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   ní zóny     Kondenzující množství 

     
        

     

  
 

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.00
 Množství vypa  
 

    nižší než -10.0 C. 

    
  evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výr 
     

   

  


 

   
  
    
   
  
 


 

    

     
      
     
     
     

I. Požadavek na teplotní faktor (  
 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+
     
 

  
   
 

 

    
 
  ní požadavku na minimální povrchové teploty 
     evýšení nad požadavkem 
  uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  

II. Požadavek na sou   
 

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
   
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN 
 

   
    

III. Požadavky na ší   
 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit
   ní množství kondenzátu musí být nižší než ro 
   ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodn

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min
    
  
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzá

     
 

   ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 
   ní množství odpa 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.



   

  

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN 
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I. Požadavek na teplotní faktor (  
 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+
     
 

  
   
 

 

    
 
  ní požadavku na minimální povrchové teploty 
     evýšení nad požadavkem 
  uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  

II. Požadavek na sou   
 

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
   
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN 
 

   
    

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (  
 

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
   
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN 
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  1  Železobeton 1   0.2000    1.4300  1020.0   230  
        
        
        
        
        
        

  

    
   
    
   

  
   
   
   

         
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

     irážka k vnit  
     
   

   

   

  



   

    

   

   
       ibližnou 
  irážkou dle poznámek k  
 

  
  
  

    

    
   

íslo  Minimální požadované hodnoty p   
     
   
        
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

   
    

  
      

    
         
       

         
         
         

   
   ní zóny     Kondenzující množství 

     
        

     

  
 

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.00
 Množství vypa  
 

    nižší než   5.0 C. 

   

   

  

   
      
       
    

      
      



   

    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0000 kg/
    

 

    
  evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výr 
     

  

  


 

   
  
    
   
  
 


 

    

   1  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
     
     
     
     
     
     

I. Požadavek na teplotní faktor (  
 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+
     
 

  
   
 
 

    
 
  ní požadavku na minimální povrchové teploty 
     evýšení nad požadavkem 
  uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  

II. Požadavek na sou   
 

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
   
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN 
 

   
    

III. Požadavky na ší   
 

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit
   ní množství kondenzátu musí být nižší než ro 
   ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodn

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min
    
  
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzá

     
 

   ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0010 
   ní množství odpa 



   

    

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



   

   

  

  ní výška jednoho podlaží: 3500 mm 
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 keramická dlažba     10 mm 

      

     

   

    

  

    



  žový koberec     10 mm 

     

   

    

  

    



 keramická dlažba     10 mm 

      

  



 keramická dlažba     10 mm 

      

   

     

   

   

  



   

   



  žový koberec     10 mm 
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    3  Železobeton 1       1.430     1.430        2     
         
          

  
        

       
       
       
       
       
       
       
       
     irážka k vnit   

   

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

        

       
       

  
   
     
   
   
   
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu,  emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
   
        
     

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZAC

        

       
       

  
    
   
     
    
        
       



   

  

     emž se uvažuje vnit  
   
   
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p    
  
     
     

   
     irážky). Pro vyhodnocení výsledk 
   chto norem je nutné použít postup dle     

  

    
    
  
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek  

  

 Množství vstupující do konstrukce:   5.8E-0008 kg/
 Množství vystupující z konstrukce:   5.2E-0008 kg/
 Množství kondenzující vodní páry:   6.4E-0009 kg/m

 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m vý
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo  
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z kon  
   

  

  

   
   
  
    

I. Požadavek na teplotní faktor (  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+
       Požadavek platí pro posouzení nepr 
   
 

  
   
 

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN 

II. Požadavky na ší   
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohroz
   ní množství kondenzátu musí být nižší než ro 
   ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant,   
 

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn 
    
    lze použít výsledky dosažené metodikou programu AR
 
 

  etí požadavek je ur   
 



   

  

 

   železobetonového sloupu:
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    3  Železobeton 1       1.430     1.430        2     

  
        

       
       
       
       
       
       
     irážka k vnit   

   

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

        

       
       

  
   
     
   
   
   
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu,  emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
   
        



   

  

     

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZAC

        

       
       

  
    
   
     
    
        
       
     emž se uvažuje vnit  
   
   
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p    
  
     
     

   
     irážky). Pro vyhodnocení výsledk 
   chto norem je nutné použít postup dle     

  

    
    
  
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek  

  

 Množství vstupující do konstrukce:   9.1E-0008 kg/
 Množství vystupující z konstrukce:   7.9E-0008 kg/
 Množství kondenzující vodní páry:   1.2E-0008 kg/m

 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m vý
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo  
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z kon  
   

  

 

   
   
  
    

I. Požadavek na teplotní faktor (  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+
       Požadavek platí pro posouzení nepr 
   
 

  
   
 

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN 

II. Požadavky na ší   
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohroz
   ní množství kondenzátu musí být nižší než ro 
   ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant,   
 



   

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn 
    
    lze použít výsledky dosažené metodikou programu AR
 
 

  etí požadavek je ur   
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    2  Železobeton 1       1.430     1.430        2     
          
    4  Železobeton 1       1.430     1.430        2     
          
           
          
          
          

  
        

       
       



   

  

       
       
       
       
       
     irážka k vnit   

   

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

        

       
       
       

  
   
     
   
   
   
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu,  emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
   
        
     

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZAC

        

       
       
       

  
    
   
     
    
        
       
     emž se uvažuje vnit  
   
   
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p    
  
     
     

   
     irážky). Pro vyhodnocení výsledk 
   chto norem je nutné použít postup dle     

  

    
    
  
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek  

  

 Množství vstupující do konstrukce:   3.4E-0008 kg/
 Množství vystupující z konstrukce:   3.3E-0008 kg/
 Množství kondenzující vodní páry:   6.7E-0010 kg/m



   

  

 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m vý
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo  
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z kon  
   

  

  

   
   
  
    

I. Požadavek na teplotní faktor (  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+
       Požadavek platí pro posouzení nepr 
   
 

  
   
 

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN 

II. Požadavky na ší   
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohroz
   ní množství kondenzátu musí být nižší než ro 
   ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant,   
 

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn 
    
    lze použít výsledky dosažené metodikou programu AR
 
 

  etí požadavek je ur   
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 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.126E-0008

    
  evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výr 
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 Množství difundující vodní páry  Gd : -6.913E-0009

    
  evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výr 
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 Množství difundující vodní páry  Gd : -4.399E-0009

    
  evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výr 
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 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.002E-0009

    
  evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výr 
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    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

       

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
íslo místnosti :  113  Název místnosti :   Wc muži  

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

       

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
íslo místnosti :  114  Název místnosti :   Wc muži 

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       



   

  

       

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
íslo místnosti :  115  Název místnosti :   Wc ženy  

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

       
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
íslo místnosti :  116  Název místnosti :   Wc ženy 

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
       
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            



   

  

    
 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
       
         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
       
         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     



   

  

       
 

        
       
       
         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

       
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

       
         

     
   

   
     
   



   

  

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ 
   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
 Ztužující st       
         
         
       

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
         
         

     
   

   
     
   



   

  

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     



   

  

       
 

        
       
         
       

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         
        
 Ztužující st       
         

     
   

   
     
   



   

  

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
 

       
     

       
 

         
        

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     



   

  

       
 

         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
íslo místnosti :  212  Název místnosti :   Wc muži  

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
íslo místnosti :  213  Název místnosti :   Wc muži 

 

     



   

  

    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP           
íslo místnosti :  214  Název místnosti :   Wc ženy  

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
íslo místnosti :  215  Název místnosti :   Wc ženy 

 

     
    et na podlaží :   1 
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    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
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íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
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íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
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 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ 
   
     
   

 
íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
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 Ztužující st       
         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
         
         
 Ztužující st       
       

     
   

   
     



   

  

   

 
íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         
        
 Ztužující st       
         
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
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íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
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íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
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íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
íslo místnosti :  308  Název místnosti :   Wc muži  

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
íslo místnosti :  309  Název místnosti :   Wc muži 

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
íslo místnosti :  310  Název místnosti :   Wc ženy  

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 



   

  

         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
íslo místnosti :  311  Název místnosti :   Wc ženy 

 

     
    et na podlaží :   1 
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      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
         
         

     
   

   
     
   

 



   

  

íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
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íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
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íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
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íslo podlaží :   3  Název podlaží :  3NP            
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 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ 
   
     
   

 
íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
íslo místnosti :  408  Název místnosti :   Wc muži  

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
íslo místnosti :  409  Název místnosti :   Wc muži 

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
       
        

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
íslo místnosti :  410  Název místnosti :   Wc ženy  

 

     



   

  

    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
íslo místnosti :  411  Název místnosti :   Wc ženy 

 

     
    et na podlaží :   1 
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
   

 

     
    et na podlaží :   1 
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íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
         

     
   

   
     
   

 
íslo podlaží :   4  Název podlaží :  4NP            
    

 

     
    et na podlaží :   1 
 

      evažující p 
 

      
    
 

       
     

       
 

        
         

     
   

   
     
   

 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ 
   
     
   

    
   

          
 

         
 

        
 

        
        
         



   

  

         
         
        
        
        
        
         
        
        
  1/ 113   Wc muži p       
  1/ 114   Wc muži       15.0       7.8     22.5     
  1/ 115   Wc ženy p       
  1/ 116   Wc ženy       15.0       6.0     17.3     
         
         
        
          
          
         

        
         
         
         
        
        
        
        
         
        
        
  2/ 212   Wc muži p       
  2/ 213   Wc muži       15.0       7.8     22.5     
  2/ 214   Wc ženy p       
  2/ 215   Wc ženy       15.0       6.0     17.3     
         
         
        
          
          
         

        
         
        
        
         
        
        
  3/ 308   Wc muži p       
  3/ 309   Wc muži       15.0       7.8     22.5     
  3/ 310   Wc ženy p       
  3/ 311   Wc ženy       15.0       6.0     17.3     
         
         
        
          
          
         

        
         
        
        
        
        
  4/ 408   Wc muži p       
  4/ 409   Wc muži       15.0       7.8     22.5     
  4/ 410   Wc ženy p       



   

  

  4/ 411   Wc ženy       15.0       6.0     17.3     
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  IBLIŽNÁ M   
 Uvažované hodnoty :  - obestav  
      
    
    
     
   
    
   ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že  
 
 

   
     
  ibližný tepelný zisk ze slune    
  ibližný tepelný zisk z vnit   
 

     
 

   ibližná m  

    
 

    
  
 

   
 

    

 



   

    

 

 

   

 et uživatel  

 

     

  

  

 



   

  

 



    

 



  



   

   

   

 

 

  





   

    





  







  





   

    



 




 








 




 

 

 
























   

   

      

   

    

 

   







 

   

  



  

 



  



   

   



 

  

Elektrokotel bude navržen na výkon 97,562 – 66 = 31 

  

   



   

  

 



 

 

 

 

Podloží parcely, kde je objekt umíst  en zeminou normální až vlhkou.  

  

 

   

  

  

 

   

 

 

  

 

 



   

   

   

   

  

      

   

   

  

  

 

 






















  



















 











        

        

   
     

   

         

   
     

   

        

        

        

        

         

        

        


WC – muži – 

 
      

114 WC – muži 15 571 1239 20 1200 1 612 



   

   


WC – ženy – 

 
      

116 WC – ženy 15 381 827 20 800 1 408 

   
     

   

   
     

   

        




muži 
      




ženy 
      

        

         

   
     

   

         

        

        

        

        

         

        

        


WC – muži – 

 
      

213 WC – muži 15 558 1211 20 1100 1 561 


WC – ženy – 

 
      

215 WC – ženy 15 371 805 20 800 1 408 

         

         

        




muži 
      




ženy 
      

        



   

   

   
     

   

        

        

         

        

        


WC – muži - 

 
      

309 WC – muži 15 558 1211 20 1100 1 561 


WC – ženy – 

 
      

311 WC – ženy 15 371 805 20 800 1 408 

         

         

        




muži 
      




ženy 
      

        

         

        

        

        

        


WC – muži - 

 
      

409 WC – muži 15 668 1450 20 1400 1 714 

410 WC – ženy – p        

411 WC – ženy 15 456 990 20 900 1 459 
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ženy 
      



   

   




 



 




   

   

  
      

 
  












          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          



   

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

      
 

  






 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

      
 

  






 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

          

          

          

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

  

      
 

  






 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

      
 

  






 

          

          

          

          

          

          

  

      
 

  






 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

          

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

      
 

  






 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

      
 

  






 

          

          

          

          

          

          



   

   

  
      

 
  







 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


      

 
  












          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



   

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

    



   

    

  

 

   

  

   

   



   

    

  

 

   

  

   

   



   

  



 

  
    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



   


      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ní nádrž    750 litr

      

      

      

     

      

     



   

  



  

 
 

 
 

   

   

Nejnižší dovolený p 

   

 – nejnižší dovolený p  

  

 




 

    

  žný objem

















 

   žný objem nádoby [m 


 

   žný nejvyšší provozní p 

 – nejnižší provozní p 

  



   

  

















 










  

   

    





 



  

 

 





   

     

   





     

     

          



  né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 





  
 




 





 
     

 evažující vnit  

 





 

 







 
 




  





Požadovaný 
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Požadovaný sou  

 

    

 

Požadavek na stavebn  

  

      

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 



  

  .Martina Žwaková 

        

      



  
              




 




  







   

















  





























   



 

      

 





       

       

      

 

Štítek vypracoval Bc. Martina Žwaková) 



















   

   

   

   





   

   

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



   

   

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    



   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    



   

   

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    

    

    

  

      

    

    

  

      

    

    

    

    

  

      

    

    

    

    

    

  

      

    

    



   

   

    

    

  

      

    

    

  

      

    

    

    

    

    

    



   

  

Navržené ventily pro soustavu Giacomini R140 DN15 a  

 initel navrženého pojistného ventilu je    


  

   

 

 

 

  


















 

  

  

  

    

    

    

    



   

  

 

   

 

 

 

  


















 

  

  

  

    

    

    

    



   

  

 



 
 





   

     
     
     
     
     
     
     
     



    

     
     
     
     
     
     
     












































