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ANOTACE 

Cílem bakalá ské práce je návrh dvoupodlažního rodinného domu.  

Hlavní ást návrhu vytáp ní p estavuje výpo et tepelných ztrát objektu a stanovení 

energetické bilance pot eby tepla. Od této ásti se dále odvíjí návrh teplovodního vytáp ní 

a rovn ž návrh otopných za ízení. 

Oh ev TV bude realizován solárním systémem, dopln ným o dodate ný oh ev 

z kondenza ního kotle. Bakalá ská práce se zaobírá návrhem solárního systému a jejím 

za len ním do funk ního celku. Návrhem solárního systému oh evu TV rodinného domu je 

snaha snížit náklady na energetickou náro nost objektu. 

ANNOTATION 

The aim of my bachelor thesis is project of flatted, cellarless single house. 

The main part of the thesis consist of heat loss calculation and energy balance of heat 

consumption. From this topic depends next part propose of hot water heating and own 

propose of heating units. 

Water warming up is proposed by solar collector, which is supplied by additional heating 

from condensing gas boiler. This bachelor thesis also includes propose of solar heating system 

and its integration into one function unit. The solar warming up system is suggested as one of 

the possible way to decrease energy intensity. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ 

b  initel teplotní redukce      [ ] 

gn normálové tíhové zrychlení       [m/s2] 

hmax  maximální dopravní výška teplonosné pracovní látky   [m] 

l  délka úseku         [m] 

n násobnost vým ny vzduchu      [l/h] 

  sou initel využití        [ ] 

t0  po áte ní teplota vody       [°C] 

tpmax maximální  teplota teplonosné pracovní látky    [°C] 

v   rychlost proud ní        [m/s] 

v  sm sný objem soustavy       [l/kW] 

v  pom rné zv tšení objemu vody      [l/kW] 

A plocha obalových konstrukcí budovy    [m2] 

Dxt  pr m r potrubí        [mm] 

Fi,HL  tepelné ztráty (tepelný výkon)      [kW] 

Fi,T  tepelné ztráty prostupem       [kW] 

Fi,V  tepelné ztráty v tráním       [kW] 

HT  m rná ztráta prostupem tepla       [W/K] 

M  hmotnostní pr tok        [kg/h] 

Pa1  po áte ní tlak        [kPa] 

Pa2  kone ný tlak         [kPa] 

Pp1  po áte ní p etlak        [kPa] 
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Q  výkon          [W] 

Qc pot eba tepla         [kW] 

Qh  pot eba tepla na vytáp ní       [kWh/a] 

Qi  p ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla    [kWh/a] 

Qmax  nejv tší možný rozdíl mezi Q1 a Q2     [kWh] 

Qs  p ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení     [kWh/a] 

Qt  pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem   [kWh/a] 

Qv  pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním    [kWh/a] 

Q1  teplo dodané oh íva em do TV v ase t od po átku periody  [kWh] 

Q2  teplo odebrané z oh íva e v TV v ase t od po átku periody  [kWh] 

Q1p  teplo dodané oh íva em do TV b hem periody    [kWh] 

Q2p  teplo odebrané z oh íva e v TV v dob  periody    [kWh] 

Q2t  teoretické teplo odebrané z oh íva e TV v dob  periody   [kWh] 

Q2z  teplo ztracené p i oh evu a distribuci TV v dob  periody   [kWh] 

R  tepelný odpor konstrukce       [m2K/W] 

RHe  návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu    [%] 

RHi  návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu    [%] 

Tai  návrhová teplota vnit ního vzduchu      [°C] 

Te  návrhová venkovní teplota       [°C] 

U  sou initel prostupu tepla konstrukce     [W/m2K] 

U,em  pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy    [W/m2K] 

Uem,lim limit odvozený z díl ích konstrukcí   [W/m2K] 
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V  objem vody         [l] 

V  objem budovy         [m3] 

Vb  obestav ný prostor       [m3] 

Vc  objem expanzní nádoby       [l] 

Vz  objem zásobníku teplé vody      [l] 

Z  tlaková ztráta místními odpory      [Pa] 

 m rná hmotnost teplonosné látky vody     [kg/m3] 

  sou initel místních odpor        [ ] 

1n  tepelný výkon oh evu       [kW] 
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ÚVOD 

Bakalá ská práce eší návrh novostavby dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného 

domu ur eného k bydlení jedné rodiny v etn  návrhu vytáp ní objektu. 

Návrh teplovodního vytáp ní p edstavuje plynový kondenza ní kotel jako zdroj tepla 

a desková za ízení, kterými jsou desková otopná t lesa v kombinaci s topnými žeb íky 

v koupelnách a podlahovým konvektorem v obývacím pokoji. 

Oh ev teplé vody je navržen solárními kolektory, v p ípad  pot eby bude voda doh ívána 

plynovým kondenza ním kotlem. 
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1. PR VODNÍ ZPRÁVA 

IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE1.1.

Název:    Rodinný d m 

Místo stavby:   M sto Napajedla 

Parcelní íslo:   2152/426 

Katastrální území:  Napajedla 

Kraj:    Zlínský 

ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV NOSTI ÚZEMÍ, O 1.2.
STAVEBNÍM POZEMKU 

Stávající pozemek se nachází v okrajové ásti m sta Napajedla. V sou asné dob  se jedná 

o zatravn nou plochu ur enou k zástavb . Terén parcely je mírn  svažitý severozápadním 

a jihozápadním sm rem se sklonem cca 8–18%. P íjezd na pozemek je zajišt n z místní 

komunikace. 

Zastav ná plocha:              105,0 m2

Obestav ný prostor:            615,0 m3

Užitková plocha:      p ízemí  88,00 m² 

 podkroví  85,50 m² 

 celkem          173,50 m² 

Plocha pozemku je 1130 m2. 

ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR ZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 1.3.
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Geometrické zam ení pozemku bylo provedeno firmou Grad s r.o. K objektu bude 

proveden nový sjezd z místní komunikace. 
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K objektu rodinného domu budou nov  vybudovány p ípojky NN, vodovodu, kanalizace 

splaškové, deš ové a plynovodní p ípojka. 

INFORMACE O SPLN NÍ POŽADAVK  DOT ENÝCH ORGÁN1.4.

Ze strany dot ených orgán  nebyly vzneseny žádné požadavky. 

INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA VÝSTAVBU1.5.

Dokumentace stavby byla vypracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu 

dle §193 zákona .183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu, vyhlášky 

. 268/2009 Sb. a vyhlášky . 369/2001 Sb. Stavba je ešena pln  s obecními požadavky 

a v souladu s územním plánem obce. 

ÚDAJE O SPLN NÍ PODMÍNEK REGULA NÍHO PLÁNU A ÚZEMNÍHO 1.6.
ROZHODNUTÍ

Umístn ní stavby je dle vyhlášky . 268/2009 Sb. a vyhlášky .501/2006 Sb. Regulativy 

dané zastavovacím plánem území jsou návrhem dodrženy 

V CNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI UJÍCÍ 1.7.
STAVBY A JINÁ OPAT ENÍ 

Nejsou známy.  P ípadné vazby budou ešeny p i realizaci. 

P EDPOKLÁDANÁ LH TA VÝSTAVBY 1.8.

Výstavba rodinného domu bude provedena odbornou firmou vybranou na základ

výb rového ízení. 

Rok 2012 – Zahájení stavebních prací 

Rok 2014 – Ukon ení stavebních prací 

STATISTICKÉ ÚDAJE 1.9.

Objekt je navržen pro 4 lennou rodinu. 

Zastav ná plocha:              105,0 m2

Po et bytových jednotek :     1 bytová jednotka 

P edpokládaný rozpo tových náklad:  3,5 mil. K
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2.  TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁSTI 

2.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠT

Staveništ  bude ohrazeno. Zdroje vody a elekt iny budou napojeny na nov  vybudované 

p ípojky elekt iny a vodovodu, bude osazen odpo tový vodom r a elektrom r. Pro sklad 

materiálu bude využit pozemek investora. P íjezd a p ístup k objektu je z asfaltové 

komunikace. ešení zásobování stavby nákladními automobily bude projednáno 

a odsouhlaseno mezi dodavatelem a investorem. 

Pozemek není zasažen žádným z ochranných pásem jak hygienické tak památkové 

ochrany. 

2.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY

Umíst ní objektu je v souladu s platným územním plánem m sta Napajedla, parcela 

je ur ena k výstavb  rodinného domu.  Novostavba rodinného domu je umíst na na pozemku 

v souladu s vyhláškou. 501/2006 Sb. 

Architektonické ešení je patrné z výkresové ásti projektové dokumentace, vycházelo 

z místních pom r  a z architektury realizované v nejbližším okolí. 

Navržený rodinný d m je dvoupatrový s obytným podkrovím, nepodsklepený, zast ešený 

sedlovou st echou se sklonem 35°. P dorysný rozm r domu je 9,50m x 11,00m, maximální 

výška h ebene st echy je +7,650 m (vztaženo k ±0,000 = 1.np). 

Hlavní vstup do rodinného domu je navržen ze severozápadní strany. Ze vstupního 

zádve í je p ístup do šatny a chodby se schodišt m. Z chodby je dále p ístup do koupelny, 

WC, pokoje a kuchyn  s jídelním koutem, který je propojen s obývacím pokojem s p ístupem 

na venkovní obývací terasu. V centrální ásti rodinného domu je navrženo železobetonové 

schodišt , které propojuje 1.np s obytným podkrovím. V podkroví je navržena chodba, 

ze které umož uje p ístup do koupelny, WC, šatny ložnice a dvou pokoj . 

St nový systém nosných i nenosných svislých konstrukcí bude realizován 

z plynosilikátových tvárnic Ytong na tenkovrstvou maltu Ytong. Stropní konstrukce 

je navržena ze systému bílého stropu Ytong, který se skládá ze stropních nosníku a stropních 

vložek. Celá stropní konstrukce je zcelena betonovou zálivkou s vloženou armaturou. Tepelná 

náro nost objektu je navržena se standardním sou initelem prostupu tepla. 
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Výrazov  si rodinný d m klade za cíl vytvo it p íjemné prost edí „venkovského“ bydlení. 

Materiálové ešení kombinuje tradi ní prvky – omítnuté zdivo, pálená taška, kamenný obklad. 

2.3. TECHNICKÉ EŠENÍ

2.3.1. Zemní práce 

Zemní práce se týkají výkop  pro navržené základové pasy a patky, a pro realizaci 

p ípojek a tras inženýrských sítí. V rámci zemních prací bude sejmuta ornice v tl. cca 30 cm 

a použita k sadovým úpravám na pozemku investora. P ed zahájením výkopových prací 

je nutno provézt vyty ení stávajících podzemních vedení za ú asti správce t chto sítí. P i 

odkrytí t chto vedení je nutno zajistit jejich ochranu proti porušení a odkrytá vedení a za ízení 

je nutno zakreslit do dokumentace skute ného provedení stavby. V místech k ížení je nutno 

výkopy provád t ru n  se  zvýšenou opatrností. Výkopy pro základové konstrukce budou 

kolmé, do hloubky min. 0,6 1,25m od rostlého terénu. Vyt žená zemina bude použita 

na zásypy a násypy. 

Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry a p i výkopových pracích 

nebude zastižena. 

2.3.2. Základové konstrukce 

Nov  stav ný objekt bude založen na betonových základových pasech. Základové pasy 

budou mít základovou spáru (po provedení násypu) na nezámrzné hloubce, min. 600 mm 

v rostlém terénu a budou podsypány št rkopískem tl. 100mm. 

Základové konstrukce v ásti pod terénem jsou z betonu prostého t . C12/15, základová 

deska bude z betonu t . C16/20 a vyztužena 1x SÍTÍ KARI 150/150/6 mm p i spodním líci. 

Základová deska se provede na podsyp z hutn ného št rkopísku v tl. 100mm, zemina pod 

betonovou mazaninou bude zhutn na. 

Do základ  bude uložen zemnící pásek FeZn. 

2.3.3. Hydroizolace 

Na podkladní betonovou mazaninu bude celoplošn  natavena izolace proti zemní vlhkosti 

z asfaltových pásu typu S, vykazující odolnost proti radonu. 
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2.3.4. Svislé konstrukce 

Nosný systém objektu je st nový. Obvodový nosný systém je navržen z plynosilikátových 

tvárnic Ytong P4 500 o rozm rech 300/249/599 mm na tenkovrstvou maltu Ytong. St edn

nosné zdi a p í ky budou vyzd ny z plynosilikátových tvárnic Ytong P4 500 o rozm rech 

250/249/599mm na tenkovrstvou maltu Ytong. 

2.3.5. Nenosné d lící konstrukce 

P í ky budou vyzd ny z plynosilikátových tvárnice Ytong P2 500 o rozm rech 

150/249/599mm a 100/249/599mm na tenkovrstvou maltu Ytong.

2.3.6. Vodorovné konstrukce 

Stropy budou provedeny jako bílí strop Ytong, který se skládá ze stropních nosník

PG22 a stropních vložek Ytong P4 500. Celá stropní konstrukce je zcelena betonovou 

zálivkou t . C20/25 s vloženou armaturou – 1x sí  Kari 5/150/150 mm. Pozednicové ztužující 

v nce budou provedeny železobetonové monolitické, opat ené vrstvou Polystyrenu tl. 50 mm 

ve venkovním líci. V nce v rovin  stropu jsou jeho sou ástí a z vn jší strany bude opat en 

Polystyrenem tl. 50mm. 

2.3.7. Vertikální komunikace 

Schodišt  je navrženo monolitické železobetonové – beton  C16/20,  ocel. 10505 R, krytí 

20mm. Schodišt  je obloženo d ev nými nášlapy a podstupnicemi. Výpo et schodišt

je uveden v P íloze . 1. 

2.3.8. Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle ú elu jednotlivých místností. 

Obytné místnosti    laminátová plovoucí podlaha 

Komunika ní prostory  keramická dlažba do tmelu 

Hygienické místnosti   keramická dlažba do tmelu 

Podlahy plovoucí budou izolovány proti kro ejovému hluku zvukovou izolací tlouš ky 

5 mm. V skladbách pro podlahové topení bude použita podložka a laminátová podlaha 

pro plovoucí podlahu. 
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Podkladní betonové mazaniny a pot ry budou plošn  dilatovány v plochách cca 6x6m 

od obvodových st n a p í ek sto eným p eloženým pásem kro ejové izolace. 

2.3.9. Zast ešení rodinného domu 

Zast ešení bude tvo eno d ev ným hranolovým ezivem, krokve jsou navrženy rozm ru 

100/180mm  jsou uloženy na vaznice 140/180mm a pozednice 120/140mm. Jedna vaznice 

je podep ena sloupky 140/140mm, které jsou ukryty v p í kách a druhá vaznice je podep ena 

ocelovým válcovaným profilem 2x U160 sva ené do krabice. Povrchová úprava eziva 

v exteriéru a prvk  zabudovaných v konstrukcích zahrnuje impregnaci proti vlhkosti, houbám 

a šk dc m (bezbarvou), viditelné exteriérové i interiérové ásti vazby budou nat eny 

lazurovacím lakem. Zast ešení je navrženo z pálené tašky Tondach Stodo 12 – erná engoba. 

Sklon st echy je 35°. 

2.3.10. Tepelné izolace 

Izolace st ech je navržena z minerální vaty. Izolace je vložená mezi krokve. Jako 

dopl ková vrstva je v rámci sádrokartonového  podhledu  položena vrstva v tl. 50mm. Izolace 

je chrán na shora pojistnou dif zní folií a se strany interiéru parozábranou.  

V podlahových konstrukcích p ízemí je použit jako tepelná izolace v celé ploše domu 

Polystyren tl.85 mm.  

Obvodové v nce jsou izolovány tep.izolací EPS  tlouš ky 50mm + 100mm v rámci 

zateplení fasády.  

Obvodové st ny budou zatepleny tepelnou izolací EPS 100 F  tl.100mm. 

2.3.11. Komín 

Komíny pro odvod spalin z krbu i pro odvod spalin z kondenza ního kotle jsou navrženy 

systémové od firmy Schiedel – typ UNI 25 jednopr duchové. 

2.3.12. Krb 

Sou ástí stavby bude také vyzd ní komína krbu. Pro odtah spalin bude použito tvarovky 

nap . Schiedel jednopr duchové s p isávací šachtou o vnit ním rozm ru sopouchu 200 mm. 

2.3.13. Výpln  otvor

K prosv tlení prostor  rodinného domu jsou navržena okna a dve e. Okna budou 

provedena d ev ná, zasklená izola ním trojsklem 4+16+4+16+4 mm, v nerezovém 
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distan ním ráme ku, U= 0,5 kW/m2, otvíravá, výklopná, vrchní kování. Sou initel prostupu 

tepla celým oknem U=0,82 kW/m2.  

Exteriérové dve e budou rovn ž d ev né a rámovou konstrukcí, profil k ídla i rámu 

92 mm mají sou initel prostupu tepla U=0,78 kW/m2. 

Vnit ní dve e budou dodány typové (nap . Sapeli), d ev né, hladké, plné do d ev né 

obložkové zárubn . Povrchová úprava k ídel a zárubní dýha dub, kování bílý kov, štítky 

kulaté. 

V prostoru mezi chodbou a obývacím pokojem bude umíst no stavební pouzdro Sapeli, 

pro umíst ní zasouvacích dve í. 

2.3.14. Úprava povrch  vnit ních 

V interiéru rodinného domu budou provedeny omítky  vápenné, štukové, plstí hlazené. 

Na rozích omítek budou osazeny výztužné lišty.  

V místnostech, kde je navržen obklad se provedou obklady z keramických obklada ek 

dle výb ru investora. Dle vybraných vzor  bude s provád jící firmou up esn n zp sob 

kladení. 

Malby budou provedeny p evážn  v barv  bílé nát rem vyššího standardu, prostor 

obývací pokoje bude ešen barevn  dle koncepce interiéru. Barevnost bude up esn na 

v pr b hu realizace. Nát ry ocelových konstrukcí (exteriérové prvky) – nát r základní, 

2x nát r vrchní akrylátový Herbol (barevnost bude up esn na v pr b hu realizace). 

2.3.15. Úprava povrch  vn jších 

Omítky budou dodány jakou sou ást kontaktního zateplovacího systému na podkladu 

z Polystyrenu, armovací st rky a výztužné sí ky. Typ omítek   silikátová, zrnitost omítek  

1,5mm. 

2.3.16. Klempí ské práce 

Budou provedeny veškeré nové venkovní parapetní desky, oplechování íms, okapové svody a 

žlaby z pozinkovaného plechu. 

2.3.17. Kovové výrobky 

Budou provedeny z b žných válcovaných ocelí t . 11373 (11375). 
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2.4. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její deformaci p i výstavb  ani v pr b hu jejího 

užívání. Z hlediska statického je konstrukce navržena tak, aby byla schopna p enést zatížení 

vlastní váhy a nahodilého zatížení. 

2.5. POŽÁRNÍ BEZPE NOST

Požární ochrana novostavby je ešena požárn  bezpe nostním technikem. 

2.6. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

Požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prost edí jsou v projektu respektovány. 

2.7. BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ

Investor bude dodavatelem seznámen s pravidly bezpe ného užívání všech za ízení 

dodaných do stavby. 

2.8. OCHRANA PROTI HLUKU

Ochrana proti hluku díky novým materiál m a technologiím se výrazn  zlepší. 

P i výstavb  budou používány mechaniza ní prost edky a za ízení (nákladní vozidla apod.) 

se zvýšenou hlukovou zát ží. Tyto vlivy však budou p sobit pouze po omezenou krátkou 

dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. Stavba je navržena dle podmínky vyhlášky 

. 137/1998 Sb. §25. 

2.9. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Tepelná náro nost stavby je navržena se standardním sou initelem prostupu tepla U. 

Výpo et tepel. ztrát byl proveden dle SN 06 0210 pro výpo tovou oblastní teplotu               

te =  15˚ C a iní 6,498 kW. 

Energetická pot eba stavby je ešena jako sou ást projektu vytáp ní budovy.  

2.10. EŠENÍ P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Novostavba rodinného domu není stavbou ve ejnou, investor nepožadoval bezbariérové 
ešení.  
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2.11. OCHRANA STAVBY P ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN JŠÍHO PROST EDÍ

Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít 

negativní vliv na p du a území. Sou ástí stavby není a nebude žádné za ízení na odstra ování 

odpad . V zájmovém území ani v jeho t sné blízkosti se nenachází žádné chrán né ásti 

p írody. Nejedná se o území s výskytem chrán ných druh  rostlin nebo živo ich . 

Na zájmovém území ani v jeho blízkosti neleží žádný z prvk  soustavy Natura 2000. 

Realizací stavby nedojde k ovlivn ní žádných chrán ných ástí p írody ve smyslu zákona 

NR . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Do prostoru stavby lesní porosty 

nezasahují. Dojde li k nutnému kácení vzrostlých strom , kácení zelen  bude provedeno 

v souladu s vyhláškou MŽP R  395/1992 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení 

zákona NR . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Dot ené území je mimo oblast s rizikem seizmických ot es  a konfigurace terénu vylu uje 

pravd podobnost svahových deformací. Zájmová lokalita není situována v oblasti 

se zvýšenou vlastní seismickou aktivitou. Zájmové území neleží v chrán ném ložiskovém 

území. Na zájmové území nezasahuje žádný dobývací prostor ani poddolované území. 

2.12. OCHRANA OBYVATELSTVA

Spln ní základních požadavk  na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva – není navrhována. 

2.13. PR ZKUMY A M ENÍ

Byl proveden radonový pr zkum stavebního pozemku odbornou firmou Grad s r.o.

(zem m ická kancelá ), t . T. Bati 87, 760 01 Zlín. 

2.14. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Navrhovaná investice nebude mít negativní dopad na okolní pozemky a okolní stavby. 

Ochrana p ed negativními vlivy stavby na své okolí bude minimalizace provozu nákladní 

dopravy v souvislosti se stavbou. Budou stanoveny p epravní trasy pro dopravu materiálu 

v etn  p íjezdu na staveništ , budou stanoveny opat ení ke snížení hluku a prašnosti 

na staveništi i podél p epravních tras.  
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2.15. P ÍPOJKA KANALIZACE

P edkládaný projekt eší odvod odpadních splaškových vod z novostavby RD do jednotné 

kanalizace, odvod odpadních deš ových vod z novostavby RD do reten ních prostor  

vsakování. 

P ípojka deš ových odpadních vod 

Deš ové odpadní vody z rodinného domu, garáže a zahradního skladu budou odvád ny 

do deš ových svod  D1, D2, D3, D4, D5 a D6 vedených po fasád . St ešní svody budou 

napojeny na deš ovou kanalizaci p es lapa e st ešních splavenin HL600. Dále budou 

zachycovat deš ové vody z p íjezdových zpevn ných ploch zabudovaným odvod ovacím 

žlabem Aco Drain ší ky 150 mm. 

P ípojky deš ových odpadních vod bude vsakována na pozemku investora. V délce cca 3,5 m 

od lapa e st ešních splavenin deš ového svodu bude napojena deš ová kanalizace z tvrzeného 

PVC typ KG DN 125mm, na n j bude napojeno drenážní pero PVC DN 125 sm rem ke 

st edu pozemku investora uloženém ve št rkovém reten ním prostoru o objemu 0,6x1,0x6,0 

tl. 3,6m3. Do drenážního pera kanalizace deš ové  „KD4“ bude zaúst na drenáž odvod ující 

zapušt nou ást zahradního skladu. Vsakování nebude zasahovat ani ovliv ovat sousední 

parcely. 

P ípojka splaškových odpadních vod 

Splaškové odpadní vody budou z objektu odvád ny p ípojkou oddílné kanalizace. 

P ípojka splaškových odpadních vod DN 150 bude napojena p es revizní kanaliza ní šachty, 

které budou umíst ny na trase kanaliza ní p ípojky v daných vzdálenostech na pozemku 

investora. P ípojky splaškové kanalizace budou provedeny z potrubí z tvrzeného PVC SN 4 – 

DN 150. 

2.16. VODOVODNÍ P ÍPOJKA

Rodinný d m bude napojen na ve ejnou vodovodní sí . Pitná voda pro hygienické pot eby 

bude p ivedena z rozvodu pitné a požární vody vedoucího p ed objektem. Odtud bude 

provedena vodovodní p ípojka do prostoru zádve í rodinného domu v 1.NP, kde bude 

umíst na vodom rná ada s faktura ním m ením spot eby vody. P ípojka vedená p es 

základové konstrukce bude umíst ná v ochranné trubce. P ípojka z lineárního PE Ø 32, SDR 
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11 bude vyvedena z uli ního vodovodního adu. Napojení na ve ejnou vodovodní sí

je provedeno pomocí univerzálního navrtávacího pasu firmy HAWLE PN16. Uzav ení 

je navrženo pomocí šoupátka umíst ného za navrtávacím pasem vodovodní p ípojky se zemní 

teleskopickou soupravou ukon enou poklopem v tráv . 

2.17. P ÍPOJKA NN 

Projekt eší novou p ípojku NN pro novostavbu rodinného domu. Bude provedena úprava 

distribu ní sít  zemním kabelem NAYY 4x50 na p. . 7536/3 bude zasmy kován do nové 

kabel rozpojovací sk ín  SR a odtud bude vyveden zemní kabel NAYY 4x50, který bude 

ukon en na nové kab. p ípoj. sk íni umíst né na hranici pozemku. Ze sk ín  bude p ipojen 

kabelem CYKY4Bx10 elektrom rový rozvad  RE, osazený v technickém objektu 

v oplocení. Z rozvad e RE bude kabelem CYKY 5x10+CYKY 3x2,5 p ipojen podružný 

rozvad  RP v rodinném dom . (Kabel CYKY 3x2,5). RE bude osazen na trvale p ístupném 

míst . 

2.18. PLYNOVODNÍ P ÍPOJKA 

Nová STL plynovodní p ípojka bude provedena navrtávkou shora stávajícího plynovodu 

navrtávacím pásem ELGEF plus d 90/32. Dále bude p ípojka provedena z lPe 32x3,0 PE100, 

SDR11 a vedena až k objektu, kde bude osazena p echodka ocel/plast 25/32, následn  koleno 

OC DN25 a potrubí OC DN25 vyvedeno 300mm nad terén a ukon eno KK DN25 PN10 

se zátkou. Ocelové potrubí bude opat eno asfaltojutovou izolací, koleno a p echod bude 

doizolován páskou. 

2.19. VENKOVNÍ ÚPRAVY, ZPEVN NÉ PLOCHY

P íjezd k rodinnému domu bude zajišt n po pojezdové ploše pro vozidla do 3,5t z jižní 

strany rodinného domu.  

P íjezdová komunikace je navržena ší ky 3,0 m a celkové délky 11,50 m, se napojí 

na stávající komunikaci pomocí sklopeného betonového obrubníku naležato. 

Konstrukce p íjezdové komunikace je navržena s povrchem z betonové zámkové 

dlažby tl. 80 mm na ložné vrstv  z kamenné drti frakce 4 8 tl. 30 mm. Podkladní konstrukce 

je tvo ena z jednotlivých vrstev drceného kamene frakce 8 16mm v tl. 100mm, z drceného 

kameniva frakce 16 32mm v tl. 200mm a št rkopísku frakce 0 8mm v tlouš ce 100mm. 

Jednotlivé podkladní vrstvy musí být d kladn  zhutn ny. Kolem konstrukce bude probíhat 
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zapušt ný betonový obrubník 100/250 mm, který se uloží do betonu t ídy C12/15. Odvodn ní 

povrchu p íjezdové komunikace je zajišt no pomocí podélného a p í ného spádu. Podélný 

spád zakon ený žlabem s m ížkou je navržen v ásti zpevn né plochy na pozemku investora. 

Aco Drain je napojen na deš ovou kanalizaci, která vede do reten ního prostoru na pozemku 

investora. 

Odvodn ní povrchu chodníku pro p ší je navržen pomocí podélného a p í ného spádu, 

deš ové vody jsou tak odvád ny na terén. 

Konstrukce chodník  pro p ší jsou navrženy s povrchem z betonové zámkové dlažby 

tl. 60 mm na kladecí vrstv  z kamenné drti frakce 4 8 tl. 30 mm. Podkladní konstrukce je 

tvo ena z drceného kameniva frakce 8 16mm v tl. 100 150mm. Kolem celé konstrukce bude 

probíhat zapušt ný betonový obrubník 50/250 mm, který se uloží do betonu t ídy C12/15. 

Odvodn ní povrchu chodníku je zajišt no pomocí p í ného a podélného spádu sm rem 

od objektu do terénu. 

2.20. KRYTÉ PARKOVACÍ MÍSTO, SKLAD

Zast ešení krytého parkovacího místa a skladu tvo í konstrukce z d ev ných profil . 

Nosnou ást tvo í d ev né sloupky o rozm rech 150/150/2300mm (4ks) a vaznice 

o rozm rech 150/200mm. Na vaznice jsou uloženy krokve o rozm rech 80/180mm, které jsou 

fixovány kleštinami o rozm rech 60/160mm. Na kleštiny, umíst né v každém poli, je uložena 

podlaha z prken tl. 80mm. Štít zast ešení a sklad je zakrytován obkladem z palubek. 

D ev né profily jsou opat eny nát rem proti d evokazným šk dc m a nat eny 2x vrchním 

nát rem p írodní hn dé. 

Sloupky jsou kotveny do žárov  zinkovaných kotev (4ks), které jsou mechanicky kotveny 

do základových patek. Vaznice jsou kotveny do žárov  zinkovaných kotev (4ks), které jsou 

mechanicky kotveny do fasády rodinného domu. 
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3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

3.1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT

Staveništ  bude ohrazeno. Pro sklad materiálu bude využit pozemek investora. ešení 

zásobování stavby nákladními automobily bude projednáno a odsouhlaseno mezi dodavatelem 

a investorem. 

3.2. VÝZNAMNÉ SÍT  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

P ed provád ním jakýchkoliv prací bude provedeno vytý ení inženýrských sítí. Pokud 

dojde ke kolizi stavby se stávajícími trasami inženýrských sítí bude provedena p eložka sítí po 

vzájemné dohod  s majitelem sít . 

3.3. NAPOJENÍ STAVENIŠT  NA ZDROJE VODY, ELEKT INY, ODVODN NÍ 

Stavebník zajistí staveništní dodávku vody a elektrické energie po dobu výstavby 

objektu. Dále je nutno zabezpe it dodávku paliva pro provedení otopné zkoušky.  

3.4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ T ETÍCH 

OSOB 

P i provád ní prací musí být dodrženy veškeré zákony a p edpisy, zejména zákon, kterým 

se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 309/2006 Sb., a s ním 

související p edpisy 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích a 378/2006 Sb., bližší požadavky na bezpe ný provoz a používání stroj , 

technických za ízení, p ístroj  a ná adí. Pracovní podmínky musí odpovídat bezpe nostním 

a hygienickým požadavk m. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišt

náležit  zajišt no a vybaveno. Strojní a technická za ízení, dopravní prost edky a ná adí musí 

být vybaveny ochrannými za ízeními a musí být pravideln  a ádn  udržovány 

a kontrolovány. 

3.5. USPO ÁDÁNÍ A BEZPE NOST STAVENIŠT  Z HLEDISKA OCHRANY 

VE EJNÝCH ZÁJM

Zhotovitel p i uspo ádání staveništ  dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracovišt

stanovené zvláštním právním p edpisem . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích 

na pracovišt  a pracovní prost edí, a aby staveništ  vyhovovalo obecným požadavk m 
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na výstavbu podle zvláštního p edpisu . 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu a dalším požadavk m na staveništ  stanoveným v p íloze .1 k tomuto na ízení. 

3.6. EŠENÍ ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  V ETN  VYUŽITÍ NOVÝCH A 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKT

Zhotovitel vymezí pracovišt  pro výkon jednotlivých prací a inností podle na ízení 

vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci, 

ve zn ní na ízení vlády . 523/2002 Sb., a na ízení vlády . 441/2004 Sb. Za uspo ádání 

staveništ  nebo pracovišt  odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveništ  nebo pracovišt

p edáno a který je p evzal. V zápisu z p edání a p evzetí se uvedou všechny známé 

skute nosti, jež jsou významné z hlediska zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, pop ípad  pracovišti. Zhotovitel zajistí, aby p i provozu 

a používání stroj  a technických za ízení a dopravních prost edk  na staveništi byly krom

požadavk  právního p edpisu . 378/2001 Sb., který se stanoví bližší požadavky na bezpe ný 

provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí, byly dodržovány bližší 

minimální požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci stanovené v p íloze 

. 2 k tomuto na ízení. Zhotovitel zajistí, aby byly spln ny požadavky na organizaci práce 

a pracovní postupy stanovené v p íloze . 3 k tomuto na ízení. 

3.7. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁD NÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Zadavatel stavby je povinen doru it oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

provád cí právní p edpis zákona . 251/2005 sb., o inspekci práce, § 2 odstavec 1, nejpozd ji 

do 8 dn  p ed p edáním staveništ  zhotoviteli. Na staveništi nebudou vykonávány práce 

a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán 

bezpe nosti a ochrany zdraví není t eba zpracovat. 

3.8. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ P I VÝSTAVB

Bude provedeno nezbytné odstran ní porostu a zelen  v závislosti na technice montáže 

s odsouhlasením odboru životního prost edí p íslušného m stského ú adu. P i výstavb

je uvažováno s t mito technickými opat eními v ochran  životního prost edí: Bude omezeno 

skladování a deponování voln  ložených prašných materiál  na technologické minimum, 

nebude provád na s výjimkou denní údržby, údržba mechanism  (nap . vým ny mazacích 



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 
 VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
RODINNÝ D M OSTRAVA 2011 V RA G UND LOVÁ 

Stránka  22   

náplní), nebudou dopl ovány PHM na nezabezpe ených plochách. Hlu né mechanismy nebo 

technologie budou používány pouze v ur ené dob , v maximální možné mí e budou 

používány stavební mechanismy se sníženou hlu ností (nap . odhlu n né kompresory), 

Všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude pr b žn

kontrolována tak, aby bylo zamezeno p ípadným úkap m ropných látek i nadm rným 

emisím výfukových plyn . Zhotovitel musí zajistit, aby výjezdem vozidel ze stavby 

nedocházelo ke zne iš ování komunikací a pokud k tomu z n jakého dojde, musí 

bezodkladn  zajistit jejich o išt ní. Vnit ní komunika ní propojení v areálu stavby bude 

ešeno dle pot eb zhotovitele a jeho subdodavatel  a rovn ž tak v souvislosti s využívanou 

mechanizací (autoje áb). V p ípad  p íjezdu a odjezdu velkých jízdních souprav je povinností 

zhotovitele zajistit bezpe nost provozu dostate ným po tem pou ených osob, které mohou 

krátkodob  zajistit organizaci dopravy na komunikaci, aby nedocházelo k nebezpe ným 

havarijním situacím. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁP NÍ 

4.1. OBECNÝ POPIS

Pro oh ev topného média je navržen plynový kondenza ní kotel. Kotel bude ízen 

ekvitermní regulací. 

Samotné vytáp ní objektu bude zajišt no deskovými otopnými t lesy, v koupelnách 

budou instalovány topné žeb íky a v obývacím pokoji bude umíst n  podlahový konvektor. 

Otopná t lesa budou pracovat v teplotním spádu 55 35°C. Rozvodné potrubí topného 

média bude provedeno m d ným izolovaným potrubím. 

Plynový kotel bude rovn ž použit k p ípadnému doh ívání vody v bivalentním  

solárním zásobníku,  který bude se solárním systémem zabezpe ovat dodávku teplé vody 

pro rodinný d m. Regulace celého systému (solárního i topného okruhu) bude provedena 

ekvitermním regulátorem. 

4.2. TEPELNÁ BILANCE

Je stanovena na základ  stavební ásti projektu. Posouzení konstrukcí bylo provedeno 

v programu Teplo 2010. Výsledkem výpo tu je posouzení všech konstrukcí z hlediska 

dodržení požadavk  na danou hodnotu sou initele prostupu tepla U dle tepeln  technické 

normy SN 73 0540. Požadavek U<UN byl dodržen pro všechny konstrukce. 

Okrajové podmínky výpo tu jsou následující: 

 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 % 

Výstupy z programu Teplo 2010 jsou obsaženy v P íloze . 5:  

  

DLE VÝPO TU V PROGRAMU ZTRÁTY 2010 JE PR M RNÝ SOU INITEL 

PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 

 Celk.sou .tep.ztráty (ustálený m rný tep.tok) prostupem H,T:    116.9 W/K 

 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    389.6 m2 

 Limit odvozený z U,req díl ích konstrukcí... Uem,lim:     0.41 W/m2K 

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.30 W/m2K 
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4.3. TEPELNÉ ZTRÁTY

Na základ  vypo tených sou initel  prostupu tepla jednotlivých konstrukcí byly 

stanoveny tepelné ztráty v jednotlivých místnostech rodinného domu. Výpo et byl 

proveden v programu Ztráty 2010. Podrobný p ehled vstupních údaj  i výstup

z programu je uveden v P íloze . 6. 

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 

Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.498 kW  100.0 % 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     3.349 kW   51.5 % 

 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V     3.150 kW   48.5 % 

 ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 

 Ozna .  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 

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

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

  

  1/ 101   Zádve í       15.0       5.1     23.4        236    3.6%    8.74 

  1/ 102   WC            20.0       1.9      4.9        114    1.7%    3.55 

  1/ 104   Koupelna      24.0       4.8     12.6        426    6.6%   11.84 

  1/ 105   Pokoj         20.0      16.0     41.6        561    8.6%   17.53 

  1/ 106   Kuchyn jídelna 20.0      21.5     56.0       1415   21.8%   44.20 

  1/ 107   Technická m   15.0       3.3      8.6        130    2.0%    4.81 

  1/ 108   Obývací pok   20.0      19.0     49.4        715   11.0%   22.35 

  1/ 110   Chodba        20.0       7.5     19.5        197    3.0%    6.17 

  1/ 111   Schodišt      20.0       4.8     12.5         94    1.5%    2.95 

           

  2/ 201   Schodišt      20.0       4.8     11.0         60    0.9%    1.88 

  2/ 202   WC            20.0       2.0      5.2         96    1.5%    2.99 

  2/ 203   Koupelna      24.0       6.6     13.4        405    6.2%   11.24 

  2/ 204   Šatna         15.0      10.2     21.3        143    2.2%    5.29 

  2/ 205   Pokoj         20.0      20.8     45.1        903   13.9%   28.22 

  2/ 206   Pokoj         20.0      18.9     39.5        493    7.6%   15.40 

  2/ 207   Pokoj         20.0      17.0     35.0        442    6.8%   13.82 

  2/ 208   Chodba        20.0       6.4     14.8         69    1.1%    2.14 

           

 Sou et:      170.6     413.7      6498  100.0%    203.13 
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4.4. POT EBA TEPLA

Výpo et pot eby tepla byl proveden v programu Ztráty 2010. 

P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 

(2002): 

 Uvažované hodnoty :  obestav ný objem Vb =      570.36 m3 

   pr m r. vnit ní teplota Ti =      19.6 C 

   vn jší teplota Te =        15.0 C 

   násobnost vým ny n =          0,5 1/h 

   pr m. výkon int. zdroj  tepla =  4 W/m2 

   propustnost oken g =          0,5 

   energie slun. zá ení =         200 kWh/m2 

 Uvedená propustnost a energie slune ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou ástí 

 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 

  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        8616 kWh/a 

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:        6181 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:         1323 kWh/a 

 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:        3413 kWh/a 

  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:         10298 kWh/a 

  

 Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   18.06 kWh/m3,rok 

4.5. ZDOJ TEPLA 

4.5.1. Popis kotle 

Zdrojem tepla pro rodinný d m je nást nný kondenza ní kotel Geminox THRi 2 17C. 

Kotel má jmenovitý tepelný výkon v rozsahu 2,3 16,9 kW a spot ebu zemního plynu 0,26 – 

1,79 m3/hod. 

Ekvitermní regulace je zajišt na ídící jednotkou kotle. Výsledkem je maximální 

možná provozní ú innost kotle p i minimalizované teplot  v topném systému. 

Kotel je vybaven pojistným ventilem 3/4“  s otevíracím p etlakem 250 kPa.  
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Kotel je vybaven sifonem pro odvod kondenzátu. Odvod kondenzátu z kotle bude 

proveden potrubím DN 20 do kanalizace. 

Kotel je p ipojen na plynovodní potrubí se zemním plynem potrubím 1“(na vstupu do 

kotle musí být osazen kulový kohout), vstup/výstup  ÚT potrubím 1“ a vstup a výstup TV ¾“. 

Odvod spalin je zajišt n napojením kotle na vložku komínového t leso Schiedel Uni Plus DN 

kou ovodu je 80mm.  P ívod vzduchu je zabezpe en vzduchem z prostoru s kotlem  v trací 

m ížkou umíst nou ve vstupních dve ích do technické místnosti.  

Kotel je vybaven t ížilovým pohyblivým p ívodem s vidlicí, která se napojuje 

do sí ové zásuvky, která bude instalována kotle. Instalace zásuvky, p ipojení prostorového 

termostatu, idla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci musí provést oprávn ná osoba, 

která má k tomuto úkonu p íslušnou  elektrotechnickou kvalifikací.  

Z d vodu bezpe nosti je kotel vybaven elektronickým havarijním termostatem, jehož 

sou ástí jsou idla, která jsou umíst ná na p ívodu a zpáte ce. Na základ  t chto idel 

ídící jednotka vyhodnocuje krom  absolutní teploty kotle také dynamické chování teplot 

a detekovat nízký pr tok média kotlem. Z t chto d vod  m že kondenza ní kotel pracovat 

s prom nlivým pr tokem.  

P ed spušt ním kondenza ního kotle a i v pr b hu provozu kotle je d ležité zajistit 

d kladné odvzdušn ní topné soustavy. Odvzdušn ní topného systému áste n  zajiš uje 

automatický odvzduš ovací ventil. 

Kotel bude využíván i pro doh ev TV v bivalentním solárním zásobníku. 

K tomuto ú elu bude z kotle do zásobníku vyveden samostatný okruh. Bližší popis funkce 

oh evu TV je popsán v ásti 4.   

Na následujícím obrázku je znázorn no schéma kotle, podrobné technické parametry 

kotle jsou uvedeny v P íloze . 11. 
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Obr. 1 – Schéma kondenza ního kotle THRi 2 17C 
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4.5.2. Expanzní nádoba 

Kotel je vybaven expanzní nádobou o velikosti 8 l. Pro ov ení dostate ného objemu 
integrované expanzní nádoby byl proveden výpo et její nutné velikosti. 

Po áte ní p etlak: [kPa] 

pp1= *gn*hmax/1000  

     =999,7*9,81*3,55/1000 

     =34,82kPa  

•  m rná hmotnost teplonosné látky vody p i teplot  10°C = 999,7 kg/m3 

• gn normálové tíhové zrychlení = 9,81 m/s2 

• hmax  výškový rozdíl mezi t žišt m T vodního obsahu v expanzní nádob

a nejvyšším bodem pracovní látky v otopné soustav  s výškovou rezervou [m] 

Po áte ní tlak: [kPa] 

pa1=pp1+ tpmax

     =34,82+100 

     =134,82 

• tpmax maximální teplota topné vody v otopné soustav  [°C] 

Sou initel využití expanzní nádoby: [-] 

= pa2  pa1/pa2 

  = 250 134,82/250 

  0,460 

• pa1 po áte ní tlak                                                        [kPa] 

• pa2 kone ný tlak                                                          [kPa] 

Objem teplovodní otopné soustavy:[l] 

V=v*Qc

   =11,0*6,498 

   =71,478 l 

• Qc pot eba tepla                                                          [kW] 

• v  sm sný objem soustavy            [l/kW] 
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Zv tšení objemu vody: 

t=tpmax t0

   =55 10 

   =40,0K 

• tpmax maximální teplota topné vody v otopné soustav  [°C] 

• to po áte ní teplota vody minimální (10°C)              [°C] 

V= v*V [l] 

     =0,0117*71,478 

     =0,84 l 

• v m rné zv tšení objemu           [l/kW] 

Velikost membránové EN: 

Vc=1,3*( V / ) 

Vc=1,3*(0,84/0,460) 

    =2,37 l 

Dle výše uvedeného výpo tu lze konstatovat, že integrovaná expanzní nádoba 
umíst ná v kotli je dosta ující. 

4.5.3. Ob hové erpadlo plynového kotle 

ídící jednotka kotle zapíná kotlové erpadlo dle požadavku na vytáp ní a p ípravu 

teplé vody. P epínací ventil se podle pot eby nastavuje do požadované polohy. Po ukon ení 

požadavku na dodávku tepla dojde k okamžitému vypnutí kotle s požadovaným dob hem 

erpadla pro vychlazení kotle. ídící jednotka ídí v režimu vytáp ní otá ky erpadla. Tato 

funkce je pevn  spojena s topným okruhem, i když je erpadlo umíst no v kotli. Automatické 

vybavení kotle snižuje otá ky erpadla v závislosti na venkovní teplot  a topné k ivce  

ekvitermní regulace kotle. Zárove  se p itom zvyšuje teplota tak, aby byla stále zachována 

stejná dodávka tepla. Hlavním cílem této funkce kotle je snížit teplotu zpáte ky, a tím 

maximáln  zvýšit provozní ú innost kondenza ního kotle. 

V kotli je výrobcem instalováno ob hové erpadlo Grundfos Uper 15  50. Pro ov ení 

použitelnosti integrovaného ob hového erpadla jsem provedla výpo et tlakových ztrát 

systému, ze kterého vyplývá, že celková ztráta systému (ur ená k nejvzdálen jšímu t lesu) 
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je 15,678 kPa. Na následujícím obrázku je znázorn n vypo tený pr tok soustavy a celková 

ztráta systému v etn  ztráty vystojení kotle. Výpo et tlakových ztrát je sou ástí P ílohy . 8. 

Obr. 2: Hydraulické charakteristiky erpadla 

4.5.4. Regulace kotle 

ízení spalovacího procesu, ízení výkonu, ekvitermní regulace topného okruhu 

a p íprava TV jsou integrovány v kotlové elektronice LMU64. Elektronika LMU64 

je založena na ídícím konceptu, a to vzájemném propojení vlastního ízení kotle 

s ekvitermním regulátorem a p ípravou TV.  

LMU je vybavena regulací p ípravy TV a ekvitermní regulací erpadlového okruhu. Celá 

obsluha LMU64 se provádí na prostorovém p ístroji QAA73. LMU zajiš uje ve všech 

provozních režimech klouzavou regulaci teploty kotle a tím i minimální možnou teplotu 

zpáte ky kotle, tím je dosažena maximální ú innost kotle. Pro zvýšení provozní ú innosti 

kondenza ního kotle je elektronika LMU rovn ž  vybavena funkcí ízení otá ek erpadla 

topného okruhu. 

Ekvitermní regulátor p ímo reguluje teplotu topné vody. Teplota prostoru je pouze 

d sledkem. Teplota topné vody se odvozuje od venkovní teploty na základ  topné k ivky. 
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Obr. 3 – ídící jednotka LMU64 

4.6. ROZVODNÉ POTRUBÍ

Topná voda bude p edstavovat b žnou pitnou vodou z vodovodního adu. Rozvodné 

potrubí topného média bude provedeno m d ným potrubím s chemickým složením 

dle EN 1057 a SN ISO 426/2. Použito bude potrubí v dimenzích 10 ,12 ,15, 18 

a 22mm. Rozvodné potrubí bude uloženo v konstrukci podlahy, p ípojná potrubí 

k jednotlivým otopným t les m budou zasekány do zdiva a následn napojeny na konkrétní 

t leso.

Potrubí bude v celé délce opat eno tepelnou izolací ROCKWOOL s tlouš kou st ny 

dle dané dimenze potrubí. Návrh izolace jednotlivých dimenzí m d ného potrubí je sou ástí 

P ílohy .9. 

4.7. OTOPNÁ ZA ÍZENÍ

P ehled všech navržených otopných t les se specifikací jejich rozm r  a tepelných 
výkon  je uveden v P íloze . 10.  

4.7.1. Desková t lesa 

V jednotlivých místnostech budou nainstalována  desková otopná t lesa typu RADIK model 

VK. Model RADIK VK je ocelové deskové otopné t leso v provedení VENTIL KOMPAKT, 

které umož uje pravé spodní p ipojení na otopnou soustavu s nuceným ob hem. Ze zadní 

t lesa strany jsou pro montáž p iva eny dv  horní a dolní p íchytky.  
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Obr. 4 – Otopné t leso Radik VK 

Do zabudovaného vnit ního rozvodu t lesa je p i kompletaci otopného t lesa osazen 

ventil, který umož uje p ednastavení hmotnostního pr toku teplonosné látky v šesti stupních. 

Pro ur ení požadovaného pr toku z hlediska zachování ztát systému byl proveden výpo et 

t chto hodnot pro jednotlivá t lesa. Nastavení ventil  na jednotlivých t lesech je specifikováno 

ve Výkrese . V3. Nastavení na požadovaný stupe  pr toku provede montážní firma 

po proplachu otopné soustavy p ed topnou zkouškou. Ventil je z výroby utažen p edepsaným 

momentem, vn jší p ipojovací závit je M 30 x 1,5. P ipojovací závit ventilu je opat en bílou 

plastovou krytkou, která ho chrání p ed poškozením a zárove  ji lze rovn ž použít 

p i montážních pracích pro nastavení ventilu do požadované polohy. 

Obr. 5 – Ventil pro t lesa VK 

Pro nastavení a regulaci požadované teploty vzduchu ve vytáp né místnosti jsou 

na jednotlivých t lesech instalovány termostatická hlavice. Pro montáž lze použít, 

dle pokyn  výrobce, termostatické hlavice s p ipojovacím závitem M 30 x 1,5. Na desková 

t lesa bude osazena termostatická hlavice typu DANFOSS RAE K 5034. 

Obr. 6 – DANFOSS RAE K 5034 
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Na každém otopném t lese bude rovn ž instalovaná armatura, které zajistí uzav ení 

otopného t lesa na stran  vstupní a výstupní vody a v p ípad  pot eby rovn ž  vypušt ní 

i napušt ní otopného t lesa teplonosnou látkou bez p erušení provozu otopné soustavy. 

Pro m d né potrubí se používá kompaktní p ipojovací armatura s rozte í 50 mm s redukcí 

G 1/2 na G 3/4 osazenou p íslušnými sv rnými šroubeními. 

       Obr. 6 – H šroubení 

4.7.2. Trubková otopná t lesa 

Trubková otopná t lesa KORALUX RONDO COMFORT – M jsou vyrobena 

z uzav ených ocelových profil .  Mají spodní st edové p ipojení s p ipojovací rozte í 

50 mm. Otopná t lesa jsou výrobcem dodávána i se sadou pro upevn ní na st nu v etn

odvzduš ovací a zaslepovací zátky. 

Pro p ipojení otopného t lesa lze použít integrovanou armaturu HM dodávanou v etn

termostatické hlavice s p ipojovacím závitem M 30 x 1,5. Armatura umož uje p ednastavení 

pr toku otopným t lesem, jeho uzav ení na vstupu i výstupu a díky termostatické hlavici 

regulaci tepelného výkonu otopného t lesa v závislosti na teplot  ve vytáp né místnosti. 

Nastavení pr toku je specifikováno ve V3.  

4.7.3. Podlahový konvektor 

Vytáp ní obývacího pokoje je navrženo podlahovým konvektorem LICON PKOC 

1600/90/28 s integrovaným ventilátorem. Otá ky ventilátoru jsou plynule regulovány 

v závislosti na vnit ní teplot . Regulace na stran  topné vody je zabezpe ena prostorovým 

termostatem Siemens RDF 210/IR.  

Mezi prvky ovládající topné médium pat í termopohon, termostatická hlavice

kapalinová s kapilárou, termostatický ventil s p ipojovacím závitem M 30 x 1,5 a regula ní 

šroubení. 
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Konvektor bude montážní firmou nainstalován tak, aby byl horní okraj žlabu v rovin

s nášlapnou vrstvou místnosti.  

Zakrytí konvektoru bude zajišt no AL m ížkou o rozm rech 1600/280mm v barv

dle požadavk  investora. 

Obr. 7 – Podlahový konvektor s ventilátorem 
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5. P ÍPRAVA TV 
Oh ev teplé vody je navržen solárním systémem. Základním prvkem systému 

je umíst ní sestavy t í solárních kolektor  GMS 3VS v provedení na šikmou st echu. Další 

sou ástí solárního systému je také bivalentní solární zásobník Aqualios 300. Podrobné 

technické parametry kotle jsou uvedeny v P íloze . 12. Doh ev zásobníku TV je zajišt n 

plynovým kondenza ním kotlem. P evod energie zabezpe uje erpadlová skupina 

solárního systému. Celý systém je ízen regulátorem, který sou asn  se solárním okruhem 

ovládá i topný okruh, sm šování a cirkulaci TV. Výtoková teplota TV bude regulována na 

požadovaných 55°C. 

5.1. VÝPO ET TEPLÉ VODY

Výpo et pot eby teplé vody byl proveden dle SN 06 0320. 

Pot eba tepla pro oh ev vody pro 1 osobu: 

Q2t=4,3 kWh (dle SN 06 0320) 

Pot eba tepla pro oh ev vody pro 4 osoby: 

hi=4 ( 4 osoby) 

Q2t=hi  * 4,3 = 4*4,3=17,2 kWh 

Teplo ztracené oh evem: 

Q2z=Q2t * z=17,2 * 0,5=8,6 kWh 

Teplo dodané oh íva em do vody b hem periody: 

Q1p=Q2p=Q2t+Q2z=17,2+8,6=25,8 kWh 

P edpokládaný odb r teplé vody: 

6 14hod 35% Q2t=0,35x Q2t=0,35x17,2=6,0 kWh 

14 20hod 50% Q2t=0,5x Q2t=0,5x17,2=8,6 kWh 

20 24hod 15% Q2t=0,15x Q2t=0,15x17,2=2,6 kWh 
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Obr. 8 – K ivka dodávky a odb ru tepla z oh íva e 

Qmax = 6,163 kWh  

Výpo et minimální velikosti zásobníku: 

Vz= Q max          =        6,163           =0,118m3 =118 l 
        c * t2 t1           1,163*(55 10) 
Tepelný výkon oh evu: 

1n= Q1p =25,8 = 1,075 kW 
         tp            24 

Zásobníkový oh íva  by m l mít objem 1,5 až 2 násobek vypo tené hodnoty. Z tohoto 
d vodu jsem do systému zvolila zásobník vody o objemu 300l. 
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5.2. SOLÁRNÍ SOUSTAVA

Základním prvkem solárního systému je solární kolektor GMS VS, v n mž se slune ní 

energie v absorp ní ásti p evádí na teplo. Toto teplo se pak pomocí teplonosné kapaliny 

a erpadlové skupiny využívá k oh evu vody v akumula ním zásobníku Aqualios 300.  

5.2.1. Návrh solární sestavy 

Pro solární systém jsou navrženy ploché solární kolektory, které jsou vyrobeny z t sného 
sklolaminátového rámu odolného proti pov trnostním vliv m. 

Kolektorová vana oplášt ní deskového kolektoru je tvo ena lehkým vysoce odolným 

profilem ze skelných vláken. Zadní st na kolektoru je vyrobena z ocelového plechu o tlouš ce 

0,6 mm a je potažená vrstvou ze slou eniny hliníku se zinkem. Kolektor je pokrytý 3,2 mm 

silným celistvým bezpe nostním sklem. Toto odlévané sklo s nízkým obsahem železa má 

vysokou sv telnou prostupnost (92 % sv telná propustnost), ochranu proti odrazu a je 

extrémn  zatížitelné. Velmi dobrou tepelnou izolaci a vysoký stupe  ú innosti zaru uje 

minerální vata o tlouš ce 55 mm. Je odolná v i teplotním zm nám a proti exhalacím plyn . 

Absorbér (pohlcova ) je tvo en jednotlivými ern  chromovanými pásky s vysokou citlivostí. 

Podrobné technické parametry kotle jsou uvedeny v P íloze . 13. 

Vstupní parametry pro bilanci solárního systému jsou následující: 

• po et osob      4

• spot eba vody      60l/os/den

• teplota studené vody     10°C

• teplota teplé vody     55°C 

• P íprava teplé vody     do 10m2

• Optická ú innost      77% 

• Lineární sou initel tepelné ztráty kolektoru  3,727  W/m2K 

• Kvadratický sou initel tepelné ztráty   0,0175 W/m2K2

• Plocha aparatury kolektoru    2,23m2

• Denní st ední teplota v solárních kolektorech 40°C 
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• Sklon kolektoru      45° 

• Azimut kolektoru      0° 

Na základ  výše uvedených vstupních údaj  je požadavek na pokrytí solárního podílu 
na pot ebu  tepla ve výši 60% spln n instalací 3kus  solárních kolektor . Pot eba tepla na 
p ípravu TV je 5272 kWh/rok (ukazatel Qp,TV) a celkový tepelný zisk solární soustavy pro 
p ípravu TV je 3141 kWh/rok (ukazatel Qss,u). Podrobný p ehled o pot ebách na teplou vodu  
a ziscích solárních kolektor  v jednotlivých m sících znázor uje následující tabulka a graf. 

Tab. 1 – íselný vyjád ení energetické bilance solárního systému 
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Graf. 1 – Grafické vyjád ení energetické bilance solárního systému 

5.2.2. ízení solární soustavy 

Základním algoritmem pro ízení solární soustavy je regulace rozdílu teplot. Regulátor 
porovnává rozdíl mezi teplotou na solárním kolektoru s referen ní teplotou spodního idlo 
v zásobníku teplé vody. Pokud rozdíl teplot p ekro í zadanou hodnotu, regulátor zapne 
erpadlo soláru. Když se vlivem odb ru energie nebo zm nou intenzity zá ení sníží rozdíl 

teplot na nastavenou hodnotu pro vypnutí, odb r energie se ukon í. Regulace rozdílu teplot je 
dopln na o další funkce jako je omezení maximální teploty zásobníku, ochrana kolektoru 
proti p eh átí, zp tné chlazení zásobníku.  

Mezi jednotlivé prvky solární soustavy pat í rovn ž 25l expanzní nádrž v etn  p ipojovací 
sady, erpadlová skupina, termostatický sm šova , solární regulátor, sady pro uchycení 
a montáž kolektoru na šikmou st echu, nemrznoucí teplonosná kapalina a další. P ehled všech 
prvk  solární sestavy v etn  po tu pot ebných kus  je sou ástí P ílohy . 14. 

erpadlová skupina 

Na zp tném potrubí bude osazena erpadlová skupina. Všechny díly skupiny ( erpadlo, 
pojistný ventil, tlakom r, na výstupu a zpáte ce po jednom kulovém kohoutu s integrovaným 
teplom rem a tepelná izolace) tvo í jeden celek. Sou ástí je i odvzduš ovací armatura. 
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                         Obr. 9 – erpadlová skupina 

Termostatický sm šovací ventil 

Zapojení solárního zásobníku TV musí obsahovat termostatický sm šovací ventil 

na výstupu TV. Vysokou teplotu vody v zásobníku získanou solárním oh evem je nutno 

omezit na maximální teplotu 65 °C.  

Solární regulátor 

ízení oh evu solární energií provádí solární Clip In AGU2.530, který porovnává teplotu 

v zásobníku s teplotou v kolektoru. P i nastavené diferenci zapne erpadlo soláru a p evede 

tak získanou energii do zásobníku. Solární Clip In AGU2.530 zajiš uje ochranu solárního 

kolektoru proti p eh átí a zamrznutí. 

5.3. ROZVODNÉ POTRUBÍ SOLÁRNÍHO OKRUHU

Rozvodné potrubí bude provedeno m d ným potrubím. Použito bude potrubí 

v dimenzi DN 15. Potrubí bude v prostoru podst ešního prostoru uloženo voln ,  v pokoji  

bude uloženo do konstrukce podlahy.    

Potrubí bude v celé délce opat eno tepelnou izolací ROCKWOOL o tl. 25mm.  
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5.4. BIVALENTNÍ SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK

Pro akumulaci teplé vody bude použit bivalentní nerezový zásobník  Aqualios 300 

o objemu 300 l. Pro krátkodobé vyrovnání tepla kolektoru a pot eby teplé vody byl objem 

solárního zásobníku navrhnut úmysln  vyšší než vypo tený. 

Zásobník TV má 2 vým níky (bivalentní), dolní pro p ipojení soláru a horní pro doh ev 

z kotle. P i tomto konceptu slouží horní ást zásobníku jako pohotovostní díl. Podrobné 

technické parametry bivalentního zásobníku vody jsou uvedeny v P íloze . 12. 
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6. BEZPE NOST PRÁCE 
P i montáži, odzkoušení, revizích i provozu je nutno dbát základních požadavk

k zajišt ní bezpe nosti práce dle platným norem a p edpis . 

Po skon ení montáže topného systému musí být provedeno odzkoušení zabezpe ovacího 

za ízení o n mž musí být proveden zápis. Dále musí být provedena zkouška t snosti, zkouška 

provozní a topná. V pr b hu topné zkoušky musí být prov ena funkce automatické regulace 

v etn  simulace poruchových a havarijních stav  topného systému. O t chto zkouškách musí 

být proveden zápis, který musí obsahovat všechny údaje dle p íslušných norem. 

  



BAKALÁ SKÁ PRÁCE 
 VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
RODINNÝ D M OSTRAVA 2011 V RA G UND LOVÁ 

Stránka  43   

7. ZÁV R 

V bakalá ské práci byl proveden návrh novostavby dvoupodlažního nepodsklepeného 
rodinného domu, ur enému k bydlení jedné rodiny. Rovn ž byl proveden návrh vytáp ní 
objektu.  

Návrh rodinného domu byl proveden s ohledem na co možná nejnižší energetickou 
náro nost objektu. Na základ  tepeln  technického posouzení navržených konstrukcí objektu 
a stanovení tepelných ztrát jednotlivých místností objektu byl zjišt n pot ebný celkový 
tepelný výkon 6,498 kW a celková m rná pot eba tepla na vytáp ní 18,06 kWh/m3. D m byl 
za azen do kategorie B  nízkoenergetických dom . 

Oh ev TV je založen na využívání využívá tepelných zisk  ze slune ní energie 
prost ednictvím t ech solárních panel  GMS 3VS. P enos tepla solární kapaliny na TV bude 
provád n v bivalentním zásobníku Aqualios 300. Pot ebný doh ev TV v zásobníku bude 
zajišt n plynovým kondenza ním kotlem. 
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8. POUŽITÉ ZDROJE 
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P ÍLOHA . 1 – VÝPO ET SCHODIŠT



Výpo et schodiš ových stup  : 

Vhodný pom r výšky schodiš ového stupn  k ší ce schodiš ového stupn  ur uje Lehman v 

vzorec : 

2 * h + b = 610 – 630 mm  h … výška schodiš ového stupn

     b … ší ka schodiš ového stupn

Další pot ebné rozm ry pro návrh schodišt  : 

 … sklon schodiš ového ramene  

kv … konstruk ní výška  

h1 … podchodná výška  

h2 … pr chodná výška 

Výpo et : 

kv = 2950 mm 

h = 2950 mm / 16 = 184,375 mm  po zaokrouhlení h = 184 mm  

b = 630 – 2 * 184 = 262 mm   po zaokrouhlení b = 302 mm  

      vyhovuje na minimální ší ku 250 mm 

tg  = h / b = 184 / 262 = 0,702     =>  = 35,0°  

      … vyhovuje sklonu b žného schodišt  25° 35° 

h1 = 1500 + 750 / cos  = 2415,58 mm … vyhovuje požadavku min. h1 = 2100 mm 

h2 = 750 + 1500 * cos  = 1978,73 mm …  vyhovuje požadavku min. h2 = 1900 mm 

 Záv r : 

Schodišt  o sklonu 35,0° se skládá ze 16 schodiš ových stup . Výška jednoho 

schodiš ového stupn  je navržena o velikosti 184 mm a ší ka o velikosti 262 mm.

  



 BAKALÁ SKÁ PRÁCE 
 VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
RODINNÝ D M OSTRAVA 2011 V RA G UND LOVÁ 

P ÍLOHA . 2 – VÝPIS TRUHLÁ SKÝCH VÝROBK
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P ÍLOHA . 3 – VÝPIS KLEMPÍ SKÝCH VÝROBK
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P ÍLOHA . 4 – VÝPIS ZÁME NICKÝCH VÝROBK
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P ÍLOHA . 5 – TEPELN  TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

KONSTRUKCÍ  



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  zateplené nosné obvodové zdivo 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  zdivo P4-500   0.3000    0.1200     1.0    500.0         7.0   0.0000 
  3  EPS   0.1000    0.0390  1270.0     15.0        20.0   0.0000 
  4  silikátová omí   0.0100    0.8600   920.0   1800.0        40.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 



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

 Tepelný odpor konstrukce R :         3.99 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.240 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         41.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          1.3 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.52 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.942 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.3   0.942    47.9 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    19.4   0.942    50.7 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    19.6   0.942    52.2 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    19.9   0.942    55.6 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    20.2   0.942    60.8 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.3   0.942    64.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.4   0.942    67.0 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.942    66.3 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    20.2   0.942    61.2 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.9   0.942    55.9 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    19.6   0.942    52.2 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.4   0.942    50.6 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   18.9   18.9    2.3  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1285    750    240    138 
 p,sat [Pa]:   2189   2179    722    170    169 

 P i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza ní zóny     Kondenzující množství 

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

    1   0.3503    0.4100   4.334E-0008 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.055 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       4.576 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 



 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  st edn  nosné zdivo-200 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  zdivo P4-500   0.2000    0.1200     1.0    500.0         7.0   0.0000 
  3  silikátová omí   0.0100    0.8600   920.0   1800.0        40.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 



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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.53 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.588 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.61 / 0.64 / 0.69 / 0.79 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         14.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.8 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.863 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    17.5   0.863    53.7 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    17.7   0.863    56.2 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    18.3   0.863    56.8 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    19.0   0.863    58.9 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    19.6   0.863    62.9 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.0   0.863    66.2 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.2   0.863    67.9 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.1   0.863    67.4 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    19.7   0.863    63.3 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.0   0.863    59.2 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    18.3   0.863    56.7 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    17.7   0.863    56.1 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   16.1   15.9  -14.1  -14.3 
 p [Pa]:   1334   1220    379    138 
 p,sat [Pa]:   1829   1808    179    176 

 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   0.1420    0.2100   1.396E-0007 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.426 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       4.953 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci dochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza ní zóna .  1 



  Hranice kondenza ní zóny  Akt.kond./vypa .  Akumul.vlhkost 
 M síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

   1   0.2100    0.2100   7.27E-0009     0.0195 
   2   0.2100    0.2100  -5.82E-0009     0.0054 
   3    ---       ---    -4.75E-0008     0.0000 
   4    ---       ---        ---          ---   
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
  12    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0195 kg/m2 
      

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

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  st edn  nosné zdivo-250 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  zdivo P4-500   0.2500    0.1200     1.0    500.0         7.0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.87 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.490 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.51 / 0.54 / 0.59 / 0.69 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         17.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.8 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.48 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.884 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    18.0   0.884    52.0 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    18.2   0.884    54.6 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    18.6   0.884    55.5 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    19.2   0.884    58.0 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    19.8   0.884    62.3 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.1   0.884    65.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.3   0.884    67.6 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.2   0.884    67.1 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    19.8   0.884    62.7 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    19.3   0.884    58.2 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    18.6   0.884    55.4 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    18.2   0.884    54.5 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   16.9   16.7  -14.3  -14.4 



 p [Pa]:   1334   1227    245    138 
 p,sat [Pa]:   1922   1904    176    174 

 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   0.1785    0.2600   9.173E-0008 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.100 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:       6.368 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  p í kovina-150 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  zdivo P2-500   0.1500    0.1200     1.0    500.0         7.0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         1.17 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.744 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.76 / 0.79 / 0.84 / 0.94 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.6E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         11.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.7 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.52 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.829 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    16.7   0.829    56.3 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    17.0   0.829    58.7 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    17.7   0.829    58.8 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    18.6   0.829    60.4 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    19.4   0.829    63.9 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    19.9   0.829    66.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.1   0.829    68.3 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.0   0.829    67.8 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    19.4   0.829    64.2 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    18.6   0.829    60.6 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    17.7   0.829    58.8 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    17.0   0.829    58.7 
    

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

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

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



 tepl.[C]:   14.9   14.7  -13.9  -14.1 
 p [Pa]:   1334   1175    297    138 
 p,sat [Pa]:   1693   1668    183    179 

 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   0.1079    0.1600   1.575E-0007 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.281 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:      10.098 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  p í kovina-125 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  zdivo P2-500   0.1250    0.1200     1.0    500.0         7.0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         0.99 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.862 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.88 / 0.91 / 0.96 / 1.06 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.7E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          9.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.7 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.805 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    16.1   0.805    58.4 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    16.5   0.805    60.7 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    17.3   0.805    60.4 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    18.3   0.805    61.5 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    19.2   0.805    64.6 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    19.8   0.805    67.2 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.1   0.805    68.6 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.0   0.805    68.2 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    19.3   0.805    64.9 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    18.3   0.805    61.7 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    17.3   0.805    60.3 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    16.5   0.805    60.6 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 



 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   14.0   13.8  -13.7  -13.9 
 p [Pa]:   1334   1153    319    138 
 p,sat [Pa]:   1599   1572    186    182 

 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   0.0900    0.1350   1.871E-0007 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.365 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:      10.371 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  p í kovina-100 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St na 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  zdivo P2-500   0.1000    0.1200     1.0    500.0         7.0   0.0000 
  3  Omítka vápenoc   0.0100    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :    20.6 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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         0.80 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        1.027 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    1.05 / 1.08 / 1.13 / 1.23 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :          8.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          0.7 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        12.46 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.771 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    15.4   0.771    61.3 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    15.8   0.771    63.4 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    16.7   0.771    62.6 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    17.9   0.771    63.1 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    19.0   0.771    65.6 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    19.6   0.771    67.8 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.0   0.771    69.0 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    19.8   0.771    68.6 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    19.0   0.771    65.8 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    17.9   0.771    63.2 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    16.7   0.771    62.5 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    15.8   0.771    63.4 
    

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

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

 Pr b h teplot a tlak  v návrhových okrajových podmínkách: 



 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         

 tepl.[C]:   12.8   12.5  -13.4  -13.8 
 p [Pa]:   1334   1124    349    138 
 p,sat [Pa]:   1479   1449    190    185 

 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   0.0719    0.1100   2.279E-0007 

 Celoro ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.480 kg/m2,rok 
 Množství vypa itelné vodní páry Mev,a:      10.657 kg/m2,rok 
  

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

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  st echa viký e 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Parozábrana   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0     46600.0   0.0000 
  3  Minerální vlna   0.2600    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  4  Desky CETRIS   0.0220    0.2400  1580.0   1300.0        78.8   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 



 Návrhová venkovní teplota Te :   -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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.03 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.193 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        130.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          8.3 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.93 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.953 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.5   0.953    47.1 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    19.6   0.953    49.9 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    19.8   0.953    51.6 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    20.0   0.953    55.1 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    20.3   0.953    60.4 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.4   0.953    64.6 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.953    66.8 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.953    66.1 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    20.3   0.953    60.9 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.1   0.953    55.4 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    19.8   0.953    51.6 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.6   0.953    49.9 
    

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



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

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

 tepl.[C]:   19.4   19.1   19.0  -14.3  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1333    158    151    138 
 p,sat [Pa]:   2245   2205   2194    175    168 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.483E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  st echa 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  14.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Parozábrana   0.0034    0.2100  1470.0   1270.0     46600.0   0.0000 
  3  Orsil Orest   0.2400    0.0390   840.0     50.0         1.1   0.0000 
  4  Pojistná folie   0.0002    0.3500  1450.0    900.0      6000.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo tu : 

 Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -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   44.1  1069.5    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.6   47.0  1139.8    -0.3   80.5   479.4 
    3        31    20.6   49.1  1190.8     3.6   79.2   625.9 
    4        30    20.6   53.2  1290.2     8.6   77.0   859.9 
    5        31    20.6   59.2  1435.7    13.4   74.0  1137.1 
    6        30    20.6   63.8  1547.3    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.6   66.3  1607.9    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.6   65.5  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    13.7   73.8  1156.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.6   49.1  1190.8     3.7   79.2   630.3 
   12        31    20.6   46.9  1137.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.69 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.207 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 dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         72.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.6 h

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.81 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 

íslo  Minimální požadované hodnoty p i max.  Vypo tené 
 m síce  rel. vlhkosti na vnit ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.593     8.0   0.448    19.5   0.950    47.4 
    2    12.2   0.600     8.9   0.440    19.6   0.950    50.2 
    3    12.9   0.548     9.5   0.350    19.7   0.950    51.8 
    4    14.1   0.462    10.7   0.179    20.0   0.950    55.2 
    5    15.8   0.334    12.4  ------    20.2   0.950    60.5 
    6    17.0   0.158    13.5  ------    20.4   0.950    64.7 
    7    17.6  ------    14.1  ------    20.5   0.950    66.9 
    8    17.4   0.029    13.9  ------    20.4   0.950    66.2 
    9    15.9   0.324    12.5  ------    20.3   0.950    61.0 
   10    14.3   0.453    10.9   0.160    20.0   0.950    55.6 
   11    12.9   0.545     9.5   0.346    19.8   0.950    51.7 
   12    12.2   0.601     8.9   0.441    19.5   0.950    50.1 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   19.2   18.9   18.8  -14.8  -14.8 



 p [Pa]:   1334   1333    149    147    138 
 p,sat [Pa]:   2228   2186   2174    168    168 

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

 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.494E-0009 kg/m2s 

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

 Ro ní cyklus .  1 

 V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p edpoklad 1D ší ení vodní páry 
 p evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo tu jen orienta ní. P esn jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  podlaha 150-dlažba 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  tmel   0.0030    0.3500  1300.0   1200.0      1350.0   0.0000 
  3  Beton hutný   0.0500    1.1000  1020.0   2200.0        17.0   0.0000 
  4  EPS 100 Z   0.0800    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  Asfaltové pásy   0.0035    0.2100  1470.0   1400.0         1.0   0.0000 

 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 :   -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 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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



 Tepelný odpor konstrukce R :         1.98 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.465 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.48 / 0.51 / 0.56 / 0.66 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.7E+0010 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.68 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.890 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1408.48 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         8.32 C 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  podlaha 150-koberec 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec   0.0070    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 
  2  Mirelon   0.0030    0.0400  1000.0     35.0      4000.0   0.0000 
  3  Beton hutný   0.0550    1.1000  1020.0   2200.0        17.0   0.0000 
  4  EPS 100 Z   0.0800    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  Asfaltové pásy   0.0035    0.2100  1470.0   1400.0         1.0   0.0000 

 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 :   -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 % 



 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.12 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.437 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.46 / 0.49 / 0.54 / 0.64 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.2E+0010 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        16.90 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.896 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       262.18 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.80 C 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  podlaha 100-dlažba 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  15.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  tmel   0.0020    0.3500  1300.0   1200.0      1350.0   0.0000 
  3  Beton hutný   0.0500    1.1000  1020.0   2200.0        17.0   0.0000 
  4  Minerální vlna   0.0400    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  5  Železobeton 1   0.0500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  6  stopní konstru   0.2000    0.1200  1000.0    500.0         7.5   0.0000 

 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 :   -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 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.79 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.338 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.36 / 0.39 / 0.44 / 0.54 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0010 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.919 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1462.50 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         8.19 C 

 STOP, Teplo 2010 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

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

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  podlaha 100-koberec 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  23.2.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou initele prostupu dU :     0.050 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) : 

íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec   0.0070    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 
  2  Mirelon   0.0030    0.0400  1000.0     35.0      4000.0   0.0000 
  3  Beton hutný   0.0500    1.1000  1020.0   2200.0        17.0   0.0000 
  4  Minerální vlna   0.0400    0.0390   840.0    112.0         3.5   0.0000 
  5  Železobeton 1   0.0500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  6  stopní konstru   0.2000    0.1200  1000.0    500.0         7.5   0.0000 



 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 :   -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 % 

 TISK VÝSLEDK  VYŠET OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.53 m2K/W 
 Sou initel prostupu tepla konstrukce U :        0.370 W/m2K 

 Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.39 / 0.42 / 0.47 / 0.57 W/m2K 
 Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. most  vyjád enou p ibližnou 
 p irážkou dle poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.3E+0010 m/s 

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

 Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        17.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.911 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle SN 730540: 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       262.18 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         2.73 C 

 STOP, Teplo 2010 
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 VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
RODINNÝ D M OSTRAVA 2011 V RA G UND LOVÁ 

P ÍLOHA . 6 – VÝPO ET TEPELNÝCH ZTRÁT 

OBJEKTU 



  

 VÝPO ET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POT EBY TEPLA NA VYTÁP NÍ 
A PR M RNÉHO SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 

 dle SN EN 12831, SN 730540 a STN 730540 

 Ztráty 2010 

 Název objektu :  Bakalá ská práce 
 Zpracovatel :  G und lová 
 Zakázka :   
 Datum :  18.3.2011 
 Varianta :   

 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :       -12.0 C 
 Pr m rná ro ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.4 C 

initel ro ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr m rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        19.6 C 
  

 P dorysná plocha podlahy objektu A :       108.6 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        41.8 m 
 Obestav ný prostor vytáp ných ástí budovy V :       570.4 m3 
  

 Ú innost zp tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 

 ZÁV RE NÁ P EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpo tová) venkovní teplota Te :  -12.0 C 

 Ozna .  Název  Tep-  Vytáp ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

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

  1/ 101   Zádve í       15.0       5.1     23.4        236    3.6%    8.74 
  1/ 102   WC            20.0       1.9      4.9        114    1.7%    3.55 
  1/ 104   Koupelna      24.0       4.8     12.6        426    6.6%   11.84 
  1/ 105   Pokoj         20.0      16.0     41.6        561    8.6%   17.53 
  1/ 106   Kuchyn -jídelna 20.0      21.5     56.0       1415   21.8%   44.20 
  1/ 107   Technická m   15.0       3.3      8.6        130    2.0%    4.81 
  1/ 108   Obývací pok   20.0      19.0     49.4        715   11.0%   22.35 
  1/ 110   Chodba        20.0       7.5     19.5        197    3.0%    6.17 
  1/ 111   Schodišt      20.0       4.8     12.5         94    1.5%    2.95 
           
  2/ 201   Schodišt      20.0       4.8     11.0         60    0.9%    1.88 
  2/ 202   WC            20.0       2.0      5.2         96    1.5%    2.99 
  2/ 203   Koupelna      24.0       6.6     13.4        405    6.2%   11.24 
  2/ 204   Šatna         15.0      10.2     21.3        143    2.2%    5.29 
  2/ 205   Pokoj         20.0      20.8     45.1        903   13.9%   28.22 
  2/ 206   Pokoj         20.0      18.9     39.5        493    7.6%   15.40 
  2/ 207   Pokoj         20.0      17.0     35.0        442    6.8%   13.82 
  2/ 208   Chodba        20.0       6.4     14.8         69    1.1%    2.14 
           
  

 Sou et:      170.6     413.7      6498  100.0%    203.13 



  

 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Sou et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.498 kW  100.0 % 

 Sou et tep. ztrát prostupem Fi,T     3.349 kW   51.5 % 
 Sou et tep. ztrát v tráním Fi,V     3.150 kW   48.5 % 

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

 Zateplené nosné      1.131 kW    17.4 %     160.6 m2        7.0 W/m2 
 Okno                 0.731 kW    11.3 %      24.3 m2       30.1 W/m2 
 Podlaha 150          0.275 kW     4.2 %      62.7 m2        4.4 W/m2 
 St edn  nosné z     -0.001 kW    -0.0 %      15.0 m2       -0.1 W/m2 
 Podlaha 150-dla      0.097 kW     1.5 %      21.3 m2        4.6 W/m2 
 P í kovina-150      -0.011 kW    -0.2 %      65.2 m2       -0.2 W/m2 
 P í kovina-100      -0.052 kW    -0.8 %      21.5 m2       -2.4 W/m2 
 Dve e                0.113 kW     1.7 %      12.4 m2        9.2 W/m2 
 St echa              0.197 kW     3.0 %      87.3 m2        2.3 W/m2 
 Okno st ešní         0.106 kW     1.6 %       3.1 m2       34.4 W/m2 
 Podlaha 100          0.000 kW     0.0 %       3.4 m2        0.0 W/m2 
 St echa viký e       0.016 kW     0.2 %       2.6 m2        6.1 W/m2 
 P í kovina 100       0.020 kW     0.3 %       3.9 m2        5.1 W/m2 
 Tepelné vazby      0.725 kW    11.2 %         ---          ---   

 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P EDPIS : 
 Celková tepelná charakteristika budovy - SN 730540 (1994):  q,c =     0.36 W/m3K 
 Spot eba energie na vytáp ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    26.49 kWh/m3,rok 

 P IBLIŽNÁ M RNÁ POT EBA TEPLA NA VYTÁP NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav ný objem Vb =      570.36 m3 
  - pr m r. vnit ní teplota Ti =         19.6 C 
  - vn jší teplota Te =        -12.0 C 
  - násobnost vým ny n =          0,5 1/h 
  - pr m. výkon int. zdroj  tepla =          4 W/m2 
  - propustnost oken g =          0,5 
  - energie slun. zá ení =       200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        8616 kWh/a 
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v tráním Qv:        6181 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk ze slune ního zá ení Qs:          1323 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj  tepla Qi:          3413 kWh/a 
  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp ní Qh:         10298 kWh/a 
  

 Vypo tená p ibližná m rná pot eba tepla E1 =   18.06 kWh/m3,rok 

 PR M RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Celk.sou .tep.ztráty (ustálený m rný tep.tok) prostupem H,T:    116.9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    389.6 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl ích konstrukcí... Uem,lim:     0.41 W/m2K 
  

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.30 W/m2K 

 STOP, Ztráty 2010 
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P ÍLOHA . 7 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY 
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P ÍLOHA . 8 – VÝPO ET TLAKOVÝCH ZTRÁT



Q= množství tepla 

M= pr tok 

l= délka úseku 

Dxt=dimenze potrubí 

R=m rná ztráta 

v=rychlost proud ní 

=místní odpory 

Rxl=ztráta t ením 

Z=ztráta místními 

odpory 

Rxl+Z=celková ztráta 

soustavy 
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P ÍLOHA . 9 – VÝPO ET TEPELNÉ IZOLACE 
POTRUBÍ 
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P ÍLOHA . 10 – NÁVRH OTOPNÝCH T LES 



    Teplota topné vody  p ívodní   :  55.0 °C 
                              vratné     :  35.0 °C
    Procento výkonu pro návrh t les : 100.0 
  
     Místnost                                       |  T lesa  
      íslo                       tepelná     |                        délka      tepelný 
                     teplota ztráta okna |                        t lesa      výkon 
                           °C            W          |                           mm        W   
  
    1. nadzemní podlaží 

      101 Zádve í                          15    236  mimo | 21 5060 6 VK    600      248 
      102 WC                                20    114  mimo | 21 3050 6 VK    500      139 

      103 Technická m.                        nevytáp na |                                
      104 Koupelna                       24    426  mimo | KR 1830.600     600      489 
      105 Pokoj                             20    561    pod  | 22 6100 6 VK   1000     619 
      106 Kuchyn jídelna           20   1415    pod  | 22 6120 6 VK   1200    743 
                                                                      pod  | 22 6120 6 VK   1200    743 
      107 Technická m.                15    130     pod  | 21 3050 6 VK    500     139 
      108 Obývací pokoj              20    719     pod  |LINCON PKOC 1600 605/813/1016 
      109 Spíž                                      nevytáp na |                                
      110 Chodba                         20    447   mimo | 22 6080 6 VK    800     495 
                               
      111 Schodišt                       20                                   

 
   Výpis t les                                 výška délka    po et       celkový  
    pro  1.nadzemni podlaží                                 kusu        vod.objem 
                                                      mm    mm                    dm3    
    
          21 3050 6 VK                    300   500        2           3.7 
          21 5060 6 VK                    500   600        1           3.1 
          22 6100 6 VK                    600  1000       1           5.8 
          22 6120 6 VK                    600  1200       2          13.9 
          22 6080 6 VK                    600   800        1            4.6 
          KR 1830.600                    1830   600        1          12.7 
          LINCON PKOC                  90  1600        1           2.0 

 
   Tepelná ztráta místností   1.nadzemni podlaží :      4044  W 
   Instalovaný tepelný výkon otopných t les        :      4400  W  108.8 % 
   Vodní objem otopných t les                          :      45.8  dm3 
  
  



     Místnost                                                         |  T lesa  
      íslo                                              tepelná     |                        délka    tepelný 
                                             teplota  ztráta okna |                        t lesa    výkon 
                                                     °C     W          |                           mm      W   
  
    2. nadzemní podlaží 
      201 Schodišt                       20                                   
      202 WC                               20    96   mimo | 21 3050 6 VK    500    139 
      203 Koupelna                      24   405  mimo | KR 1830.600      600    489 
      204 Šatna                             15   143  mimo | 11 3080 6 VK    800    164 
      205 Pokoj                             20   903    pod  | 21 6200 6 VK   2000    952 
      206 Pokoj                             20    493   pod  | 21 6110 6 VK   1100    524 
      207 Pokoj                             20    442   pod  | 21 6100 6 VK   1000    476 
      208 Chodba                          20                                   
  
   Výpis t les                                 výška délka    po et       celkový  
    pro  2.nadzemni podlaží                                 kusu        vod.objem 
                                                       mm    mm                    dm3    
    
          11 3080 6 VK                      300   800         1            1.5 
          21 3050 6 VK                      300   500         1            1.9 
          21 6100 6 VK                      600  1000        1            5.8 
          21 6110 6 VK                      600  1100        1            6.4 
          21 6200 6 VK                      600  2000        1           11.6 
          KR 1830.600                      1830    600        1           12.7 
  
   Tepelná ztráta místností   2.nadzemni podlaží :      2482  W 
   Instalovaný tepelný výkon otopných t les       :      2682  W  108.1 % 
   Vodní objem otopných t les                     :      40.6  dm3 
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Parametry kotlů 0,9 – 16,9 kW
Typ kotle 1-10C* 1-10B-120* 2-17C* 2-17M-75V 2-17M-75H* 2-17B-120*

provedení sólo záso bník 120 l sólo zásobník 75 l zásobník 75 l zásobník 120 l
homologace CE0085AT0244
modulace výkonu rozsah % 10 – 100 15 – 100
multifunkční řídící jednotka SIEMENS  LMU 64 LMU 64 
druhý (směšovací) topný okruh SIEMENS clip-in AGU 2.500 AGU 2.500

výkon 
jmenovitý kW 1,1 – 9,3 2,5 – 17,4
75/60 °C kW 0,9 – 9,5 2,3 – 16,9
40/30 °C kW 1,1 – 9,5 2,6 – 18,3

normovaný stupeň využití 
92/42 CEE % 109 108,5
75/60 °C % 96,5 – 97,6 95,2 – 97,2
40/30 °C % 106,5 – 108,5 105,8 – 108

hořák kruhový  předsměšování předsměšování
spotřeba zemního plynu G20 m3/hod. 0,12 – 0,98 0,26 – 1,79
spotřeba propanu G31 kg/hod. - -
spotřeba spalovacího vzduchu max. m3/hod. 11 21
odvod spalin komín/turbo B

23
+C

13
/C

33
B

23
+C

13
/C

33

maximální teplota spalin 75/60 °C °C 58 – 67 58 – 67
průtok spalin  kg/h 2 – 16,7 4,5 – 31,3
využitelný přetlak ventilátoru  Pa 100 100

CO
2
 

GN % 8 – 9,5 8 – 9,5
GP % - -

NO
x
 

3 % O
2

mg/m3 25 – 40 50 – 50
průměrně mg/m3 30 50

CO 
3 % O

2
mg/m3 0 – 10 0 – 15

průměrně mg/m3 3 5

ztráta při pohotovostním režimu 
T

k 
70 °C W 150 176

T
k 
40 °C W 85 93

průtok výměníkem 
jmenovitý l/hod. 390 750

min. l/hod. 60 150
tlaková ztráta výměníku Kv 3,6 3,6

provozní přetlak 
ÚT bar 1 – 3 (4**) 1 – 3 (4**)
TV bar 1 – 7 1 – 7

maximální teplota vody 
ÚT °C 80 80
TV °C 65 65

objem vody 
ÚT l 2,5 8 2,5 7,5 7,5 8
TV l dle zásob. 123 dle zásob. 75 75 123

objem expanzní nádoby  l 8 18 8 10 8 18

maximální elektrický příkon 
provoz W 23 – 104*** 37 – 104***

stand by W 9,2 9,2
elektrické napětí/frekvence  V/Hz 230/50 230/50

elektrické krytí 
B

23
IP 42 42

C
33

IP 44 44
čerpadlo GRUNDFOS - UPER 15–50 UPER 15–50
hlučnost při minimálním výkonu odstup 1 m dB (A) 31,2 36,4

šířka  mm 540 600 540 540 1000 600
hloubka  mm 361 662 361 467 467 662
výška  mm 760 1735 760 1500 760 1735

odvod spalin 
B

23
mm 80 80

C
33

mm 80/125 80/125
vstup plynu  „ 1 1
vstup/výstup ÚT  „ 1 1
vstup/výstup TV  „ - 1 - 3/4 3/4 1
výstup odvodu kondenzátu  mm 20 25 20 25 20 25
výstup pojišťovacího ventilu  „ 3/4 3/4
hmotnost bez vody kg 63 141 63 114 114 141

* též v dvouokruhové verzi DC ** na přání *** v dvouokruhové verzi DC je nutné připočítat příkon třírychlostního čerpadla pro MTO – I. = 40 W,  II. = 60 W, III. = 80 W

Zapracováno v systému TechCON®
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Typ zásobníku Aqualios 200 Aqualios 300 NTRR 300/SOL

základní parametry zásobníku

zásobník/výměníky nerezová ocel F18 MT
ocel. smaltovaná 

nádoba
objem zásobníku l 200 300 285
ochlazení zásobníku (Cr) dle EN 625 Wh/24 h. l. °C 0,189 0,146 -
tepelná ztráta zásobníku kWh/24 h 1,705 1,99 1,9
pohotovostní ztráta zásobníku při ∆T 45 °C W 71,1 82,8
provozní tlak bar 6 6 10
maximální provozní tlak bar 10 10 10
výška zásobníku mm 1346 1796 1763
průměr zásobníku mm 656 656 597
hmotnost zásobníku kg 64 82 125
vstup SV “ 1 1 3/4 -vnější
výstup TV “ 1 1 3/4 -vnější
cirkulace TV “  3/4 3/4 3/4 - vnitřní

horní výměník - kotel
objem zásobníku ohřátý horním výměníkem l 85 111 120
objem výměníku l 5,2 5,2 7,07
teplosměnná plocha výměníku dm2 98,5 98,5 108
výkon výměníku při 45 °C TV a vst. teplotě top. vody 90 °C kW 43 43 30,6
výkon výměníku při 60 °C TV a vst. teplotě top. vody 85 °C kW 26,7 26,7 19,4
stálý průtok při 45 °C TV a vst. teplotě top. vody 90 °C l/h 1059 1059 757
stálý průtok při 55 °C TV a vst. teplotě top. vody 90 °C l/h -
stálý průtok při 60 °C TV a vst. teplotě top. vody 85 °C l/h 460 460 472
průtok výměníkem l/h 1859 1859 2700
tlaková ztráta výměníku mbar 130 130 69
vstup/výstup topné vody “ 1 1 1

spodní výměník - solár
objem zásobníku ohřátý spodním výměníkem l 189 288 285
objem výměníku l 5,2 7,2 9,5
teplosměnná plocha výměníku dm2 98,5 141,7 145
výkon výměníku při 45 °C TV a vstupní teplotě topné vody 90 °C kW 37,8 51 52,6
průtok výměníkem l/h 950 1040 2700
tlaková ztráta výměníku mbar 38 76 98
vstup/výstup topné vody “ 1 1 1

elektrická topná vložka
příkon elektrické vložky W 2000 2000 2500 – 6000
objem zásobníku ohřátý elektrickou vložkou l 95 145 126
doba ohřevu z 10 na 65 °C h 3 4,5 3,2 – 1,33
napětí připojení V/Hz 230/50 230/50 230/50
proud připojení A 8,7 8,7 10,9

elektrické krytí IP 44 44 45

připojení “ 1 1/2 1 1/2 1 1/2

dimenzování, zásobníky TV

Solární zásobníky
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Komponenty solární sestavy

Vysoký energetický zisk díky vysoce selektivnímu 

povrchu.

• snadné spojení kolektorů pomocí jednoho klíče

• těsný sklolaminátový rám odolný proti 
povětrnostním vlivům

• nízká hmotnost, 41 kg, tzn. snadná
a lehká manipulace

• vyrobeno s ohledem na úspory energie díky 
použitým recyklovaným materiálům

Konstrukce komponentů:
Kolektorová vana opláštění deskového kolektoru je tvořena lehkým vysoce odolným profi lem ze skelných vláken. Zadní stěna je vyrobena 
z ocelového plechu o tloušťce 0,6 mm potažená vrstvou ze sloučeniny hliníku se zinkem. Kolektor je pokrytý 3,2 mm silným celistvým 
bezpečnostním sklem. Toto odlévané sklo s nízkým obsahem železa má vysokou světelnou prostupnost (92 % světelná propustnost), 
ochranu proti odrazu a je extrémně zatížitelné. Velmi dobrou tepelnou izolaci a vysoký stupeň účinnosti zaručuje minerální vata o tloušťce 
55 mm. Je odolná vůči teplotním změnám a proti exhalacím plynů. Absorbér (pohlcovač) je tvořen jednotlivými černě chromovanými pásky 
s vysokou citlivostí. 

Plochý kolektor

1

V

2

3

5

6

8

R

7

4

R

V

M

V - vstup
R - výstup
M - jímka pro čidlo
1 - krycí sklo
2 - absorber
3 - svařované trubice

4 - sběrný kanál
5 - izolace
6 - snímací základna
7 - GFK rám
8 - plastový roh

Plochý kolektor GS 240

Rozměry (výška × šířka × tloušťka) mm 1145 x 2070 x 90

Hmotnost kg 41

Celková plocha kolektoru m2 2,37

Čistá absorpční plocha kolektoru m2 2,23

Vodní obsah l 0,86

Doporučený objemový průtok l/hod 50 - 75

Účinnost kolektoru při Ic = 800W/m2 % 77

Nominální výkon kolektoru při Ic = 800 W/m2 [-]/[-] 1226

Předpokládaná měrná roční výroba tepla kWh/rok .m2 525

Koefi cient ztráty tepla k
1

* W [m2 . K] 3,727

Koefi cient ztráty tepla k
2

* W [m2 . K2] 0,0175

Doporučený pracovní přetlak MPa 0,25

Testovací přetlak MPa 0,6

Připojovací rozměr 4 x 3/4“ / měď

Tlak. ztráta (pro 33% glykol v závisl. na průtoku) kPa/xx l/hod 0,15/75

Maximální klidová teplota °C 188

Maximální provozní teplota °C 120

Absorptivita (a) % 96

Emisivita (e) % 12

Certifi kát DIN/Solar Keymark

* vztaženo na plochu kolektoru

www.geminox.cz
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komponenty solární sestavy

Gèmélios - prvky solární sestavy

* v závislosti na zvolené střešní krytině - volitelné pro pálené nebo betonové tašky, šindel, břidlici a eternit

Sestava pro umístění
na šikmou střechu

GMS
2VS

GMS
3VS

GMS
4VS

solární 

kolektor
2 ks 3 ks 4 ks

rám pro první 

kolektor
1 ks 1 ks 1 ks

rám pro další 

kolektor
1 sada 2 sady 3 sady

sada pro 

uchycení na 

střechu*

2 sady 3 sady 4 sady

hydraulická 

připojovací

sada

1 sada 2 sady 3 sady

teplonosná 

nemrznoucí

kapalina

25 l 25 l 25 l

expanzní 

nádrž
25 l 25 l 35 l

připojovací 

skupina

expanzní 

nádrže

1 sada 1 sada 1 sada

termostatický 

směšovač
1 ks 1 ks 1 ks

čerpadlová 

skupina
1 sada 1 sada 1 sada

solární regulátor
(v závislosti na zvolené sestavě)

1. THRi - TV
2. ZEM - TV
3. THRi/ZEM - TV, ÚT, bazén

Sestava pro umístění
na rovnou střechu

GMS
2VF

GMS
3VF

GMS
4VF

solární 

kolektor
2 ks 3 ks 4 ks

rám pro první 

kolektor
1 ks 1 ks 1 ks

rám pro další 

kolektor
1 sada 2 sady 3 sady

zátěžová vana 2 ks 3 ks 4 ks

hydraulická 

připojovací

sada

1 sada 2 sady 3 sady

teplonosná 

nemrznoucí

kapalina

25 l 25 l 25 l

expanzní 

nádrž
25 l 25 l 35 l

připojovací 

skupina

expanzní 

nádrže

1 sada 1 sada 1 sada

termostatický 

směšovač
1 ks 1 ks 1 ks

čerpadlová 

skupina
1 sada 1 sada 1 sada

solární regulátor
(v závislosti na zvolené sestavě)

1. THRi - TV
2. ZEM - TV
3. THRi/ZEM - TV, ÚT, bazén2 32 31 1
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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 

novostavba 

Napajedla 

Napajedla, .kat.       

      

Vlastník nebo spole enství vlastník , pop . stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vn jší objem vytáp né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, ímsy, 
atiky a základy 

570,3 m3

Celková plocha A  - sou et vn jších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohrani ujících objem budovy 

389,6 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,68 m2/m3

Typ budovy bytová 
Pom rná plocha pr svitných výplní otvor  obvodového plášt fw (pro nebyt. budovy) 0,00 

P evažující vnit ní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

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,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

initel 
teplotní 
redukce 

bi

[-] 

M rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Zateplené nosné 177,9 0,24 0,30 (0,20) 0,93 35,8 

Okno 24,3 0,82 1,70 (1,20) 1,16 23,1 

Tepelné vazby 0,0 0,00 0,00  (0,00) 0 22,9 

Podlaha 150 62,7 0,44 0,60  (0,40) 0,32 8,7 

St echa 87,3 0,21 0,24  (0,16) 0,34 6,2 

Dve e 12,4 1,50 1,70  (1,2) 0,19 3,6 

Okno st ešní 3,1 1,00 1,50  (1,10) 1,09 3,4 

Podlaha 150-dla 21,3 0,47 0,60  (0,40) 0,31 3,1 

                        (     )             

                      (     )            

Celkem 389,6    106,0 

Konstrukce spl ují požadavky na sou initele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 



Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

M rná ztráta prostupem tepla HT W/K 106,0 

Pr m rný sou initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,30 

Doporu ený sou initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,39 

Požadovaný sou initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,52 

Pr m rný sou initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,12 

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 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,16 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,31 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,39) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,52 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,82 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,12 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,68 

Klasifikace: B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  2.5.2011 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Grund lová V ra 

I :         

Zpracoval:       

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. 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY

(Typ budovy, místní ozna ení) 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac =       m2 stávající doporu ení 

  Cl

0,3 

0,6

1,0

1,5 

2,0 

2,5 

Velmi úsporná

Mimo ádn  nehospodárná

      

    0,58

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Pr m rný sou initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A

0,30       

Klasifika ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,68 m2/m3

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,16 0,31 (0,39) 0,52 0,82 1,12 1,68 

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku 2.5.2011 

Štítek vypracoval V ra G und lová 

projektant 

A

B

C

D

E

F

G












