla od firmy Vaillant  ZEM  (plošné kolektory) -VODA 

Návrh zdroje tepla dle možností dodávaných firmou Vaillant 

Výrobce Vaillant u systému zem -voda dává na výb r, zda zvolené T  bude pracovat            

na monovalentní nebo monoenergetický druh provozu. 

Monovalentní zp sob provozu: 

T  je jediným zdrojem tepla pro oh ev vody. Zdroj tepla musí být dimenzován pro celoro ní 

provoz systému. 

Monoenergetický zp sob provozu: 

Zásobování teplem se provádí pomocí dvou zdroj  tepla, které jsou zásobovány stejnou 

energií. Tepelné erpadlo se kombinuje s elektrickým p ídavným topením, které má pokrýt 

špi kové zatížení. Elektrické p ídavné topení je p itom instalováno p ed systémem 

využívajícím teplo a je regulátorem p ipojeno v p ípad  pot eby. Podíl tepelných ztrát krytým 

elektrickým p ídavným topením by nem lo p ekro it cca 20%. zdroj: www.vaillant.cz

VSTUPNÍ PARAMETRY 

Tepelná ztráta RD (dle návrhu topení)  6,6 KW

Tepelný výkon pro oh ev TV   1,1 KW

Celkem      7,7 KW

Možnost mezi výb rem zp sobu provozu monoenergetickým (geoTHERM plus 

s integrovaným zásobníkem  VWS 62/3), nebo zp sobem monovalentním (geoTHERM plus 

s integrovaným zásobníkem  VWS 82/3).  

PARAMETRY T  - (geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 62/3): 

Topný výkon (BO/W35 T5K podle EN14511): 

Topný výkon (BO/W35 T5K podle EN14511) 6,1 KW

P íkon        1,3 KW   

Topný faktor      4,7 -

Z grafu výrobce ode tené parametry pro výstupní vodu 40°C  (max. teplota topného systému) 

Topný výkon (BO/W40 dle grafu výrobce)  6,0 KW

P íkon        1,5 KW   

Topný faktor      4,0 -



Obrázek .1. Diagramy k dimenzování tepelného erpadla VWS 62/3 

PARAMETRY T  - (geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 82/3): 

Topný výkon (BO/W35 T5K podle EN14511) 7,8 KW

P íkon        1,7 KW   

Topný faktor      4,7 -

Z grafu výrobce ode tené parametry pro výstupní vodu 40°C (max. teplota topného systému) 

Topný výkon (BO/W40 dle grafu výrobce)  7,6 KW

P íkon        1,9 KW   

Topný faktor      4,0 -



Obrázek .2. Diagramy k dimenzování tepelného erpadla VWS 82/3

Záv r: 

Dle mého uvážení ob  dv  tepelná erpadla jsou možná. 

VWS 62/3 – p i výstupní teplot  40°C má topný výkon 6,0kW – celková tepelná ztráta 

pokrytí RD je 7,7kW p i venkovní teplot  -15°C. Takže T  by pracovalo na 78%. 

Nebo VWS 82/3 – p i výstupní teplot  40°C má topný výkon 7,6kW – celková tepelná ztráta 

pokrytí RD je 7,7kW p i venkovní teplot  -15°C. Takže T  by pracovalo na 98,7%. 

V RD jsou navržena jako dopl kový zdroj krbová kamna, která nám umožní vytáp t v tší ást 

p ízemí (obývací pokoj s kuchyní + chodbu). Krbová kamna s krbovou vložkou o výkonu 4-

6kW by áste n  p eklenula požadovanou ztrátu u T  VWS 62/3. Proto volím  T  VWS 

62/3, které bude pracovat na monoenergetický zp sob. Všechna tepelná erpadla VWS  

obsahují elektrické p ídavné topení o výkonu 6kW. 



Obrázek . 3.: technická údaje

zdroj: http://www.vaillant.cz 

  

údaje T  geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 62/3zásobníkem  VWS 62/3, 



Obrázek . 4.: technický nákres T

zdroj: http://www.vaillant.cz 

. 4.: technický nákres T - geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 62/3zásobníkem  VWS 62/3, 
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V projektu je navrženo T  - geoTHERM plus s integrovaným zásobníkem  VWS 62/3 : 

Topný výkon (BO/W35 T5K podle EN14511) 6,1 KW

P íkon        1,3 KW   

Topný faktor      4,7 -

Zemina : hlína vlhká (dle provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu) 

a) Výpo et dle Topená ské p íru ky 3, nakladatelství: STZ, 2008 

Zemina: hlína vlhká  - M rný výkon kolektoru qkol = 20W/m2 

Chladící výkon 

QCH = QT-P          (15.1) 

Kde  

QCH – chladící výkon T  [kW] 

QT – topný výkon T  [kW] 

P – elektrický p íkon T  [kW] 

QCH  =  6,1 –1,3 = 4,8 [kW] 

Návrh plochy kolektoru 

Kde

S  = QCH / qko          (15.2) 

S - plocha kolektoru [m2]   

S  = 4800 / 20 

S  = 240 m2

b) Výpo et dle dodavatele T  Vaillant: 

Tepelná ztráta rodinného domu   6,8 KW

Tepelný výkon pro oh ev TV   1,1 KW

P ídavek      2,0 KW

Vydatnost podloží (soudržná p da, vlhká) 25 m2/kW

S=(6,8 + 1,1 +2) · 25 

S  = 248 m2 



Záv r: 

Plochu zemního kolektoru volím 

vzdálenost p i položení 0,7m

1,3m pod upraveným terénem. Zemní smy

v plastové šachtice GWE FIX-

/sb ra em vyrobeného z PEHD pro 

upraveným terénem pod okapovým chodní

40x3,7 p ívodní a vratný p es základy 

do zdiva  viz. obr. .1. Rozvody v

kau ukovou izolací Kaixlex ST tl.40mm (výpo

info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna

Obrázek . 1.: prostup základem + zvláš

http://www.rehau.com/download/681326/anybinary

Plochu zemního kolektoru volím dle výrobcem Vaillant 250m2 - ( ty i zemní smy

i položení 0,7m, rozm r potrubí PE-XA 32x2,9). Zemní kolektory 

1,3m pod upraveným terénem. Zemní smy ky p ed vstupem do objektu budou 

-BOXU (430x450x390mm) viz obr. .2, vybaven

PEHD pro ty i okruhy. GWE – FIX BOX bude umíst

terénem pod okapovým chodní kem viz obr. .3. Z boxu vedou dva kabely

es základy do RD. Prostup je p es chráni ku s t

Rozvody v technické místnosti jsou z PE-100 32x3 zaizolován

ukovou izolací Kaixlex ST tl.40mm (výpo et byl proveden p es

tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu

. 1.: prostup základem + zvláš  zobrazen t snící kroužek do zdiva, zdroj: 

http://www.rehau.com/download/681326/anybinary-zisviev1ra-0njde-e7mcq

zemní smy ky 88m, 

32x2,9). Zemní kolektory se umístí 

ed vstupem do objektu budou ukon eny 

vybavené rozd lova em 

FIX BOX bude umíst n 300mm pod 

boxu vedou dva kabely PE-Xa 

s t snícím kroužkem 

100 32x3 zaizolovány 

http://vytapeni.tzb-

prurezu). 

snící kroužek do zdiva, zdroj: 

e7mcq--.pdf 



Obrázek . 2.:  plastová šachtice GWE FIX

tra.cz/katalog/tepelna-cerpadla

Obrázek . 3.:  osazení plastové šachtice

cerpadla-primarni-okruhy/gwe

plastová šachtice GWE FIX-BOXU, zdroj: 

cerpadla-primarni-okruhy/gwe-fix-box 

osazení plastové šachtice, zdroj: http://www.ge-tra.cz/katalog/tepelna

okruhy/gwe-fix-box 

BOXU, zdroj: http://www.ge-

tra.cz/katalog/tepelna-


