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1. Úvod 

Zadáním této diplomové práce je zpracovat projekt alternativy vytáp!ní nové budovy 

FEI. Sou asný systém není dokonalý a mým cílem je vymyslet systém, který bude fungovat 

tak, aby zajistil optimální tepelnou pohodu a zárove$ byl ekologicky šetrný, nebyl extrémn! 

drahý a zárove$ byl p"i provozu úsporný. To vše v souladu s dnešními trendy ve vytáp!ní, 

mezi n!ž hlavn! pat"í p"echod na nízkoteplotní systémy, využívání obnovitelných zdroj# tepla 

a použití moderních systém# regulace. 

Teplo do systému bude dodávat kaskáda tepelných  erpadel zem!-voda. Mým úkolem 

je posoudit vhodnost stávajícího zdroje tepla (elektrické tepelné  erpadlo) a k tomu vhodnost 

instalovaného systému vytáp!ní.  

Dále posoudit provozní a investi ní náklady na elektrické nebo plynové tepelné 

 erpadlo, které zárove$ tvo"í alternativu k elektrickému plynovému  erpadlu. 
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2. Seznam použitých zkratek 

Zna#ka  Veli#ina         Jednotka 

 

v   Rychlost         [m/s] 

Q   Tepelný výkon        [kW] 

Qc   Tepelný výkon místnosti       [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] 

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

Qi   P"ibližný tepelný zisk z vnit"ních zdroj# tepla    [kWh/a] 

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

Fi,HL   Sou et tepelných ztrát budovy (tep. výkon)     [kW] 

Fi, T   Tepelná ztráta prostupem       [kW] 

Fi, V   Celková ztráta v!tráním       [kW] 

E1   Ro ní spot"eba energie na vytáp!ní     [kWh/m3,rok] 

Rj   Tepelný odpor p"i prostupu j-té vrstvy konstrukce    [(m2.K)/W] 

Rse   Tepelný odpor p"i p"estupu na vn!jší stran! konstrukce   [(m2.K)/W] 

Rsi   Tepelný odpor p"i p"estupu tepla na vnit"ní stran! konstrukce  [(m2.K)/W] 

S   Plocha konstrukce        [m2] 

U   Sou initel prostupu tepla       [W/(m2.K)] 

Uj   Sou initel prostupu tepla j-té konstrukce     [W/(m2.K)] 

UN   Normová hodnota sou initele prostupu tepla    [W/(m2.K)] 

Uem  Pr#m!rný sou initel prostupu tepla obálkou    [W/(m2.K)] 

V   Objem         [l] 

Z   Tlakové ztráty t"ením       [Pa/m] 

c   M!rná tepelná kapacita       [kJ/kg.K] 

d   Tlouš'ka vrstvy konstrukce       [m] 

dv   Minimální pr#m!r pojistného potrubí     [mm] 

d0   Minimální pr#m!r sedla pojistného ventilu     [mm] 

m   Hmotnostní pr#tok        [kg/h] 

V  Sou initel spárové pr#vzdušnosti    [m3/(s.m.Pa0,67)] 

l   Délka          [m] 

(   Sou initel tepelné vodivosti       [W/(m.K)] 
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Zna#ka  Veli#ina         Jednotka 

 

Mi   Návrhová hodnota faktoru difuzního odporu   [--] 

M.teplo  Návrhová jednotka m!rné tepelné kapacity     [J/Kg.K] 

Te   Venkovní teplota stanovená dle konkrétní oblasti    [°C] 

Ti   Výpo tová teplota v interiéru      [°C] 

Tai   Návrhová teplota vnit"ního vzduchu      [°C] 

Rhe  Maximální teplota v otopné soustav!     [°C] 

RHi  Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu   [%] 

Z  Ztráta okruhu        [Pa] 

).t   Jmenovitý teplotní rozdíl      [K] 

*t   Teplotní rozdíl        [oC] 

*v   Pom!rné zv!tšení objemu vody      [dm3/kg] 

w   Rychlost proud!ní topného média      [m/s] 

+   Objemová hmotnost       [kg/m3] 

,-   Sou initel místních odpor#      [--] 
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3. Pr!vodní technická zpráva 

3.1 Identifika#ní údaje stavby 

Název stavby:  VŠB – TUO Nová budova fakulty 

elektrotechniky a informatiky 

Druh stavby:     Ob anská vybavenost 

Charakter stavby:    Novostavba 

Ú el stavby:     Vysoká škola 

Místo stavby:  Areál VŠB – TUO, 17. listopadu 15/2172, 708 33 

Ostrava - Poruba 

Stupe$ projektové dokumentace   Pro realizaci 

P"edpokládaný termín výstavby:  Stavba již existuje 

Projektant:     Bc. Adam Ryš 

3.2 Údaje o dosavadním využití a zastav"nosti území, o stavebním 

pozemku a majetkoprávních vztazích  

Území ur ené k výstavb! nové fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází p"ímo 

v areálu Vysoké školy bá$ské v Ostrav! - Porub!, v jeho jihozápadní  ásti za stávající aulou a 

knihovnou. Jedná se o mírn! svažitý pozemek v sou asné dob! bez využití, s travnatým 

porostem, bez náletových d"evin. Pozemek se svažuje k jihozápadu s výškovým rozdílem cca 

4,5 metru. Západní  ást pozemku p"iléhá k ulici Dr. Slabihoudka se zastávkou MHD, jižní 

stranu lemuje stávající vnitroareálová pozemní komunikace. Dopravní obsluha areálu FEI 

bude využívat napojení práv! na tuto pozemní komunikaci. 

3.2.1 Pozemky dot#ené stavbou  

 . SO, IO   název SO, IO   &. parcel dot ených výstavbou 

SO 100   Budova FEI   1738/1, 1738/40, 1738/41 

IO   710   Komunikace areálové  1738/28, 1738/4,1738/40 

IO   711   Parkovišt!   1738/1, 1738/41 

IO   760   Tepelná  erpadla  1738/1, 1738/4, 1738/40, 1738/41 

Posuzování dalších pozemk# není sou ástí této práce 
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3.2.2 Památková ochrana  

Staveništ! se nachází mimo památkovou zónu.  

3.2.3 Zátopové území 

Staveništ! se nachází mimo zátopové území. 

3.2.4 Ochranná pásma 

Nová budova fakulty se nenachází v ochranných pásmech vymezených územním 

plánem.  

Stávající i nová ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních 

komunikací místního charakteru. Tyto ochranná pásma musí být stavbou respektována. 

Stávající i navrhované sít! budou respektovány dle p"íslušných &SN a zákona  . 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve"ejnou pot"ebu. 

Ochranné pásmo pro vodovody je 1,5 m (DN 500 mm), resp. je 2,5 (DN 500 mm) od 

vn!jšího líce st!ny potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu lze provád!t práce jen s 

písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umis'ovat za"ízení staveništ!, budovat stavby 

a konstrukce trvalého nebo do asného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb 

inženýrských sítí. 

P"ed zahájením výkopových prací v rámci staveništ! musí investor zajistit zam!"ení 

všech stávajících inženýrských sítí, nebo' podklady od jejich správc# nemusí vždy p"esn! 

zachycovat jejich p"esnou polohu a nelze zcela vylou it i možnost lokalizace sít! zatím 

nezjišt!né. 

3.2.5 Ochrana pozemk! ur#ených k pln"ní funkce lesa a 

zem"d"lského p!dního fondu 

 Pozemky s ornou p#dou spadající pod ZPF, ani pozemky pro les se na staveništi 

nevyskytují. 
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3.3 Údaje o provedených pr!zkumech, napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

3.3.1 Provedené pr!zkumné práce 

V rámci projek ních prací je nutno zpracovat následující pr#zkumné práce: 

• Inženýrsko-geologický pr#zkum území.  

• Korozní pr#zkum.  

• Geodetické zam!"ení staveništ! a okolí stavby.  

• M!"ení radonového indexu 

• Studie denního osv!tlení vybraných prostor školy (t"ídy a kancelá"e).  

• Hluková studie  

3.3.2 Použité podklady pro projektové práce 

Studie stavby schválená investorem 

Katastrální mapa 

Fotodokumentace a osobní pr#zkum 

Platné normy a p"edpisy 

Požadavky investora 

 

3.3.3 Doprava 

Nov! navržený objekt Fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází v areálu 

Vysoké školy bá$ské v Ostrav! – Porub! a je dopravn! napojen na stávající obslužnou 

komunikaci v areálu VŠB. Tato vozovka je napojena na místní obslužnou komunikaci v ul. 

Dr. Slabihoudka, jež zajiš'uje p"ipojení k nad"azené m!stské sítí – sb!rné komunikaci v ul. 

17. listopadu. Tato ulice p"enáší rovn!ž trasu silnice I. t". I/47. Veškeré komunikace vyhovují 

jak stávajícím dopravním zát!žím, tak zát!žím výhledovým po výstavb! objektu FEI. 

Vyhovující je rovn!ž obsluha areálu m!stskou hromadnou dopravou – ulicí 

17. listopadu jsou vedeny 4 tramvajové linky, další 3 linky autobusové MHD jsou vedeny ul. 

Dr. Slabihoudka a ul. 17. listopadu. Vzdálenost zastávek od hlavního vstupu se pohybuje 

mezi 200 – 350 m, p"ístup je zajišt!n chodníky podél komunikací, p"íp. samostatnými p!šími 

trasami. 
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Vjezd na odstavné parkovišt! p"i novém objektu FEI je veden ze stávající obslužné 

komunikace v areálu.  

3.3.4 Napojení na technickou infrastrukturu 

Nov! navržené odstavné plochy výškov! navazují na plochy a komunikace stávající. 

Jedná se p"edevším o napojení vjezdu na parkovišt! na stávající areálovou komunikaci. 

Napojení je "ešeno jako sjezd na místo ležící mimo pozemní komunikaci p"es p"evýšený 

vjezdový práh, rozhledy v míst! napojení na stávající komunikaci jsou zajišt!ny. 

Vodovodní p"ípojka  bude napojena na stávající vodovodní "ad v blízkosti 

projektovaného objektu FEI. Návrh vodovodní p"ípojky není sou ástí této práce. 

Odpadní vody budou odvád!ny do jednotné kanalizace napojené na stávající 

kanaliza ní sí' spravovanou spole ností OVAK. Návrh kanalizace a kanaliza ní p"ípojky není 

sou ástí této práce. 

Vodovod a kanalizace budou uloženy do nezámrzné hloubky. 

Napájení el. energií bude ze sít! &EZ z distribu ní sít! 10kV. %ešení elektrické 

p"ípojky není sou ástí této práce. 

Energetickým zdrojem pro chlazení, klimatizaci a vytáp!ní bude geotermální energie s 

tepelnými  erpadly a dv!ma záložními elektrokotly. 

3.4 Informace o spln"ní požadavk! dot#ených orgán! 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami 

&eské republiky a dle požadavk# a informací dot ených orgán#. Veškeré požadavky byly 

zapracovány do projektu pro realizaci stavby. P"ípadné p"ipomínky budou dopln!ny na 

základ! písemné žádosti. 
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3.5 Informace o dodržení obecných požadavk! na výstavbu 

Veškeré požadavky na výstavbu jsou spln!ny. Projektová dokumentace je zpracována 

dle vyhlášky  . 268/2009 Sb. a stavebním zákonem  . 183/2006 Sb.o obecných požadavcích 

na výstavbu ve zn!ní vyhlášky  . 499/2006 Sb. 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními p"edpisy, zvlášt! pak se 

zákonem  . 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním "ádu (stavební zákon) a dále se 

souvisejícími právními  p"edpisy, jmenovit!: 

• Vyhláška  . 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

• Vyhláška  . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Veškeré práce je dále nutno provád!t dle p"íslušných technologických pravidel a 

p"edpis#. Použité konstruk ní materiály musí odpovídat platným technickým normám. 

Zvláštní pozornost je t"eba v!novat  istot! a ošet"ení pracovních spár, ochran! základové 

spáry a zejména hutn!ní veškerých násyp# a ošet"ování betonu.  

3.6 Údaje o spln"ní podmínek regula#ního plánu, územního 

rozhodnutí 

Existuje platný územní plán m!sta Ostravy. Územní plán byl schválen dne 5.10.1994 

usnesením  .778/M. 

Navržená budova fakulty elektrotechniky a informatiky v areálu VŠB Ostrava se 

nachází v míst!, které je pro tento ú el tímto územním plánem ur eno. Místo má sloužit pro 

situování ob anské vybavenosti vyššího necentrálního charakteru. Je mimo jiné vhodné pro 

vysoké a st"ední školy, koleje a internáty. 

Je zde p"edepsána hladina venkovního hluku 45/35 dB.                 

3.7 V"cné a #asové vazby stavby na související a podmi$ující stavby 

a jiná opat ení v dot#eném území 

Staveništ! Fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází v areálu Vysoké školy 

bá$ské v Ostrav! – Porub! a je dopravn! napojeno na stávající obslužnou komunikaci v 

areálu VŠB. Tato vozovka je napojena na místní obslužnou komunikaci v ul. 
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Dr. Slabihoudka, jež zajiš'uje p"ipojení k nad"azené m!stské sítí – sb!rné komunikaci v ul. 

17. listopadu. Tato ulice p"enáší rovn!ž trasu silnice I. t". I/47. Veškeré komunikace vyhoví 

dopravním zát!žím p"i výstavb!. 

Výstavba objekt# VŠB–TUO–FEI bude probíhat na volné ploše v areálu Vysoké školy 

bá$ské v Ostrav!, vedle stávajících objekt# VŠB, které musí z#stat bez omezení provozu.  

P"íjezd na staveništ! je z ulice dr. Slabihoudka a z ní stávajícím vjezdem do 

jihovýchodní  ásti areálu a je stejný pro studenty i zam!stnance školy. Staveništ! je 

ohrani eno ze severní a východní strany areálovými komunikacemi a chodníky. Z t!chto 

d#vod# v rámci dot eného území je nutno koordinovat dopravu a postup realizace 

jednotlivých objekt# tak, aby doprava materiálu a stavebních hmot neomezila stávající 

p"ístupy a provozy v areálu VŠB. Dále je nutná koordinace výstavby z hlediska realizace  ásti 

nových komunikací pro využití stavby a nových inženýrských sítí a p"ípojek.  

Pro realizaci výstavby VŠB–TUO–FEI není pot"eba provád!t žádné p"eložky 

stávajících inženýrských sítí v obvodu hlavního staveništ!. Je pouze nutné prodloužení 

stávajících vodovodních p"ípojek nové knihovny v severovýchodním sektoru staveništ!. V 

míst! napojení parkovišt! na stávající areálovou komunikaci bude zrušen jeden stožár VO a 

budou rekonstruovány dva stávající venkovní hydranty. 

Pro snadn!jší zakládání budou provedeny hrubé terénní úpravy na úrove$ pilotovacích 

rovin. 

Odvodn!ní staveništ! a stavební jámy bude provedeno p"es vsakovací jímky do 

stávajícího kanaliza ního "ádu vedeného v areálu VŠB nebo do p"ed asn! provedených 

nových rozvod# kanalizace. 

3.8 P edpokládaná lh!ta výstavby v#. postupu výstavby 

Objekt je již realizován. 

P"edpokládané zahájení stavby: 03/2013  

P"edpokládané ukon ení stavby: 03/2015  

Lh#ta výstavby: 24 m!síc#   

Stavba nep"edpokládá zkušební provoz a nep"edpokládá se ani postupné uvád!ní do 

provozu.  
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P"edpokládaný postup výstavby: 

• Odstran!ní k"ovin 

• Zam!"ení hlavního výškového bodu 

• Zam!"ení základ# a jejich vyty ení 

• Sejmutí a uložení ornice 

• Výkopové práce 

• Betonáž pilot 

• Zhutn!ní plochy pro podkladní beton 

• Podkladní beton 

• Hydroizolace stavby 

• Vodorovné konstrukce 

• Svislé konstrukce 

• St"ešní pláš' 

• Osazování výplní otvor#, rozvody vnit"ních instalací 

• Vnit"ní omítky a podhledy 

• Montáž zdroje tepla a vnit"ního vybavení 

3.9 Statistické údaje o orienta#ní hodnot" stavby 

Stavba bude provád!na dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán na základ! výb!rového 

"ízení investora.  

P"edpokládané investi ní náklady stavby:    

P"ibližná cena stavby  iní cca 750 000 000 K  v etn! DPH. Tento údaj je pouze 

orienta ní a byl stanoven na základ! velikosti obestav!ného prostrou (1). 

Celkový propo et náklad# na stavbu není sou ástí této diplomové práce. Vypo tená 

p"ibližná cena stavby slouží pouze jako statistický a orienta ní údaj. 
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4. Souhrnná technická zpráva 

4.1 Urbanistické, architektonické a stavebn" technické  ešení 

stavby 

4.1.1 Zhodnocení staveništ"  

Území ur ené k výstavb! nové fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází p"ímo 

v areálu Vysoké školy bá$ské v Ostrav! - Porub!, v jeho jihozápadní  ásti za stávající aulou a 

knihovnou. Jedná se o mírn! svažitý pozemek v sou asné dob! bez využití. Pozemek byl v 

rámci areálu vybrán vedením VŠB, protože má vhodnou polohu a velikost pro umíst!ní nové 

budovy FEI. 

Inženýrské sít! jsou v evidenci správc# jednotlivých inženýrských sítí. P"ed zapo etím 

prací je nutno vyty it všechny IS p"íslušnými správci, v etn! p"ípojek p"ímo na staveništi a 

provést jejich ochranu. P"i veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno je 

chránit takovým zp#sobem, aby nedošlo k jejich poškození. P"i pracích v blízkosti 

podzemního vedení je nutno provád!t výkopy ru n! podle požadavk# správc# IS 

 

4.1.2 Urbanistické a architektonické  ešení stavby, pop . pozemk! 

s ní spojených 

Urbanistické "ešení vychází z analýzy komunika ních a prostorových vazeb v areálu 

VŠB a reaguje na skute nost, že hlavní p"ístupové cesty od zastávky MHD v ul. 17. 

Listopadu, od Velké posluchárny, menzy a od kolejí se protínají na severovýchodním okraji 

pozemku, ur eného pro FEI. To vedlo k vytvo"ení nového ve"ejného prostoru, který navazuje 

na komunika ní prostor mezi Knihovnou a objektem laborato"í. Z tohoto „nám!stí ka“ je 

navržen hlavní vstup do objektu FEI a výhledov! na n! m#že navázat nová p!ší komunikace k 

Velké posluchárn!. 

Parkovišt! pro zam!stnance je navrženo v  ásti pozemku p"iléhající k ulici dr. 

Slabihoudka a je napojeno na stávající obslužnou komunikaci. Z tohoto parkovišt! bude pro 

zam!stnance možný p"ímý vstup do objektu. Parkovací místa pro návšt!vníky fakulty jsou 

navržena na jihovýchodním okraji pozemku, kolmo ke stávající komunikaci. 

V celém konceptu "ešení má d#ležitou úlohu "ešení zelen! a komunika ní ploch tak, 

aby vznikly atraktivní a využívané venkovní prostory. 
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Cílem architektonického "ešení je vytvo"it atraktivní objekt, který bude navenek 

z"eteln! vyjad"ovat svou funkci moderní školy, která se zabývá progresivními technologiemi.  

Objekt se sestává z n!kolika hmot, které navenek vyjad"ují odlišnou vnit"ní funkci. Je 

to jednak objekt tvaru „U“, ve kterém jsou umíst!ny jednotlivé katedry, d!kanát, studijní 

odd!lení atd. s klidnou a jednoduchou fasádou, kterou oživují venkovní žaluzie. Na  ást 

ur enou pro katedry navazuje pr#chozí „kr ek“ se seminárními u ebnami, který ústí do 

objektu lehkých a t!žkých laborato"í a dalších u eben. Tento mírn! prohnutý objekt pro 

laborato"e má zcela jinak "ešenou fasádu – "ešení vychází z toho, že laborato"e a po íta ové 

u ebny zde umíst!né by nem!ly být p"esv!tleny, práce na monitorech nevyžaduje p"íliš 

mnoho denního sv!tla a slunce a to se na fasád! projevuje užšími, nepravideln! uspo"ádanými 

okenními otvory s venkovními žaluziemi. Na  ást kateder navazují p"es spole nou 

dvoupodlažní halu t"i samostatné posluchárny, do této haly také vede na severovýchodní 

stran! hlavní vstup do objektu, zd#razn!ný p"edsazenou st"echou. Na jihovýchodní stran! 

jsou katedry propojeny  áste n! zasklenou galerií s únikovými schodišti, která uzavírá prostor 

mezi nimi a vytvá"í tak atrium, p"ístupné i z haly poslucháren.  

Objekt má v  ásti ur ené katedrám p!t nadzemních podlaží, ve spojovacím kr ku a 

objektu laborato"í  ty"i nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je pod laborato"emi a  áste n! 

pod katedrami. Posluchárny jsou dvoupodlažní. Nízká podlažnost byla zvolena p"edevším 

proto, že umož$uje dobré provozní propojení a p"edevším vznik spole ných prostor#, které by 

krom! role komunikace m!ly sloužit i k neformálnímu setkávání a diskuzím. 

%ešení obvodového plášt! je z"ejmé z výkres# pohled# ve stavební  ásti. 

 

Charakteristika objektu  Celý objekt   Posuzovaná #ást 

Zastav!ná plocha    4 882 m2   2 537,9 m2 

Plocha "ešeného území   21 254 m2   21 254 m2 

Obestav!ný prostor   83 761 m3   48 270,5 m3 

Hrubá podlažní plocha   20 873 m2   9 379,7 m2 
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4.2 Technické  ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a  ešení vn"jších ploch 

4.2.1 Dispozi#n" provozní  ešení 

Celá fakulta má dv! hlavní komunika ní jádra se schodišti a výtahy. Jeden výtah je 

"ešen jako evakua ní a velikostí kabiny bude dostate n! vyhovovat i pro st!hování nábytku. 

Jedno jádro je umíst!no v objektu kateder a poslucháren, druhé v objektu laborato"í.  

Ve všech podlažích je "ešeno pot"ebné hygienické zázemí odd!len! pro studenty a pro 

pedagogy. WC pro studenty jsou navržena s ohledem na to, že p"evaha student# takto 

zam!"ené fakulty jsou muži. V každém podlaží je také WC pro imobilní a úklidová místnost. 

1.PP – v objektu laborato"í jsou v tomto podlaží v jihovýchodní  ásti umíst!ny t!žké 

laborato"e, zdrojovna, místnost pro správce objektu a údržbu a hygienické zázemí pro 

laborato"e. V severozápadní  ásti jsou garáže pro 20 vozidel a prostorem pro jízdní kola, 

trafostanice, rozvodny VN, NN, náhradní zdroj a místnost pro komunální odpad. Mezi 

t!žkými laborato"emi a garážemi je vstup pro zam!stnance z parkovišt!. V  ásti pod kr kem a 

vstupní halou jsou technické místnosti pro UT, VZT, místnost pro tepelná  erpadla, laborato" 

automobilové elektrotechniky a elektroniky, sklady, hygienické zázemí, v etn! sprch a 

depozitá". 

1.NP – hlavní vstup do objektu na který navazuje dvoupodlažní hala. Z ní je v 1.NP 

p"ístup ke studijnímu odd!lení, do Katedry 1 a do spojovacího kr ku. Ve spojovacím kr ku 

jsou seminární místnosti a v objektu laborato"í lehké laborato"e. Prostory pod posluchárnami 

jsou využity pro WC, šatnu a za"ízení vzduchotechniky. 

2.NP – z druhého podlaží haly je p"ístup do poslucháren a do kateder 2 a 3. Katedry 

mají spole nou, zasedací místnost s  ajovou kuchy$kou. Dále jsou v každém k"ídle katedry 

dv! kancelá"e cca 40 m2 (vedoucí katedry, profeso"i), sekretariát a 12 kancelá"í cca 20 m2 

(docenti – kancelá" pro jednu osobu, odborní asistenti – kancelá" pro dv! osoby). Spojovací 

kr ek a laborato"e jsou dispozi n!  len!ny obdobn! jako v 1.NP. Posluchárny mají kapacitu 

2 x 120 a 1 x 206 poslucha #. Z d#vodu zajišt!ní dostatené požární bezpe nosti z nich budou 

únikové východy p"ímo na p"ilehlý terén. 

3.NP – Katedry 4 a 5 jsou dispozi n! "ešeny stejn! jako ve 2.NP, hala již v tomto 

podlaží nepokra uje a na severozápadní stran! objektu kateder jsou umíst!ny prostory pro 

studenty doktorandského studia. Spojovací kr ek a laborato"e jsou dispozi n!  len!ny 

obdobn! jako v 1. a 2. NP. 
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4.NP – je dispozi n! shodné se 3.NP (katedry 6 a 7), pouze místo lehkých laborato"í 

jsou uvažovány po íta ové u ebny. St"echa je p"ístupná samostatným schodišt!m pro studijní 

ú ely, nebo' na ní budou umíst!ny fotovoltaické  lánky, solární panely a jiné technologie 

sloužící k výuce. 

5.NP – pokra uje pouze objekt kateder, je zde umíst!na katedra 8 a d!kanát. Toto 

podlaží je ustupující a je z n!j p"es terasu p"ístup na zelenou st"echu kr ku i st"echu 

laborato"í, kde budou umíst!ny fotovoltaické rohože pro studijní ú ely. Fotovoltaika bude 

pokrývat i v!tšinu st"echy kateder. 

Všechna podlaží jsou propojena schodišti a v uzlových komunika ních bodech výtahy. 

Mezi k"ídly kateder je umíst!na výtahová v!ž se dv!ma výtahy, z nichž jeden je evakua ní a 

ten má vstupy a kabinu takových parametr#, aby umož$oval i p"esun postele p"ípadn! mohl 

být využit pro ú ely st!hování nábytku. Dve"e tohoto výtahu ústí do prostoru podesty 

únikového schodišt!. Druhý výtah ústí do foyeru a spojovací chodby všech podlaží. 

Druhá baterie výtah# je v u ebnovém bloku a obsahuje t"i stejné výtahy jejichž 

ovládání umož$uje p"ivolání vertikáln! nejbližšího z nich.  

%ešení vn!jších ploch není sou ástí této diplomové práce. 

4.3 Stavebn" konstruk#ní  ešení 

Novostavba FEI, VŠB-TU v Ostrav! – Porub! bude p#dorysn!  len!ná n!kolika k"ídly 

jednotlivých  ástí objektu. Bude mít  ty"i až p!t nadzemních a jedno podzemní podlaží, 

konstruk ní výšky jednotlivých pater jsou navrženy 3,5 m, 4,0 m a 5 m v suterénu a 4,0 m v 

nadzemních podlažích. Suterénní podlaží bude využíváno jednak pro parkování osobních 

vozidel, jednak pro technické zázemí objektu, depozitá" a t!žké laborato"e. V nadzemních 

podlažích budou situovány kancelá"e, u ebny, sociální za"ízení a sklady. 

Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet dopln!ný 

nosnými obvodovými a ztužujícími st!nami samostatnými st!nami. Ztužení je dále zajišt!no i 

st!nami komunika ních jader.  

Základní modulový systém sloup# a st!n je navržen v p"í ném sm!ru 3,6; 6,0 

(katedry) a 3,6; 7,2 (u ebnový blok); v podélném sm!ru 7,2 m (katedry) a 7,2 až 7,8 m 

(u ebnový blok), v místech obloukových a šikmých p#dorysných  ástí jsou osové vzdálenosti 

prom!nné.  
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Stropní desky budou provedeny z monolitického železobetonu jako bezh"ibové, v 

míst! okraj# desek, otvor#, výškových zlom# nebo koncentrovaných zatížení budou dopln!ny 

ztužidly, trámy nebo pr#vlaky. 

Konstrukce t"í k"ídel s posluchárnami bude tvo"ena  d"ev!nými lepenými rámy jako 

nosnými prvky oplášt!ní. 

Založení svislých nosných konstrukcí, tedy sloup# a st!n se zejména s ohledem na 

geologickou stavbu území, koncentraci zatížení do skeletových sloup# a také z d#vodu 

minimalizace sedání jednotlivých  ástí objektu, zejména v míst! dilatací r#zn! vysokých 

 ástí, p"edpokládá na pilotových základech. Ty budou tvo"eny velkopr#m!rovými 

samostatnými pilotami nebo skupinami pilot spojených železobetonovou p"evázkou. P"es 

piloty bude provedena ztužující monolitická železobetonová deska tvo"ící spole n! s 

obvodovými st!nami základovou vanu suterénu objektu.  

Prostorová tuhost budovy bude zajišt!na jednak svislými st!nami ztužujících 

komunika ních jader a st!nami obvodovými a p"ípadn! také rámovým ú inkem spojení 

svislých nosných konstrukcí a strop#, ztužidel a pr#vlak#.  

Celý objekt bude z d#vodu p#dorysného rozsahu rozd!len dilata ní spárou na dva 

menší dilata ní celky pro eliminaci teplotních p"etvo"ení a také deformací od reologických 

ú ink# železobetonových konstrukcí.  

4.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

4.4.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Nov! navržený objekt Fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází v areálu 

Vysoké školy bá$ské v Ostrav! – Porub!  a je dopravn! napojen na stávající obslužnou 

komunikaci  v areálu VŠB. Tato vozovka je napojena na místní obslužnou komunikaci v ul. 

Dr. Slabihoudka, jež zajiš'uje p"ipojení k nad"azené m!stské sítí – sb!rné komunikaci v ul. 

17. Tato ulice p"enáší rovn!ž trasu silnice I. t". I/47. Veškeré komunikace vyhovují jak 

stávajícím dopravním zát!žím, tak zát!žím výhledovým po výstavb! objektu FEI. 

Vyhovující je rovn!ž obsluha areálu m!stskou hromadnou dopravou – ulicí 17. 

listopadu jsou vedeny 4 tramvajové linky, další 3 linky autobusové MHD jsou vedeny ul. Dr. 

Slabihoudka a ul. 17. listopadu. Vzdálenost zastávek od hlavního vstupu se pohybuje mezi 

200 – 350 m, p"ístup je zajišt!n chodníky podél komunikací, p"íp. samostatnými p!šími 

trasami. 
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Vjezd na odstavné parkovišt! p"i novém objektu FEI je veden ze stávající obslužné 

komunikace v areálu. 

4.4.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Nov! navržené odstavné plochy výškov! navazují na plochy a komunikace stávající – 

jedná se p"edevším o napojení vjezdu na parkovišt! na stávající areálovou komunikaci. 

Napojení je "ešeno jako sjezd na místo ležící mimo pozemní komunikaci p"es p"evýšený 

vjezdový práh, rozhledy v míst! napojení na stávající komunikaci jsou zajišt!ny. 

Vodovodní p"ípojka  bude napojena na stávající vodovodní "ad v blízkosti 

projektovaného objektu FEI. Návrh vodovodní p"ípojky není sou ástí této práce. 

Odpadní vody budou odvád!ny do jednotné kanalizace napojené na stávající 

kanaliza ní sí' spravovanou spole ností OVAK. Návrh kanalizace a kanaliza ní p"ípojky není 

sou ástí této práce. 

Vodovod a kanalizace budou uloženy do nezámrzné hloubky. 

Napájení el. energií bude ze sít! &EZ z distribu ní sít! 10kV. %ešení elektrické 

p"ípojky není sou ástí této práce. 

Energetickým zdrojem pro chlazení, klimatizaci a vytáp!ní bude geotermální energie s 

tepelnými  erpadly a dv!ma záložními elektrokotly. 

4.5 %ešení technické a dopravní infrastruktury v#etn"  ešení 

dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

4.5.1 Zásobování vodou 

Vodovodní p"ípojka  bude napojena na stávající vodovodní "ad v blízkosti 

projektovaného objektu FEI. Návrh vodovodní p"ípojky není sou ástí této práce. 

Vodovodní p"ípojka musí být uložena do nezámrzné hloubky. 

P"íprava TV bude lokáln! u jednotlivých odb!rných míst pomocí el. zásobníkových 

oh"íva #.  

V objektu budou požární hydranty typu D s trvale stálou hadicí dl. 30 m. Pro napojení 

požárních hydrant# je navržena samostatná stupa ka požární vody.  

Vnit"ní vodovod bude proveden z plastového potrubí  PP-R  PN 16. 

Požární vodovod bude proveden z ocelového pozinkovaného potrubí. 

Návrh vnit"ního vodovodu a požárního není sou ástí této práce. 
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4.5.2 Elektrická energie 

Napájení el. energií bude ze sít! &EZ z distribu ní sít! 10kV. %ešení elektrické 

p"ípojky není sou ástí této práce. 

4.5.3 Kanalizace 

Odpadní vody budou odvád!ny do jednotné kanalizace napojené na stávající 

kanaliza ní sí' spravovanou spole ností OVAK. Návrh kanalizace a kanaliza ní p"ípojky není 

sou ástí této práce. 

Kanalizace musí být uložena do nezámrzné hloubky. 

Stupa ky kanalizace budou opat"eny v!tracími hlavicemi.  

Vnit"ní kanaliza ní potrubí bude provedeno z plastu HT – systém. Potrubí uložené v 

zemi je navrženo plastové KG – systém. Jednotlivé za"izovací p"edm!ty budou napojeny 

plastovým odpadním potrubím. 

Provedení vnit"ní kanalizace bude odpovídat &SN 73 6760.  

4.5.4 Plyn 

Budova není plynofikovaná (jedná se o stávající stav, viz. dále) 

4.5.5 VZT, Chlazení, ÚT 

Ve vyhrazených prostorách (strojovny) budou instalovány vzduchotechnické jednotky 

pro p"ívod a úpravu  erstvého vzduchu a pro odsávání vydýchaného vzduchu. VZT jednotky 

budou vybaveny vým!níky pro zp!tné získávání tepla.  

Základní zdroj chladu i tepla bude sestava tepelných  erpadel zem! – voda. Celkový 

chladící i topný výkon zdroje pro celou budovu je 700 kW. Aby byly pokryty špi kové 

pot"eby chladu bude chladicí systém vybaven za"ízením na akumulaci chladu (podzemní 

nádrže na akumulaci chladu poblíž strojovny VZT a chlazení). 

Všechna za"ízení budou vybavena systémem m!"ení a regulace, který umožní 

automatický provoz. P"edpokládá se instalace centrálního dispe erského stanovišt! s 

vizualizací pro sledování okamžitého provozního stavu jednotlivých za"ízení s hlášením 

p"ípadných poruch. 

Sociální za"ízení budou vybavena odsáváním vzduchu v množství podle platných 

norem. Odsávaný vzduch bude odvád!n mimo objekt. 
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4.5.6 Klimatizace (stávající stav) 

Klimatiza ní za"ízení bude instalováno ve t"ech posluchárnách. Dv! posluchárny jsou 

navrženy pro 120 osob, jedna pro 206 osob. Každá posluchárna bude vybavena vlastním 

klimatiza ním za"ízením. Klimatiza ní jednotky budou umíst!ny v samostatných strojovnách 

v prostorech pod sedadly poslucháren. 

Klimatiza ní za"ízení budou zabezpe ovat p"ívod a odsávání vzduchu, filtraci 

p"ivád!ného vzduchu a jeho chlazení nebo oh"ev. Klimatiza ní jednotky budou vybaveny 

za"ízením pro zp!tné získávání tepla. Pokud nebudou posluchárny obsazeny, bude možné 

provozovat za"ízení pouze na cirkula ní vzduch a udržovat tak teplotu v místnosti na 

požadované výši. 

Vzduchový výkon klimatiza#ních za ízení: 

Vzduchový výkon klimatiza ních jednotek pro menší posluchárny je 8000 m3/h 

(64 m3/h na jednoho poslucha e), vzduchový výkon jednotky pro v!tší posluchárnu je 

12500 m3/h  (59 m3/h na jednoho poslucha e). Minimální teplota p"ivád!ného vzduchu p"i 

chlazení bude +18°C. Maximální teplota p"ivád!ného vzduchu p"i vytáp!ní bude +26°C. 

Topný výkon klimatiza#ních za ízení: 

Teplo pro oh"ev vzduchu bude odebíráno z topného teplovodního systému s 

projektovaným teplotním spádem 55/40°C. Topný výkon klimatiza ních jednotek pro menší 

posluchárny je 56,4 kW, topný výkon jednotky pro v!tší posluchárnu je 88,1 kW. Výpo tová 

vnit"ní teplota v posluchárnách v zimním období je +22°C. 

Chladící výkon klimatiza#ních za ízení:  

Chladící voda s projektovaným teplotním spádem 8/14°C bude dodávána ze strojovny 

chladu. Chladící výkon klimatiza ních jednotek pro menší posluchárny je 37,6,2/45,6 kW 

(citelný/celkový), chladící výkon pro v!tší posluchárnu je 58,7/67,3 kW (citelný/celkový). 

Výpo tová maximální teplota v posluchárnách v letním období je +26°C. 

 M" ení a regulace: 

Každá klimatiza ní jednotka bude vybavena autonomním systémem m!"ení a regulace 

napojeným na centrální dispe ink.   

Hluk: 

Za"ízení je navrženo tak, aby hodnota hluku vzduchotechnického za"ízení ve vnit"ním 

ani venkovním prost"edí nep"esáhla hodnoty uvedené v na"ízení vlády  .148/2006 Sb. Do 

vzduchotechnických potrubí budou osazeny tlumi e hluku, strojovny budou stavebn! 

upraveny. 
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4.5.7 Chlazení 

Tepelné zisky objekt# bez chodeb, sociálních za"ízení a poslucháren jsou 1516 kW. 

Nep"edpokládá se úplná obsazenost místností a provoz u eben v letních m!sících bude 

omezený. Proto je uvažováno s redukovaným chladícím výkonem 1213 kW, což se rovná 

80% instalovaného chladícího výkonu. Instalovaný chladící výkon v posluchárnách je 

113 kW. Celkový požadovaný chladící výkon je 1326 kW. 

V chlazených místnostech budou instalovány jednotky fancoil vybavené ventilátorem, 

filtrem, vodním chladi em a podle pot"eby i vodním oh"ívákem. V každé chlazené a/nebo 

vytáp!né místnosti bude instalováno ovládání (vypnutí/zapnutí systému s úpravou 

požadované teploty v rozsahu ±3 až 4 K. Každá chlazená místnost (fancoil) bude napojena na 

centrální dispe ink. Velikost jednotek bude navržena podle požadovaného chladícího 

(topného) výkonu na teplotní spád chladící vody 8/14°C a teplotní spád topné vody 55/40°C. 

Zdroj chladu: 

Základní zdroj chladu i tepla bude sestava tepelných  erpadel zem! – voda. Celkový 

chladící i topný výkon zdroje je 700 kW. Aby byly pokryty špi kové pot"eby chladu bude 

chladicí systém vybaven za"ízením na akumulaci chladu (podzemní nádrže na akumulaci 

chladu poblíž strojovny VZT a chlazení). 

Primární voda z okruhu tepelných  erpadel bude využívána pro chlazení kondenzátor# 

agregát# na výrobu studené vody. V rámci areálu FEI budou instalovány akumula ní nádrže. 

V no ních hodinách p"i odstaveném systému chlazení budou akumula ní nádrže nabíjeny 

chladem. V ranních hodinách po spušt!ní systému chlazení (p"ibližn! od 8 do 11 hodin) bude 

využíván výkon agregát# na výrobu studené vody. P"i teplotních špi kách (p"ibližn! od 11 do 

16 hodin) bude chladící výkon agregát# na výrobu studené vody dopln!n výkonem systému 

akumulace chladu. 

Agregáty na výrobu studené vody budou instalovány ve strojovn! chladu, kde budou 

rovn!ž instalována ob!hová  erpadla a zabezpe ovací za"ízení chladících okruh#.  

4.5.8 V"trání chrán"ných únikových cest 

V objektu budou plnit funkci hlavních únikových komunikací t"i schodišt! – chrán!né 

únikové cesty typu B.  

%ešení v!trání t!chto únikových cest není sou ástí této diplomové práce. 
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4.5.9 Vytáp"ní (stávající stav) 

Objekt FEI je vytáp!n teplovodn! p"edevším teplovzdušným v!tráním (klimatizací). 

Zdrojem tepla jsou p"edevším tepelná  erpadla typu zem! - voda, jako dopl$kový zdroj pro 

špi kové výkony slouží dva elektrokotle. 

Vnit ní rozvody 

T!žké a lehké laborato"e, katedry, d!kanát a studijní odd!lení jsou vytáp!ny 

podstropními, resp. podokenními fancoily ( ty"trubkové provedení slouží sou asn! i pro 

chlazení) samostatným okruhem ze strojovny v 1. PP. VZT soupravy pro vytáp!ní a v!trání 

velkých poslucháren a v!trání chodeb, p"íp. dalších prostor se opat"í regulací se sm!šovacím 

ventilem a ob!hovým  erpadlem. Podružné místnosti (WC apod.) budou vytáp!ny ocelovými 

panelovými t!lesy. Každé t!leso je opat"eno termostatickým ventilem a uzavíracím 

šroubením.  

Veškeré spot"ebi e jsou navrženy na teplotní spád 55/40°C s ohledem na napojení na 

tepelná  erpadla. Rozvody jsou  ty"trubkové s vedením v podhledu pod stropem každého 

podlaží s napojením na centrální stoupa ky ze suterénu. Potrubí je z ocelových bezešvých 

závitových, resp. hladkých trub. Rozvody budou nat"eny a tepeln! izolovány. Každý FC je 

opat"en kombinovaným dvoucestným regula ním a vyvažovacím ventilem. Každé otopné 

t!leso je opat"eno termostatickým ventilem a uzavíracím šroubením.  

Krom! poslucháren a t!žkých laborato"í (vytáp!ní teplovzdušné) budou tém!" ve 

všech místnostech osazeny fancoily (výjimkou budou sociální za"ízení, schodišt! a chodeb, 

které budou temperovány radiátory). Zdrojem tepla budou tepelná  erpadla využívající 

geotermální energie hlubinných vrt#. Tento progresivní zp#sob zajistí se zálohou elektrokotly 

dostatek levné energie pro chlazení v lét! a vytáp!ní v zim!. Jeho principy jsou popsány níže. 

4.5.10 Tepelná #erpadla (stávající stav) 

Ú elem zdroje – tepelných  erpadel – je zajišt!ní tepelné energie pro vytáp!ní, 

dodávka tepla a chladu pro vzduchotechnická za"ízení budovy FEI v celoro ním provozu. 

Navrženo je bivalentní zapojení zdroje tepla, tedy zdroj složený z tepelných  erpadel a 

elektrokotl#.  

V letních m!sících bude provozována klimatizace, a to bu. pasivním, nebo aktivním 

chlazením.  
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Pasivní chlazení: 

Jako zdroj chladu je v letních m!sících využíván primární okruh tepelných  erpadel, 

kdy teplota podloží (tedy i nosné kapaliny ve vrtech) nep"esahuje 12 – 14° C. Kapalina v 

primárním okruhu je pomocí ob!hových  erpadel dopravována do vým!ník# tepla, kde na 

stran! druhé je topná voda z budovy. Teplá topná voda je ochlazována chladnou kapalinou z 

vrt# a tím je ochlazována celá budova. Teplo odvedené z budovy je dopravováno do 

primárního okruhu tepelných  erpadel (vrt#), které se tímto regenerují. 

Aktivní chlazení: 

V tomto p"ípad! pracují tepelná  erpadla v reverzním chodu a teplo jimi vyrobené je 

umo"ováno  áste n! do vrt# a p"ípadn! i  áste n! do ovzduší. Vyrobený chlad je cílen! 

dopravován do topné soustavy a vzduchotechnických rozvod#. 

Instalovaný výkon tepelných  erpadel pokryje s pomocí nad"azeného inteligentního 

systému "ízení pot"ebu tepla. 

Primární zdroj tepla:  

Primárním zdrojem tepla jsou tepelná  erpadla zem!-voda, která využívají geotermální 

energii z vrt#. 

 Pot eba tepla 

Výkon zdroje tepla, po et, velikost a typy tepelných  erpadel bude stanovena na 

základ! výpo tu tepelných ztrát budovy, bilan ních pot"eb tepla a chladu. Takto navržený 

zdroj pokryje s pomocí nad"azeného inteligentního systému "ízení pot"ebu tepla i chladu pro 

výše uvedené ú ely. 

Tepelná ztráta posuzované  ásti: 382,76 kW (bez nuceného v!trání poslucháren) 

Instalované výkony v posuzované #ásti: 

Fancoily:   394,24 kW 

Otopná t!lesea:  23,61 kW 

Vzduchotechnika:  212,01 kW 

 

Fotovoltaické #lánky 

VŠB – TU Ostrava již fotovoltaické  lánky provozuje a proto je navrženo v maximální 

mí"e využit st"ešních konstrukcí k osazení fotovoltaických  lánk# a rohoží nejnov!jší 

generace jako navazující program na fotovoltaické prvky již instalované. 

Návrh t!chto  lánk# není p"edm!tem této diplomové práce. 
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4.5.11 Vlivy technického  ešení na stavbu 

Pedagogicko demonstrativní 

Projekt je realizován na technické univerzit! a "ada student# bude s informacemi 

získanými p"i provozu tepelných  erpadel pracovat. Použití nejmodern!jších technologií 

umožní univerzit! zapojit se do "ady mezinárodních projekt# v oblasti praktických aplikací. 

Ekonomický 

Použití tepelných  erpadel jako zdroje tepla a chladu má p"íznivý dopad na provozní 

náklady objektu. Investor m#že v tomto p"ípad! využít i zvýhodn!né sazby pro tepelná 

 erpadla od dodavatele elektrické energie a v porovnání s klasickými zdroji tepla lze 

konstatovat, že investor dosahuje 30-70 % úspor na provozních nákladech.  

Technický 

Odpadá technologie chlazení umíst!ná v!tšinou na st"ešní konstrukci, což snižuje 

požadavky na celkovou únosnost st"echy. 

Ekologický 

Navrhované "ešení využívající jediného zdroje tepla a chladu, umíst!né ve strojovn! 

uvnit" budovy, má p"ímý dopad na snížení hlu nosti v blízkém okolí stavby. Budova zcela  

využívá v maximální mí"e obnovitelné zdroje energií,  ímž minimalizuje veškeré dopady na 

životní prost"edí. 

Energetický 

Komplexní "ešení budovy jako energetického spot"ebi e má nejv!tší efekt, jestliže se 

veškerá spot"eba energií "eší jako celek – tzv. “inteligentní“ budova. Veškeré toky energií 

jsou v takovém objektu zpracovávány nad"azeným "ídícím systémem, který zohled$uje jak 

okamžitou pot"ebu energií, tak i nároky budovy v  ase, s ohledem na plynulé náb!hy a útlumy 

pot"eb s cílem dosažení tepelné pohody a minimalizace náklad#. 

4.5.12 Elektroinstalace 

Vnit"ní rozvody, s výjimkou speciálních požadavk# n!kterých u eben budou ve 

standartu 3+N+PE, 230/400V, 50Hz 

Projekt elektroinstalace, v etn! p"ípojek není sou ástí této diplomové práce.  

4.5.13 M" ení a regulace (stávající stav) 

Systém m!"ení a regulace bude rozd!len do n!kolika sb!rných míst – podcentrál. Tyto 

podcentrály musí být kompatibilní s stávajícím systémem použitý v objektu VŠB. Jednotlivé 

rozvad! e budou propojeny datovou linkou a budou spolu komunikovat. Pomocí p"enosového 
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ovládacího displeje obsluha bude moci monitorovat a obsluhovat jednotlivá za"ízení dle 

požadavku provozu. Dále budou propojeny na dispe erské pracovišt!. Toto dispe erské 

pracovišt! bude dále propojeno s stávajícím dispe inkem VŠB. 

  Základem "ídícího systému jsou voln! programovatelné jednotky umož$ují pln! 

využít všechny funkce za"ízení v požadovaných technologických funkcích. 

  Tyto voln! programovatelné automatiza ní podstanice slouží k "ízení a regulaci 

technických za"ízení budov. 

4.5.14 Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

Staveništ! pro novou budovu FEI se nachází mimo poddolované území ostravské 

pánve a nejedná se o svážné území. Morfologické a geologické pom!ry staveništ! zajiš'ují 

stabilitu podzákladí navrhované stavby. 

4.6 Vliv stavby na životní prost edí a  ešení jeho ochrany 

4.6.1 Vlivy na obyvatelstvo   

Stavba nebude vzhledem ke svému charakteru, produkovat vlivy typické pro 

zpracovatelské, t!žební nebo výrobní provozy. P"ímé vlivy na zdravotní stav obyvatelstva, 

vzhledem k situa nímu umíst!ní stavby, nízkým požadavk#m na vstupy i nepodstatným 

množstvím produkovaných odpadních látek nejsou p"edpokládány. 

Nejbližší plochy s trvalým osídlením jsou od stavby vzdáleny p"ibližn! 250 m. 

4.6.2 Pracovní prost edí   

Prost"edí v objektu bude odpovídat b!žným podmínkám ve školních provozech s 

p"edpoklady spln!ní hygienických normativních, bezpe nostních i dalších požadavk# na 

studijní a pracovní prost"edí. Vznik kategorií rizikových prací se nep"edpokládá s výjimkou 

výzkumné a v!decké práce v t!žkých laborato"ích, které budou samostatným souborem 

technologických celk# se svými provozními "ády a bezpe nostními p"edpisy. 
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4.6.3 Po#et obyvatel ovlivn"ných ú#inky stavby, narušení faktor! 

pohody 

Vzhledem k lokalizaci objektu k podlimitním p#sobení v hlavních složkách životního 

prost"edí, nedojde p"i provozování stavby k žádnému negativnímu ovlivn!ní obyvatel ani k 

narušení faktor# pohody. 

4.6.4 Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce 

Vlivy na ovzduší 

Rozhodující množství pot"ebného tepla pro vytáp!ní stavby bude získáváno tepelnými 

 erpadly geotermálního zdroje (soustava hlubinných vrt#) se záložními elektrokotly. Do 

ovzduší bude unikat pouze odpadní teplo z rekupera ního systému v!trání p"ednáškových 

místností. Jiné vlivy na ovzduší (zápach, prach atd.) nebudou p"i provozování stavby vznikat. 

Vlivy na vodu 

Z provozu stavby nebudou vznikat žádné pr#myslové odpadní vody. Splaškové 

odpadní vody, charakteru b!žných komunálních odpadních vod, budou odvád!ny do ve"ejné 

kanalizace, ústící do m!stské &OV. Deš'ové vody ze zpevn!ných ploch stavby budou p"ed 

napojením na kanalizaci p"ed išt!ny v odlu ova i ropných látek. Vstupní koncentrace 

zne iš'ujících látek ur ené kanaliza ním "ádem budou dodrženy. 

Zastav!ná plocha novými stavbami nebudou mít vliv na charakter odvodn!ní oblasti. 

Hladina podzemní vody a pr#toky ve vodote ích nebudou sníženy. Charakter provozní 

 innosti nebude negativn! ovliv$ovat jakost podzemních vod.  

Vlivy na p!du, území a geologické podmínky 

P"i realizaci stavby nedojde k záboru p#dy pat"ící do zem!d!lského p#dního fondu. 

Riziko zne išt!ní p#dy vlivem provozu stavby je prakticky vylou eno. 

Terénní úpravy se neprojeví ve zm!n! místní topografie a nebudou mít vliv na 

stabilitu a erozi p#dy. Výstavba nebude spojena s žádným výrazným zásahem do horninového 

prost"edí. Nerostné zdroje ani hydrogeologické pom!ry nebudou ovlivn!ny. 

Odpady nebudou v prostorách stavby trvale ukládány. Vznikající množství odpad# 

bude zneškod$ováno p"edepsaným zp#sobem ur eným v p"edpisech z oblasti odpadového 

hospodá"ství. 

Vlivy na flóru a faunu, ekosystémy  

Nejsou p"edpokládány negativní vlivy na ekosystémy. 
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Ostatní vlivy 

V p"ípad! realizace technického vybavení stavby podle navržených protihlukových 

opat"ení nebude jejich provoz negativn! ovliv$ovat okolní venkovní prostor. Zdroje 

nebezpe ných složek zá"ení nebudou ve stavb! objektu instalovány. 

Rozsah stavby neovlivní sou asný ani potenciální stav ekologické zát!že území. 

Stavba nemá rušivé vlivy na estetické kvality území ani rekrea ní využití území. 

Provoz vlastní stavby nemá nároky na výstavbu souvisejících staveb komunikací, 

inženýrských sítí, byt# atd. mimo stávající hranice areálu. 

Kulturní tradice nehmotné povahy nebudou ovlivn!ny, rovn!ž nedojde k poškození 

ani ztrát! geologických a paleontologických památek. 

P"i návrhu velikosti a výškového  len!ní stavby byly respektovány požadavky na 

dodržení výtvarného výrazu i návaznosti architektonické kompozice celého komplexu VŠB. 

Architektura nové budovy FEI v etn! sadových úprav parteru bude mít pro životní prost"edí 

pozitivní p"ínos a nedotkne se nijak negativn! p"írodních a krajinných prvk#.  

Záv"r 

Hodnocená stavba situovaná do stávajícího areálu VŠB v Ostrav! - Porub! je stavbou 

s prokázanými minimálními negativními vlivy z vlastního provozu na sledované složky 

životního prost"edí.  

4.7 %ešení bezbariérového užívání navazujících ve ejn" 

p ístupných ploch a komunikací 

%ešení bezbariérového užívání ve"ejn! p"ístupných ploch a komunikací bude spl$ovat 

požadavky Vyhlášky  . 369/2001 Sb, kterou se stanoví obecné technické požadavky 

zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Vstupy do objektu jsou p"ímo z úrovn! p!ších komunikací bez vyrovnávacích stup$#, 

ší"ka a zp#sob otevírání vyhoví citované vyhlášce. 

Podrobn!jší "ešení této problematiky není sou ástí této diplomové práce. 
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4.8 Pr!zkumy a m" ení, jejich vyhodnocení a za#len"ní jejich 

výsledk! do projektové dokumentace 

V rámci projek ních prací je nutno zpracovat následující pr#zkumné práce: 

• Inženýrsko-geologický pr#zkum území.  

• Korozní pr#zkum.  

• Geodetické zam!"ení staveništ! a okolí stavby.  

• M!"ení radonového indexu 

• Studie denního osv!tlení vybraných prostor školy (t"ídy a kancelá"e).  

• Hluková studie  

4.9 Údaje o podkladech pro vytý#ení stavby, geodetický referen#ní 

polohový a výškový systém 

Jako podklad pro zahájení projektových prací bylo k dispozici geodetické zam!"ení 

provedené odbornou geodetickou firmou a bylo podkladem pro projekt. Tato dokumentace 

bude moci být využita i pro vytý ení stavby. 

M!"ení bylo provedeno v sou"adnicovém systému JTSK. 

4.10 &len"ní stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

V rámci této diplomové práce byly "ešeny tyto stavební objekty: 

 . SO, IO   název SO, IO   &. parcel dot ených výstavbou 

SO 100   Budova FEI   1738/1, 1738/40, 1738/41 

IO   760   Tepelná  erpadla  1738/1, 1738/4, 1738/40, 1738/41 
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4.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

p ed negat. ú#inky provád"ní stavby a po jejím dokon#ení, 

resp. jejich minimalizace 

Stavební práce budou koordinovány projektem organizace výstavby, tak aby bylo 

zamezeno vážnému ovlivn!ní provozu školy i okolí. Práce budou podléhat p"ísným 

opat"ením, které bude nutno ze strany generálního dodavatele i jednotlivých dodavatel# 

stavby bezpodmíne n! dodržet.  

S ohledem na nep"erušený provoz školy bude nutno zorganizovat výstavbu a provoz 

stavby, tak aby nebylo ohroženo zdraví student# a zam!stnanc# školy. Toto se bude týkat i 

vlivu stavby na blízké okolí, p"evážn! s ohledem na p"evažující charakter území pro bydlení. 

Podle zákona  .17/1992 o životním prost"edí a instrukcí MŽP &R je dodavatel 

povinen se zabývat ochranou životního prost"edí p"i provád!ní stavebních prací. 

V rámci pé e o životní prost"edí je nutno také dodržovat vyhlášku  .114/1992 Sb. 

zákon# o ochran! p"írody a krajiny a zákon  .185/2001 o odpadech.  

P"i provád!ní stavebních a technologických prací musí být vylou eny všechny 

negativní vlivy na životní prost"edí a to zejména: 

• ochrana okolního prostoru proti vliv#m stavby provedením ochranných pás# 

textilie s provád!ním prašných prací pod vodní clonou 

• nádoby na odpad budou trvale umíst!ny mimo ve"ejné prostranství 

• su' bude pr#b!žn! odvážena na zajišt!nou skládku 

• stavební  innost stavebními mechanizmy, hlu né práce v etn! nákladní a 

automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu 

od 8.00-16.00 hodin, v ned!li klid. Vyjímka se ud!luje pouze v ojedin!lých 

p"ípadech. 

• stavební  innost provozovat tak, aby nedocházelo k obt!žování okolí 

nadm!rným hlukem a prachem 

• dopravní prost"edky budou p"ed výjezdem ze staveništ! "ádn! o išt!ny 

• vylou it nebezpe í požáru z topeniš' a jiných zdroj# 

• zabránit rozeh"ívání stroj# nedovoleným zp#sobem 

• zabránit zne iš'ování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru 

staveniš', zejména z míst zne išt!ných oleji a ropnými produkty 

• zabránit zne iš'ování komunikace a zvýšené prašnosti 
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Pokud dojde p"i využívání ve"ejných komunikací k jejich zne išt!ní, dodavatel je 

povinen toto zne išt!ní neprodlen! odstranit. 

4.12 Zp!sob zajišt"ní ochrany zdraví a bezpe#nosti pracovník! 

Každý pracovník zú astn!ný na výstavb! musí být pr#kazn! seznámen a proškolen s 

bezpe nostními p"edpisy. Pracovníci zajiš'ující dopravu v prostorách staveništ! musí být 

seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sít! apod.). Na staveništi je pracovník#m 

zú astn!ným na výstavb! povoleno vstupovat jen na základ! oprávn!ní pro ur ené práce a s 

v!domím vedení stavby. Pracovišt! musí být p"i práci mimo denní dobu "ádn! osv!tlena.  

Pracovníci p"ítomni na stavb! jsou povinni používat p"edepsané ochranné pom#cky. 

Staveništ! musí být oploceno a ohrani eno, výkopy "ádn! osv!tleny a zabezpe eny a 

staveništ! musí být opat"eno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 

požívat alkoholické nápoje na staveništi. P"i práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí 

být zajišt!no jejich p"íp. ozna ení nebo vypnutí a zastavení. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe nosti práce musí být mezi 

ú astníky výstavby dohodnuty p"edem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveništ! 

(pracovišt!), pokud nejsou zakotveny ve smlouv! o dílo. Shodn! se postupuje p"i soub!hu 

stavebních prací s pracemi za provozu.  

4.13 Mechanická odolnost a stabilita 

Celý objekt bude z d#vodu p#dorysného rozsahu rozd!len dilata ními spárami na 

menší dilata ní  ásti pro eliminaci teplotních p"etvo"ení a také deformací od reologických 

ú ink# železobetonových konstrukcí.  

Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet dopln!ný 

nosnými ztužujícími st!nami samostatnými nebo st!nami komunika ních jader. Základní 

modulový systém sloup# a st!n je navržen 3,6, 6,0 a 7,2m v obou sm!rech, v místech 

obloukových a šikmých p#dorysných  ástí budou osové vzdálenosti prom!nné.  

Stropní desky budou provedeny z monolitického železobetonu v tlouš'ce 250 mm a 

300 mm podle velikosti zatížení, a to jako bezh"ibové. 

V míst! okraj# desek, otvor#, výškových zlom# nebo koncentrovaných zatížení budou 

dopln!ny ztužidly, trámy nebo pr#vlaky.  
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Konstrukce t"í k"ídel s posluchárnami je navržena z monolitického železobetonu. 

Nosná konstrukce st"echy se p"edpokládá z d"ev!ných lepených rám# vynášejících vaznice 

oplášt!ní. 

Z monolitického železobetonu jsou navržena také všechna schodišt! v etn! 

jednoramenného ve vstupním foyeru, které bude podep"eno st!nou uloženou na stropní desce. 

Schodišt! v jádrech bude možno dle zvážení dodavatele provést jako prefabrikovaná ramena 

ukládaná na ozuby monolitických podest a mezipodest. 

%ešení geologické stavby zájmového území není p"edm!tem této diplomové práce. 

Hladina podzemní leží p"evážn! v hloubce okolo 3 m pod terénem. 

Založení svislých nosných konstrukcí, tedy sloup# a st!n, zejména s ohledem na 

geologickou stavbu území, koncentraci zatížení do skeletových sloup# a také z d#vodu 

minimalizace sedání jednotlivých  ástí objektu, zejména v míst! dilatací r#zn! vysokých 

 ástí, se p"edpokládá na pilotových základech. 

Návrh t!chto pilot není sou ástí této diplomové práce. 

4.14 Požární bezpe#nost  

Není "ešeno v této diplomové práci. 

4.15 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí  

Odpady vzniklé p"i realizaci stavby budou t"íd!ny na jednotlivé druhy a odváženy 

odbornou firmou v souladu s p"íslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. 

Doklady o odstran!ní t!chto odpad# budou zakládány do stavební dokumentace. 

P"edpokládanou produkci odpad# p"i provozu fakulty lze rozd!lit na  ást vznikající z 

údržby budov a na  ást vznikající  z  inností uživatel# jednotlivých prostor# komplexu 

(administrativa – kancelá"e a výukové a shromaž.ovací prostory).  

Vzhledem k nízké produkci t!chto odpad# není uvažováno se samostatným 

ukládáním, odpady budou zneškod$ovány spole n! s odpady z  inností nájemc# vnit"ních 

prostor# budov. 

4.16 Bezpe#nost p i užívání 

Veškeré použité stroje, za"ízení a materiály musí spl$ovat požadavky na bezpe ný 

provoz a bezpe né užívání a musí mít p"íslušné certifikáty (prohlášení o shod!). 
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Poch#zí povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Použité výrobky musí být 

certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prost"edí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace musí být navrženy a realizovány 

v souladu s platnými normami. %ešení této problematiky není sou ástí této diplomové práce. 

Celý objekt má parametry pro bezpe ný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace dle vyhl. 369/2001Sb. 

Pro zajišt!ní bezpe ného chodu nové budovy FEI musí investor zajistit p"ed jejím 

uvedením do provozu zpracování poplachových sm!rnic, všech pot"ebných provozních "ád# a 

"ádné proškolení zam!stnanc#. 

4.17 Ochrana proti hluku 

Vzhledem k situování budovy FEI a vzdálenostem od ve"ejných komunikací není 

nutno problém ochrany budovy p"ed hlukem zven í "ešit speciálními opat"eními. Posta í 

b!žné zasklení dvojskly.  

Veškeré stávající i nov! navrhované za"ízení, která by mohla být zdrojem hluku, 

budou opat"ena ochranou proti ší"ení hluku a vibrací. Jedná se zejména o vzduchotechnické 

jednotky a jednotky chlazení a v!trání. 

V rozvodech VZT jsou navrženy tlumi e hluku, které zabrání ší"ení hluku od 

ventilátor# i z prostoru strojovny do v!traných místností. Všechny stroje budou od stavby 

dostate n! odizolovány a veškeré prostupy stavebními konstrukcemi budou obloženy a 

dot!sn!ny. 

4.18 Úspora energie a ochrana tepla 

Objekty stavby splní p"ísné požadavky na úspory energií a ochrany tepla už tím, že 

hlavním zdrojem energie budou tepelná  erpadla využívající geotermální energii pro chlazení 

i vytáp!ní budovy.  

A dále tím, že veškeré nov! navržené konstrukce vyhoví hygienickým p"edpis#m a 

požadavk#m na tepeln! technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí dle normy 

&SN 73 0540 - 2. 

Obvodové zdivo:  

Nosným jádrem pro minerální tepelnou izolaci je železobeton obvodových st!n. 
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St ešní pláš':  

U konstrukcí plochých st"ech jsou na nosnou železobetonovou konstrukci kladeny 

dílce tepelné izolace z polystyrénu.  

Výpln! otvor# jsou navrženy z hliníkových profil# s p"erušeným tepelným mostem. 

Prosklení Izola ním dvojsklem Ditherm 

Skladby konstrukcí a jejich tepeln! technické parametry jsou v souladu s normou 

&SN 70 0540-2. Výsledné parametry hlavních konstrukcí: 

• Obvodový pláš': U = 0,25 W/m2K 

• St"echa  U = 0,20 W/m2K 

• Výpln! otvor#: U = 1,5 W/m2K 

• St"echa poslucháren: U = 0,20 W/m2K 

4.19 Požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Zásady "ešení komunikací, ploch a objekt# z hlediska užívání a p"ístupnosti pohybov! 

a zrakov! postižených jsou "ešeny pln! v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. Veškeré p"ístupy 

do budovy jsou "ešeny bezbariérov! a vertikální p"esun je zajišt!n výtahy s povinnou výbavou 

pro t!lesn! postižené. Stavba komunika ních ploch bude ve smyslu citované vyhlášky. 

Podrobné "ešení této problematiky není sou ástí této diplomové práce. 

4.20 Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn"jšího prost edí 

Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu školy budou z kvalitních 

atestovaných materiál# vhodných pro daný typ stavby. Celý objekt školy je koncep n! "ešen, 

tak aby konstrukce a užité materiály odolaly a nebyly ovliv$ovány vlivy vn!jšího prost"edí. 

Jako ochrana p"ed nadm!rným hlukem budou osazeny kvalitní atestované prosklené 

konstrukce.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území a taktéž v území, kde se p"edpokládá 

seizmická  innost.  
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4.21 Ochrana obyvatelstva 

 Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu školy budou z kvalitních 

atestovaných materiál# vhodných pro daný typ stavby. Celý objekt školy je koncep n! "ešen, 

tak aby pro uživatele byl pobyt v n!m p"íjemný a neohrožoval je na zdraví a život!.  

Stavba nebude vzhledem ke svému charakteru, produkovat vlivy typické pro 

zpracovatelské, t!žební nebo výrobní provozy. P"ímé vlivy na zdravotní stav obyvatelstva, 

vzhledem k situa nímu umíst!ní stavby, nízkým požadavk#m na vstupy i nepodstatným 

množstvím produkovaných odpadních látek nejsou p"edpokládány. 

Nejbližší plochy s trvalým osídlením jsou od stavby vzdáleny p"ibližn! 250 m. 

Prost"edí v objektu bude odpovídat b!žným podmínkám ve školních provozech s 

p"edpoklady spln!ní hygienických normativních, bezpe nostních i dalších požadavk# na 

studijní a pracovní prost"edí. Vznik kategorií rizikových prací se nep"edpokládá.  

4.22 Inženýrské stavby (objekty) 

4.22.1 Odvodn"ní území v#. zneškod$ování odpadních vod 

Odvodn!ní území bude "ešeno vhodným vyspárováním odvod$ovaných ploch tak, aby 

byl zajišt!n odtok srážkové vody do jednotné kanalizace. Vpusti na parkovištích budou 

vybaveny odlu ova i ropných látek. 

Odpadní vody budou odvád!ny do jednotné kanalizace napojené na stávající 

kanaliza ní sí' spravovanou spole ností OVAK. Vypoušt!né odpadní vody budou spl$ovat 

podmínky p"edepsané kanaliza ním "ádem a budou   išt!ny na Ú&OV Ostrava.  

Návrh kanalizace a kanaliza ní p"ípojky není sou ástí této práce. 

Kanalizace musí být uložena do nezámrzné hloubky. 

4.22.2 Zásobování vodou 

Vodovodní p"ípojka  bude napojena na stávající vodovodní "ad v blízkosti 

projektovaného objektu FEI. Návrh vodovodní p"ípojky není sou ástí této práce. 

Vodovod musí být uložen do nezámrzné hloubky. 

P"íprava TV bude probíhat lokáln! u jednotlivých odb!rných míst pomocí el. 

zásobníkových oh"íva #.  

V objektu budou požární hydranty typu D s trvale stálou hadicí dl. 30 m. Pro napojení 

požárních hydrant# je navržena samostatná stupa ka požární vody.  

Vnit"ní vodovod bude proveden z plastového potrubí  PP-R  PN 16. 
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Požární vodovod bude proveden z ocelového pozinkovaného potrubí. 

Návrh vnit"ního vodovodu a požárního není sou ástí této práce. 

Vodovod a kanalizace budou uloženy do nezámrzné hloubky. 

4.22.3 Zásobování energiemi 

Napájení el. energií bude ze sít! &EZ z distribu ní sít! 10kV.  

%ešení elektrické p"ípojky není sou ástí této diplomové práce. 

Navrhovaná budova FEI nebude plynofikována. 

Hlavním zdrojem tepla pro chlazení a vytáp!ní bude soustava tepelných  erpadel 

využívající geotermální energie. 

4.22.4 %ešení dopravy 

%ešení dopravy není sou ástí této diplomové práce. 

4.22.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v#etn" vegeta#ních  úprav 

Venkovní a sadové úpravy jsou nedílnou sou ástí celého architektonického pojetí 

areálu FEI. 

%ešení celkových povrchových úprav a vegeta ních úprav není sou ástí této 

diplomové práce. 

4.22.6 Elektronické komunikace 

%ešení elektronické komunikace není sou ástí této diplomové práce. 

4.23 Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb 

V budov! se budou nacházet speciální technologie dodané svépomocí investorem. 

Tato za"ízení budou sloužit k výuce student#. 

%ešení a posuzování t!chto technologií není sou ástí této diplomové práce. 
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5. Popis stávajícího stavu tepelné techniky 

V této  ásti se budu v!novat popisu stávajícího stavu tepelné techniky a jeho výhodám 

a nevýhodám. Bude se týkat pouze té  ásti budovy, kterou mám posoudit, tedy bloku B. 

5.1 Otopná soustava 

Otopná soustava funguje jako teplovodní s tepelným spádem 55/40°C. Tento tepelný 

spád není vhodný ke zvolenému zdroji tepla a to tím, že je požadována moc velká teplota 

výstupní vody. 

Otopná soustava je  ty"trubková a krom! vytáp!ní slouží i k chlazení budovy. 

Rozvody jsou z ocelového sva"ovaného potrubí a jsou vedeny v sádrokartonových 

podhledech. 

Samotná soustava se skládá z následujících okruh#: 

5.1.1 Okruh pro fancoily 

Fancoily jsou použity ve velké v!tšin! místností pro p"enos tepla do místnosti. 

Fancoily jsou umíst!ny ve výšce parapetu nebo v podhledu v místnosti. Toto "ešení není 

optimální, protože nezajiš'uje optimální rozložení teploty v místnosti. U parapetních fancoil# 

omezuje i celkovou dispozici místnosti. 

Velikost fancoil# a jejich vým!ník# je výrobn! omezena a tím je omezen i jejich 

maximální topný výkon. V!tšina fancoil# je umíst!na stylem 1 místnost – 1 fancoil. Tímto 

"ešením je pot"eba z fancoilu dostat maximální topný výkon, což vede k požadavku na 

vysokou teplotu topné vody. 

Vzhledem k vybavenosti ventilátorem dochází k v!tšímu proud!ní vzduchu 

v místnosti. Ventilátor nasává prach, který se následn! zachytává na filtrech a i na m"ížkách 

fancoilu, což významn! zhoršuje estetiku místnosti. 

Další nep"íjemnosti mohou vzniknou u samotného ventilátoru. P"i zanedbané údržb! 

m#že dojít k nep"íjemným zvukovým projev#m – hu ení. P"irovnal bych to ke stolnímu 

po íta i, který vlivem prachu a dalších ne istot ve ventilátoru vydává nep"íjemný hukot a 

šum. 

Výše uvedené problémy mohou vyplynout hlavn! z umíst!ní jednotek pod stropem a 

tím zhoršené dostupnosti za"ízení a zhoršené možnosti údržby a  išt!ní b!žným personálem. 



 35 

5.1.2 Okruh pro vzduchotechniku 

Vzduchotechnika slouží k nucenému v!trání a zárove$ k vytáp!ní p"ednáškových sál#.  

Množství vzduchu byly stanoveny následovn!: 

• Malý p"ednáškový sál 1: 8000 m3/h (64 m3/h/ žák) 

• Malý p"ednáškový sál 2: 8000 m3/h (64 m3/h/ žák) 

• Velký p"ednáškový sál: 12 500 m3/h (57 m3/h/žák) 

Tyto množství vzduchu jsou zna n! p"edimenzované, srovnáme li je s velikostí 

v!traných prostor: 

• Malý p"ednáškový sál 1: 845,6 m3 

• Malý p"ednáškový sál 2: 845,6 m3 

• Velký p"ednáškový sál: 1184,00 m3/h  

Maximální teplota p"ivád!ného vzduchu je navržena na +27°C. Vzduch v jednotkách 

je oh"íván z teplovodních vým!ník# s tepelným spádem 55/40°C. Tyto vým!níky jsou 

zásobeny teplem z tepelných  erpadel. 

Pot"eby tepelného výkonu, p"evzaté z dokumentace ke stavb!: 

• Velký p"ednáškový sál: 88,3 kW (v etn! nuceného v!trání a rekuperace) 

• Malý p"ednáškový sál 1: 56,4 kW (v etn! nuceného v!trání a rekuperace) 

• Malý p"ednáškový sál 2: 56,4 kW (v etn! nuceného v!trání a rekuperace) 

Vzduchotechnické jednotky obsahují i rekupera ní systém, ale jeho ú innost není 

v dokumentaci uvedena. 

Pro maximální snížení energetických nárok# na vzduchotechniku by bylo vhodné 

snížit množství p"ivád!ného vzduchu, nap"íklad dle doporu ení normy &SN 73 0540-2 

("íjen 2011) doporu uje 20 – 30 m3/h/žák,  ímž by se snížily objemy nasávaného vzduchu 

skoro o polovinu. 

5.1.3 Okruh pro otopná t"lesa 

Otopná t!lesa slouží jako dopl$kové za"ízení pro p"enos tepla v podružných 

místnostech, které nevyžadují instalaci fancoil#. Jedná se hlavn! o místnosti v 1.PP v bloku 

A, který není posuzován. T!lesa slouží k vytáp!ní místností, tvo"ící technické zázemí objektu. 

Jedná se o plechová desková t!lesa. 
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5.2 Zdroj tepla 

V dokumentaci, kterou jsem obdržel ke stavb!, nejsou tepelná  erpadla podrobn!ji 

popsána. Jako zdroj tepla slouží kaskáda tepelných  erpadel zem!-voda. Vzhledem k tomu, že 

budova není plynofikována, p"edpokládám, že se jedná o elektrická tepelná  erpadla. 

Tepelná  erpadla odebírají tepelnou energii z geotermálních vrt#. P"i správném návrhu 

t!chto vrt# je možné v nich uvažovat konstantní teplotu. 

Pro své porovnání a výpo ty jsem zvolil tepelná  erpadla IVT GEREENLINE D70 

s výkonem 67 – 69 kW. Výkon kolísá dle požadavku na výstupní teplotu topné vody.  

Tepelný výkon budovy byl stanoven pro parametry: 

• Vnit"ní teplota:     20°C 

• Venkovní teplota:     -15°C 

• Pr#m!rná venkovní teplota v topném období: 4°C 

• Oblast  íslo II – Ostrava 

• Výpo et byl proveden obálkovou metodou s rozd!lením budovy na zóny 

(budova, p"ednáškové sály) 

Pot"ebný tepelný výkon tepelných  erpadel je navržen na základ! výpo tu tepelného 

výkonu: 

• Budova, blok B:  335,62 kW (bez p"ednáškových sál#) 

• Velký p"ednáškový sál: 88,3 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

• Malý p"ednáškový sál 1: 56,4 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

• Malý p"ednáškový sál 2: 56,4 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

Celkem je tedy požadován výkon 536,72 kW. 

Tento výkon poskytne 8 tepelných  erpadel zvoleného typu. 

Pro maximální využití potenciálu tepelného  erpadla je pot"eba volit co nejnižší 

teplotu topné vody. V tomto p"ípad! není zvolen optimální tepelný spád. Je kladen požadavek 

na vysokou teplotu topné vody. To má za následek podstatné snížení topného faktoru 

tepelného  erpadla. 

P"i zvolené výstupní teplot! 55°C a teplot! vrtu 0°C má topný faktor (COP) 

hodnotu 2,86 (p"i teplot! vrtu 0°C). Toto je velmi nízká hodnota topného faktoru. Obecn! lze 

"íci, že tepelné  erpadlo, aby bylo efektivní vynaložené investici, by m!lo mít topný faktor 

alespo$ 3,00 a více. 
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Požadovaná délka vrtu: 

Topný výkon T& (0/55°C): Q t = 70 100 W 

Elektrický p"íkon T&:  P = 24 500 W 

Chladící výkon T&:  Q ch = Qt – P = 70 100 – 24 500 = 45 600 W 

Uvažovaná hornina: Normální hornina (dle kap. 3.2. tab.3 topená"ské 

p"íru ky  .3) 

Výkon vrtu:   q vrt = 50 W / m 

Pot"ebná hloubka vrtu:  H = Q ch / q vrt = 45 600 / 50 = 912 m. 

Návrh pro 1  erpadlo:  10 vrt# po 100 m délky 

5.3 Chlazení 

V letních m!sících je budova chlazena. Chlazení je zajiš'ováno fancoily a 

p"ednáškové sály jsou chlazeny vzduchotechnikou. Tepelné zisky byly vypo teny pro 

venkovní teplotu +34°C. Výpo tová maximální teplota v letním období je +26°C. 

Teplotní spád pro chlazení je 8/14 °C. 

5.3.1 Zdroj chladu 

Zdrojem chladu jsou vrty pro tepelná  erpadla. Tím je zajišt!na jejich regenerace a 

dobíjení. 

Jsou použity dva systémy chlazení: 

Pasivní chlazení 

Jako zdroj chladu je v letních m!sících využíván primární okruh tepelných  erpadel, 

kdy teplota podloží (tedy i nosné kapaliny ve vrtech) nep"esahuje 12 – 14° C. Kapalina v 

primárním okruhu je pomocí ob!hových  erpadel dopravována do vým!ník# tepla, kde na 

stran! druhé je topná voda z budovy. Teplá topná voda je ochlazována chladnou kapalinou z 

vrt# a tím je ochlazována celá budova. Teplo odvedené z budovy je dopravováno do 

primárního okruhu tepelných  erpadel (vrt#), které se tímto regenerují. 

Aktivní chlazení: 

V tomto p"ípad! pracují tepelná  erpadla v reverzním chodu a teplo jimi vyrobené je 

umo"ováno  áste n! do vrt# a p"ípadn! i  áste n! do ovzduší. Vyrobený chlad je cílen! 

dopravován do otopné soustavy a vzduchotechnických rozvod#. Tento systém je použit p"i 

extrémních pot"ebách chladu a zárove$ slouží k nabíjení zásobníku chladu. 
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5.3.2 Chlazení fancoily 

Rozvod pro fancoily je  ty"trubkový. Slouží pro vytáp!ní i chlazení místností. 

Vzhledem k použitému tepelnému spádu pro chlazení 8/14 °C se p"edpokládá kondenzace 

vlhkosti ve fancoilech a proto je navržena kanalizace pro odvod kondenzátu z jednotlivých 

fancoil#. To zvyšuje složitost celého systému. Dále je zde nutnost dalšího rozvodu v již tak 

komplikovaném systému. 

5.3.3 Chlazení vzduchotechnikou 

P"ednáškové sály jsou chlazeny vzduchotechnickými jednotkami, které v zimním 

období slouží k vytáp!ní. Chladící voda do t!chto jednotek je dodávána ze strojovny 

tepelných  erpadel. Teplotní spád chladícího systému je 8/14°C. 

Požadavky na chladící výkon: 

• Velký p"ednáškový sál:  67,3 kW 

• Malý p"ednáškový sál 1:  45,6 kW 

• Malý p"ednáškový sál 2:  45,6 kW 

5.4 Vzduchotechnika a klimatizace 

Vzduchotechnika a klimatizace je instalována pouze u p"ednáškových sál#. Každý sál 

má vlastní vzduchotechnickou jednotku. Tyto jednotky slouží k vým!n! vzduchu v sále, 

k jeho vytáp!ní a chlazení. Zárove$ je v nich zajiš'ována pot"ebná úprava vzduchu na 

požadovanou vlhkost a teplotu. 

Jednotky jsou vybaveny rekupera ním za"ízením. V dokumentaci dodané k této práci 

však není uvedena její ú innost. 

5.4.1 Vzduchotechnická potrubí 

Vzduchotechnické potrubí je z pozinkovaného plechu t"ídy I. Vzduch je nasáván 

z vn!jšího prost"edí p"es nerezové v!že p"ed šikmou  elní st!nou posluchárny. Stejnými 

v!žemi je vyfukován odpadní vzduch ven. 

5.4.2 Distribuce vzduchu v místnosti 

&erstvý vzduch je do p"ednáškových sál# p"ivád!n podhledem a v p"edsazené st!n! za 

katedrou. Vyústky jsou regulovatelné. 

Odpadní vzduch je odsáván p"es m"ížky pod sedadly. M"ížky jsou umíst!ny na 

jednotlivých stupních posluchárny. 



 39 

5.5 P íprava teplé vody 

P"íprava teplé vody probíhá lokáln! zásobníkovými elektrickými oh"íva i. 

5.6 Celkové zhodnocení stávajícího stavu 

Stávající stav nehodnotím jako p"íliš povedený z d#vod#: 

• Složitý vytáp!cí systém – kombinace otopných t!les, fancoil# a 

vzduchotechniky 

• Nevhodný zp#sob distribuce tepla – podstropní a parapetní fancoily – 

nedosáhne se optimálního rozležení teplého vzduchu v místnosti. 

• P"íliš vysoká teplota topné vody vzhledem k použitému zdroji tepla 

• Nízký topný faktor tepelných  erpadel. COP = 2,86 

• P"íliš velké vým!ny vzduchu v p"ednáškových sálech – tém!" dvojnásobné, 

než doporu uje norma – zvýšení energetické náro nosti na oh"ev vzduchu 

5.7 Chyby zjišt"né p i posuzování stávajícího stavu budovy 

• U d"ev!né st"echy p"ednáškových sál# nebyly do výpo tu sou initele prostupu 

tepla zahrnuty pravideln! se opakující tepelné mosty (lepené lamelové 

nosníky). Sou initel prostupu tepla uvedený v technické zpráv! má hodnotu 

ideální konstrukce. 

o Sou initel prostupu tepla v technické zpráv!: U = 0,16 W/m2K 

(odpovídá ideální konstrukci) 

o Vypo ítaný sou initel prostupu tepla:  U = 0,22 W/m2K 

(zahrnuje vliv opakujících se tepelných most#) 

• Ve skladbách podlah chybí uvedena separa ní vrstva mezi tepelnou/kro ejovou 

izolací a betonovou mazaninou. Tato vrstva má bránit zate ení mazaniny pod 

izolaci a její vyplavání. 
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6. Popis nového stavu tepelné techniky 

Na základ! analýzy stávajícího stavu tepelné techniky v budov! jsem navrhl opat"ení 

vedoucí k novému úspornému systému. 

6.1 Otopná soustava 

Vzhledem k použitému zdroji tepla jsem se snažil maximáln! snížit požadavek na 

teplotu topné vody. Tím se zvýší topný faktor  erpadla a tím i celková ú innost výroby 

tepelné energie. 

Fancoily jsem se rozhodl nahradit velkoplošným teplovodním podlahovým vytáp!ním. 

Otopná t!lesa jsem se rozhodl zachovat, ale v nízkoteplotním režimu, stejném jako u 

podlahového vytáp!ní. 

Koncepci vzduchotechniky jsem se rozhodl zachovat, pouze zm!nit množství vzduchu 

p"ivád!ného do místností. 

6.1.1 Podlahové vytáp"ní 

Vzhledem k vlastnostem teplovodního podlahového vytáp!ní jsem se rozhodl jít touto 

cestou. Mezi p"ednosti podlahového vytáp!ní pat"í: 

• Rovnom!rn! vyh"ívaná celá plocha místnosti 

• Možnost topit na nižší teplotu p"i zachování stejné tepelné pohody 

• Nízký teplotní spád 

• Optimáln!jší rozložení teploty v místnosti, které se blíží k ideálnímu stavu 

rozložení tepa v místnosti 

• Neomezená dispozice místnosti 

Obrázek  .1. Rozložení teplot v místnosti 
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P"i návrhu jsem také posuzoval, zda by bylo možné umístit systém podlahového 

vytáp!ní do tohoto objektu bez výrazných zásah# do konstrukce. Všechny konstrukce mají 

dostate nou tlouš'ku i skladbu, která je vyhovující pro podlahové vytáp!ní.  

Nej ast!jší stávající skladba je: 

o Povrchová krytina    3-7 mm 

o Samonivelaní st!rka    7-3 mm 

o Betonová mazanina se sítí   70 mm 

o Kro ejový polystyren    20 mm 

o ŽB nosná deska    250 mm 

o CELKEM     100 + 250 mm 

Jako krytina se st"ídají materiály: dlažba, koberec, linoleum. 

Podlaha na zemin! má skladbu totožnou, liší se pouze tlouš'kou tepelné izolace, která 

dosahuje tloušt!k 140 – 160 mm. 

Tyto skladby jsou vyhovující pro instalaci podlahového vytáp!ní bez výrazných 

zásah# do konstrukce. Doporu ená skladba od výrobce systému podlahového vytáp!ní, firmy 

PEDOTHERM Moravia spol. s.r.o. je: 

o Povrchová krytina    3-7 mm 

o Samonivelaní anhydritová mazanina  67-63 mm 

o Systémová separa ní PE fólie  0,5 mm 

o Kro ejový polystyren    30 mm 

o ŽB nosná deska    250 mm 

o CELKEM     100,5 + 250 mm 

Z tohoto srovnání plyne, že pokud by došlo k instalaci podlahového vytáp!ní p"i 

realizaci stavby, nemuselo by docházet k významným zásah#m do projektu a do statického 

posouzení konstrukcí. 

Kombinaci betonu se sítí doporu uje výrobce použít pouze u hodn! namáhaných 

podlah, pokud je to nutné ze statického hlediska. 

Pro sv#j návrh jsem zvolil osv!d ený systém teplovodního podlahového vytáp!ní od 

firmy PEDOTHERM s topnou trubkou PEDOTHERM Quintus 18x2 s kyslíkovou bariérou. 

V rámci své diplomové práce jsem posuzoval  ásti celkem 3 podlaží: 

• 1.NP – podlaží na terénu a nad nevytáp!ným suterénem 

• 3.NP – podlaží uvnit" dispozice 

• 5.NP – podlaží pod st"echou, z velké  ásti prosklené 
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Ve výpo tu bylo zohledn!no: 

• Tepelná ztráta místnosti 

• Skladba podlahy místnosti 

• Použitá povrchová krytina místnosti 

• Teplota pod podlahou 

• Teplota nad podlahou 

• Tvar a systém pokládky spirály 

• Výkon p"ípojek okruh# v místnosti, kterou procházejí 

Na základ! výpo tu v originálním softwaru firmy PEDOTHERM Moravia spol. s.r.o. 

p"i zohledn!ní výše uvedených faktor# jsem zjistil, že bude dosta ující tepelný spád soustavy 

45/30°C. Tento spád je mnohem p"ízniv!jší pro zvolený zdroj tepla. 

6.1.2 Vzduchotechnika 

Princip fungování stávající vzduchotechniky z#stane zachován, ale s pot"ebnými 

obm!nami pro dosažení maximálních úspor tepla. 

Nucené v!trání p"ednáškových sál# a jejich vytáp!ní vzduchotechnikou navrhuji jako 

rovnotlaký systém, s využitím rekuperace tepla z odpadního vzduchu. 

Dále snížit množství p"ivád!ného vzduchu na hodnotu blízkou doporu ené v norm! 

&SN 73 0540-2. Pro velký i malé p"ednáškové sály doporu uji 35 m3/h/žák (&SN 73 0540-2 

doporu uje 20 - 30 m3/h/žák). Teplota p"ívodního vzduchu z#stává +27°C. 

Malý p ednáškový sál 

Tento sál je pro 120 žák#. P"i množství vzduchu 35 m3/h/žák  iní množství 

p"ivád!ného vzduchu 4200 m3/h.  

Proto doporu uji množství vzduchu 4500 m3/h o teplot! 27°C, což zajistí dostate né 

v!trání a zárove$ dostate n! pokryje tepelnou ztrátu místnosti. 

P"i použití jednotky ATREA Duplex-S 5600 s ú inným systémem rekuperace, jejíž 

ú innost dosahuje p"i tomto pr#toku vzduchu 80%, posta uje oh"íva  vzduchu o výkonu 

21,2 kW. 

Velký p ednáškový sál 

Tento sál je pro 206 žák#. P"i množství vzduchu 35 m3/h/žák  iní množství 

p"ivád!ného vzduchu 7210 m3/h.  

Proto doporu uji množství vzduchu 7500 m3/h o teplot! 27°C, což zajistí dostate né 

v!trání a zárove$ dostate n! pokryje tepelnou ztrátu místnosti. 
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P"i použití jednotky ATREA Duplex 5600 se systémem rekuperace, jejíž ú innost 

dosahuje p"i tomto pr#toku vzduchu 68%, posta uje oh"íva  vzduchu o výkonu 46,0 kW. 

Tabulka  . 1 – Srovnání starého a nového stavu vzduchotechniky  

Starý stav Nový stav 

Název 
místnosti 

Tepelná 
ztráta 

místnosti 
(bez 

nuceného 
v!trání) 

(W) 

Množství 
p"ivád!ného 

vzduchu 

(m3/h) 

Požadovaný 
výkon 

oh"íva e 

(kW) 

Množství 
p"ivád!ného 

vzduchu 

(m3/h) 

Požadovaný 
výkon 

oh"íva e 

(kW) 

Velký 
p"ednáškový 

sál 
20 464 12500 67,3 7500 46,0 

Malý 
p"ednáškový 

sál 1 
13 340 8000 45,6 4500 21,2 

Malý 
p"ednáškový 

sál 2 
13 340 8000 45,6 4500 21,2 

6.1.3 Otopná t"lesa 

V místnostech, kde jsou navrženy desková otopná t!lesa, doporu uji použít systém 

podlahového vytáp!ní. V p"ípad!, že by to nebylo možné a je nutné zachovat otopné t!leso, 

tak bude pracovat v nízkoteplotním režimu, stejném jako podlahové vytáp!ní (45/30°C). 

6.2 Chlazení 

Získávání chladu bude probíhat stejným zp#sobem, tzn. p"evážn! pasivním zp#sobem 

cirkulací média ve vrtu tepelných  erpadel. V dob! maximální pot"eby chladu se systém 

p"epne na aktivní zp#sob získávání chladu. 

V p"ednáškových sálech bude probíhat chlazení stávajícím zp#sobem p"es 

vzduchotechnickou jednotku. Chlazení bude probíhat s tepelným spádem 17/22°C. 

Místnosti s instalovaným podlahovým vytáp!ním budou chlazeny systémem 

podlahového vytáp!ní. Aby se p"edešlo kondenzaci vodní páry na konstrukci podlahy, bude 

probíhat chlazení s tepelným spádem 17/22°C. 
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6.3 P íprava teplé vody 

Vzhledem k relativn! nízké spot"eb! teplé vody v daném objektu, kde se nenachází 

sprchy ani sportovní za"ízení, doporu uji zachovat stávající zp#sob p"ípravy TV. Rozloha 

objektu a vzdálenosti jednotlivých distribu ních míst vyžaduje p"i p"ípadné centrální p"íprav! 

teplé vody velmi výkonnou cirkulací. Vzhledem k relativn! malé spot"eb! teplé vody 

v objektu nepovažuji za nutné zbývat se centrální p"ípravou teplé vody. 

V tomto p"ípad! p"ípravy teplé vody doporu uji rovn!ž použít bezdotykové baterie 

s nastavenou výstupní teplotou teplé vody. 

6.4 Zdroj tepla 

Na základ! zm!ny pot"eby tepelného výkonu jsou navrženy dv! alternativy zdroje 

tepla. Jedná se vždy o kaskádu tepelných  erpadel dopln!ných bivalentním zdrojem tepla 

tvo"eným 2 elektrokotly. 

Tepelný výkon byl stanoven pro parametry: 

• Vnit"ní teplota:     20°C 

• Venkovní teplota:     -15°C 

• Pr#m!rná venkovní teplota v topném období: 4°C 

• Oblast  íslo II – Ostrava 

• Výpo et byl proveden obálkovou metodou s rozd!lením budovy na zóny 

(budova, p"ednáškové sály) 

Požadavky na tepelný výkon: 

• Budova, blok B:  335,62 kW (bez p"ednáškových sál#) 

• Velký p"ednáškový sál: 46,00 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

• Malý p"ednáškový sál 1: 21,20 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

• Malý p"ednáškový sál 2: 21,20 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

Celkem je tedy požadován výkon 424,02 kW. 

6.4.1 Elektrické tepelné #erpadlo 

P"i zachování typu  erpadla zem!-voda zna ky IVT GEREENLINE D70, které mají 

p"i zvolené výstupní teplot! topné vody 45°C výkon 69,3 KW p"i teplot! vrtu 0°C. 

Na pokrytí požadavk# na tepelný výkon je pot"eba kaskáda ze 6 zvolených  erpadel. 



 45 

Dále se díky snížení teploty topné vody zvýšil topný faktor (COP) z hodnoty 2,86 na 

3,43. Tato hodnota se již p"ibližuje k ideálním hodnotám pro ekonomický provoz tepelného 

 erpadla. 

Požadovaná délka vrtu: 

Topný výkon T& (0/45°C): Q t = 69 300 W 

Elektrický p"íkon T&:  P = 20 200 W 

Chladící výkon T&:  Q ch = Qt – P = 69 300 – 20 200 = 49 100 W 

Uvažovaná hornina: Normální hornina (dle kap. 3.2. tab.3 topená"ské 

p"íru ky  .3) 

Výkon vrtu:   q vrt = 50 W / m 

Pot"ebná hloubka vrtu:  H = Q ch / q vrt = 49 100 / 50 = 982 m. 

Návrh pro 1  erpadlo:  10 vrt# po 100 m délky 

 

6.4.2 Plynové tepelné #erpadlo 

Tento typ tepelného  erpadla funguje stejn! jako jiné typy  erpadel. Pouze na pohon 

kompresoru místo elektromotoru používá b!žný 4-taktní spalovací motor na zemní plyn. Dále 

využívá pro oh"ev topné vody i odpadní teplo ze spalovacího procesu motoru. 

Pro pokrytí tepelné ztráty jsem zvolil kaskádu tepelných  erpadel ROBUR PRO 

GAHP-GS s výkonem 39,34 kW s ú inností využití plynu (G.U.E) 156,6% p"i výstupu topné 

vody 45°C a teplot! vrtu 0°C. 

Pro pokrytí tepelné ztráty posuzované  ásti objektu je pot"eba 11 takovýchto  erpadel. 

Požadovaná délka vrtu: 

Topný výkon T& (0/45°C): Q t = 39 340 W 

Plynový p"íkon T&:  P = 25 121 W 

Chladící výkon T&:  Q ch = Qt – P = 39 340 – 25 121 = 39 314 W 

Uvažovaná hornina: Normální hornina (dle kap. 3.2. tab.3 topená"ské 

p"íru ky  .3) 

Výkon vrtu:   q vrt = 50 W / m 

Pot"ebná hloubka vrtu:  H = Q ch / q vrt = 39 314 / 50 = 786 m. 

Návrh pro 1  erpadlo:  8 vrt# po 100 m délky 
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7. Ekonomické vyhodnocení 

Tabulka  .2 – Srovnání pot!eb energií a jejich cen 
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Celkový požadovaný tepelný výkon 

(kW) 
536,72 424,02 424,02 

Požadovaný tepelný výkon na vytáp!ní bez 
vzduchotechniky (kW) 

335,62 335,62 335,62 

Požadovaný tepelný výkon pro 
vzduchotechniku (kW) 

201,10 88,00 88,00 

Pot"eba elektrické energie na vytáp!ní 

(GJ/rok) 
1285,46 1047,65 - 

Topný faktor (COP) 2,86 3,45 - 

Pot"eba energie plynu na vytáp!ní 

(GJ/rok) 
- - 2283,36 

Ú innost p"em!ny plynu (G.U.E) - - 1,566 

Cena elektrické energie (1)  (K /GJ) 8 664,05 8 664,05 - 

Cena energie plynu (2)  (K /GJ) - - 4958,56 

Celkové náklady na vytáp"ní 

(K#/rok) 
11 137 289 9 076 891 11 322 177 

Úspora na nákladech na vytáp"ní (%) 0 18,50 -1,66 

Poznámky pro tabulku  .2: 

(1) Pro tarif "EZ Komfort pro firmy s tepelným  erpadlem. Vysoký tarif 2 hod/den, nízký tarif 22 hod/den. 

#ízeno p!es HDO. Cena v etn$ DPH 

(2) Pro tarif "EZ Topím++ pro firmy.  Cena v etn$ DPH 
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Tabulka  .3 – Porovnání investi ních náklad% na zdroji tepla 
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 Cena za zdroj tepla 

Po et tepelných  erpadel (1) (ks) 8 6 11 

Cena tepelného  erpadla (2) (K ) 795 600 795 600 439 056 

Celková cena za zdroj tepla (K#) 6 364 800 4 773 600 4 829 616 

 Cena za vrty 

Požadovaná délka vrtu pro 1  erpadlo (bm) 1000 1000 800 

Po et tepelných  erpadel (ks) 8 6 11 

Celková délka vrt# (bm) 8000 6000 8800 

Orienta ní cena vrtu (3) (K /bm) 1100 1100 1100 

Celková cena za vrty (K#) 8 800 000 6 600 000 9 680 000 

 Ostatní náklady 

Nutnost plynofikace budovy, cca 250 bm 
plynové p"ípojky (bm) 

- - 250 

Cena za plynovou p"ípojku (4) (K /bm) - - 984,15 

Cena za jiné náklady   246 037,5 

Celková cena zdroje tepla 15 164 800 11 373 600 14 755 653 

Úspora na investi#ních nákladech (%) 0 25,00 2,69 

Poznámky pro tabulku  .3: 

(1) V celé posuzované  ásti – celý blok B 

(2) Cena p!evzata od výrobce. Cena v etn$ DPH 

(3) Cena vrtu vychází z b$žn$ udávané orienta ní ceny. K p!esn$jší cen$ je t!eba !ádný geologický pr%zkum 

(4) Ceny p!evzaty z publikace „Katalog orienta ních cen stavebních prací 2008 PSV – 1.díl“ 
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Tabulka  .4 – Porovnání investi ních náklad% topnou soustavu 

 

S
tá

va
jí

cí
 s

ta
v 

E
le

kt
ri

ck
é 

te
pe

ln
é 
 e

rp
ad

lo
 

N
ov

ý 
st

av
 

E
le

kt
ri

ck
é 

te
pe

ln
é 
 e

rp
ad

lo
 

N
ov

ý 
st

av
 

P
ly

no
vé

 te
pe

ln
é 
 e

rp
ad

lo
 

 Cena za otopnou soustavu 

Fancoily (1) (ks) 43 - - 

Cena za kus (2) (K /kus) 7374,99 - - 

Po et okruh# PV na rozd!lova ích (1) (ks) - 89 89 

Cena okruhu na rozd!lova i, v etn! sk"ín! 
rozd!lova e (2) (K /kus) 

- 1186,68 1186,68 

Potrubí PEXc 18x1 (1) (bm) - 7214 7214 

Cena potrubí PEXc 18x1, v etn! p"íchytek (2) 
(K /bm)  

- 28,96 28,96 

Celkové cena otopné soustavy (K#) 317 124,57 314 531,96 314 531,96 

 Cena za rozvody pro otopnou soustavu 

Fe DN 15 iz. (1) (bm) 185,32 - - 

Cena za Fe DN 15 iz. (2) (K /bm) 240,30 - - 

Fe DN 20 iz. (1) (bm) 81,32 - - 

Cena za Fe DN 20 iz. (2) (K /bm) 253,93 - - 

Fe DN 25 iz. (1) (bm) 67,52 - - 

Cena za Fe DN 25 iz. (2) (K /bm) 344,38 - - 

Fe DN 32 iz. (1) (bm) 25,85 87,23 87,23 

Cena za Fe DN 32 iz. (2) (K /bm) 394,63 394,63 394,63 

Fe DN 40 iz. (1) (bm) 18,26 114,71 114,71 
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Cena za Fe DN 40 iz. (2) (K /bm) 460,51 460,51 460,51 

Celková cena za rozvody 107 044,61 87 248,67 87 248,67 

Celková cena topné soustavy 424 169,18 401 780,63 401 780,63 

Úspora na investi#ních nákladech (%) 0 5,27 5,27 

    

Poznámky pro tabulku  .4: 

(1) Po et je uvád$n pouze pro posuzovanou  ást bloku B, pro kterou byl zpracováván projekt. Jedná se o  ásti 

1.NP, 3.NP a 5.NP 

(2) Ceny p!evzaty z publikace „Katalog orienta ních cen stavebních prací 2008 PSV – 1.díl“ 

7.1 Ekonomické vyhodnocení 

Na základ! výpo t#, shrnutých ve výše uvedených tabulkách mohu konstatovat, že 

stávající systém vytáp!ní a vzduchotechniky není moc povedený. A to hlavn! z d#vod#: 

• Vysoké celkové po"izovací náklady 

• Vysoké provozní náklady zp#sobené požadavkem na vysokou teplotu topné 

vody vzhledem k použitému zdroji tepla. 

• Zbyte n! velké vým!ny vzduchu v p"ednáškových sálech 

• Zhoršené možnosti údržby fancoil#, dané jejich umíst!ní pod stropem 

 

Proto doporu uji stávající systém nahradit nov! navrženým systémem podlahového 

vytáp!ní. Jedná se o systém firmy PEDOTHERM Moravia spol. s.r.o. s topnou trubkou 

PEDOTHERM Quintus 18x2. Jako zdroj tepla doporu uji zachovat stávající zdroj tepla – 

kaskáda elektrických tepelných  erpadel IVT GEREENLINE D70. Jejich po et však 

zredukovat na pot"ebný tepelný výkon. 

Výhody tohoto systému: 

• Celkové po"izovací náklady na zdroj tepla nižší o 25,00% v porovnání se 

stávajícím stavem 

• Celkové po"izovací náklady na otopnou soustavu nižší o 5,27% v porovnání se 

stávajícím stavem 

• Provozní náklady na vytáp!ní a vzduchotechniku nižší 18,50% v porovnání se 

stávajícím stavem,  ehož se dosáhlo hlavn! snížením požadavku na teplotu 

topné vody a snížení množství vym!n!ného vzduchu v p"ednáškových sálech 
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• Bezúdržbový systém vytáp!ní – topný had v podlaze nevyžaduje údržbu – není 

nutnost  isti filtry nebo t!lesa.  

• Optimáln!jší rozložení teploty vzduchu v místnosti, blížící se ideálnímu stavu 

Tento výpo et je platný za p"edpokladu, že by výše popsané zm!ny a opat"ení byly 

provedeny p"ed nebo b!hem realizace stavby. V sou asné dob!, kdy už stavba stojí, by 

takovéto zásahy byly nereálné, vzhledem k tomu, že se jedná o novou a s nejv!tší 

pravd!podobností ješt! nezkolaudovanou budovu. Instalace uvedených opat"ení v této chvíli 

by m!la za následek vybourání veškerých podlah v celém objektu, což vzhledem k jeho 

rozlehlosti bylo tém!" nereálné a nesmyslné. 

Další navrhovaná alternativa – plynové tepelné  erpadlo v kombinaci s nízkoteplotním 

systémem podlahového vytáp!ní se nejeví jako p"íliš optimální. Celková úspora na 

investi ních nákladech je pouze 2,77% a navíc provozní náklady jsou 1,66% vyšší, než 

stávající stav. 
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8. Technická zpráva pro vytáp"ní – nov" navržený stav 

8.1 Systém podlahového vytáp"ní 

Projekt úst"edního vytáp!ní nové budovy FEI je vypracován na základ! projektu 

stavební  ásti a výpo tu tepelných ztrát. 

Výpo et tepelných ztrát byl proveden dle platných norem a za podmínek: 

• Vnit"ní teplota:     20°C 

• Venkovní teplota:     -15°C 

• Pr#m!rná venkovní teplota v topném období: 4°C 

• Oblast  íslo II – Ostrava 

• Výpo et byl proveden po místnostech 

Podlaha, jako topné t!leso, byla navržena Kalous - Kollmarovou metodou s 

p"ihlédnutím k materiálové bázi firmy PEDOTHERM Moravia spol. s.r.o. Výpo et byl 

proveden v originálním softwaru firmy PEDOTHERM Moravia spol. s.r.o. s p"ihlédnutím 

k platným normám a p"edpis#m. 

8.1.1 P edm"t projektu 

P"edm!tem projektu podlahového vytáp!ní PEDOTHERM je rozmíst!ní otopných 

t!les, rozd!lova # a sb!ra # podlahového vytáp!ní PEDOTHERM s navazujícím 

dimenzováním otopné plochy a zakreslením dispozic vytáp!cích okruh#.  

8.1.2 Volba topného systému 

Celý objekt, s výjimkou p"ednáškových sál# a n!kterých podružných místností, je 

vytáp!n podlahovým vytáp!ním PEDOTHERM. 

Systém úst"edního vytáp!ní je navržen pro nízkoteplotní provoz v režimu 45/30°C. 

Topné t!leso v místnostech s podlahovým vytáp!ním tvo"í samotná podlaha, p"i emž 

trubky PEDOTHERM Quintus 18x2 s kyslíkovou barierou odevzdávají teplo topné vody 

vrstv!, ve které jsou uložené. Ochrana proti difuzi vzdušného kyslíku je zabezpe ena pomocí 

kyslíkové bariéry na samotných trubkách podlahového vytáp!ní. 

Tento zp#sob vytáp!ní zajiš'uje dokonalou hygienu a vysoký termický komfort. 

Sálavé vytáp!ní zabezpe uje rovnom!rné rozd!lení tepla v prostoru. 

P"i p"echodu trubek p"es topná pole (dilatace) jsou tyto chrán!ny plastovými 

vrapovanými hadicemi z PE. 
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Hydraulická rovnováha topných okruh# je nastavena podle regula ního plánu na 

ventilech rozd!lova # PEDOTHERM.  

Plechové sk"í$! s rozd!lova i jsou zapušt!ny do svislých stavebních konstrukcí. 

Schematické dispozi ní rozmíst!ní jednotlivých topných okruh#, jejich rozte e a délky jsou 

rozkresleny v projektové dokumentaci. 

P"i pokládání keramické dlažby je nutné dodržet všechny dilata ní spáry v topných 

betonech. Tyto spáry se vyplní trvale elastickým materiálem. Sty né hrany se st!nami musí 

být opat"eny dilata ní páskou. P"ed pokládáním veškerých podlahových krytin musí být 

podlahové vytáp!ní dle &SN EN 1264-4 min. 7 dní v provozu.  

Dilata ní pásy jsou z pás# zp!n!ného polyetylénu tl. 10 mm. Dilata ní spáry rozd!lují 

jednotlivé vrstvy v celém pr#"ezu, od tepelné izolace až po povrch podlahy. Jsou 

bezpodmíne n! nutné z d#vodu beznap!'ového vyrovnávání termicky podmín!ných zm!n 

délky materiál#. 

8.1.3 Regula#ní systém podlahového vytáp"ní 

Systém m!"ení a regulace bude rozd!len do n!kolika sb!rných míst – podcentrál. Tyto 

podcentrály musí být kompatibilní s stávajícím systémem použitý v objektu VŠB. Jednotlivé 

rozvad! e budou propojeny datovou linkou a budou spolu komunikovat. Pomocí p"enosového 

ovládacího displeje obsluha bude moci monitorovat a obsluhovat jednotlivá za"ízení dle 

požadavku provozu. Dále budou propojeny na dispe erské pracovišt!. Toto dispe erské 

pracovišt! bude dále propojeno s stávajícím dispe inkem VŠB. 

 Základem "ídícího systému jsou voln! programovatelné jednotky umož$ují pln! 

využít všechny funkce za"ízení v požadovaných technologických funkcích. 

 Tyto voln! programovatelné automatiza ní podstanice slouží k "ízení a regulaci 

technických za"ízení budov. 

Okruhy podlahového vytáp!ní budou regulovány pr#tokem, který bude "ízen 

elektrotermickými hlavicemi. Ty budou "ízeny prostorovými termostaty a zárove$ bude 

možné jejich ovládání z centrálního dispe inku dle standard# VŠB. 

Teplota topné vody bude "ízena na základ! ekvitermní regulace. 

Proti p"ekro ení maximální teploty topné vody v podlaze musí být instalován 

termostat, který v p"ípad! dosažení havarijní teploty 55°C zablokuje zdroj tepla. K 

rozd!lova #m p"ichází regulovaná voda v závislosti na venkovní teplot!.  

Zaregulování topných okruh# bude provedeno na stejnou parciální tlakovou ztrátu, 

resp. na vypo tený hmotnostní pr#tok. Tyto pr#toky jsou nastaveny na jednotlivých 
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armaturách p"íslušných rozd!lova # a sb!ra #. Parciální tlaky, které je pot"ebné p"ekonat 

mezi vstupem do rozd!lova # vytáp!cích obvod# a mezi    výstupem ze sb!ra #, jsou 

vypo ítány dle nejnep"ízniv!jších vytáp!cích okruh#.  

8.1.4 Tlaková zkouška a uvedení do provozu 

Položené topné trubky se tlakují po napojení na rozd!lova  a sb!ra . Trubky se napustí 

upravenou vodou pomocí lakovací pumpy, p"i emž se systém vždy odvzduš$uje (p"i 

odstaveném ob!hovém  erpadle). Tlaková zkouška bude provedena na tlak 6 Bar. Tento tlak 

bude udržován i p"i zakrývání topného hada, aby v p"ípad! jeho poškození byl z"etelný únik 

topného média. Tlakovou zkoušku musí provést osoba odborn! zp#sobilá. 

První zátop smí být proveden na provozní teplotu až po dokonalém vytvrdnutí 

betonové nebo anhydritové samonivela ní podlahy. P"ed položením podlahovin je nutno 

systém provozovat po dobu min. 7 dní, nebo dle požadavk# dodavatele podlahových krytin. 

P"i realizaci v zimních m!sících se doporu uje použít do topného systému 

protimrazový p"ípravek PEDOTHERM FS 1. 

Nedodržení vyprojektovaných dispozi ních "ešení, jako i použití odlišných staveních 

materiál# vede ke zm!nám v tepelných ztrátách budovy, které se pak rozchází s 

vyprojektovanými hodnotami. Proto materiály uvedené ve stavební  ásti jsou závazné. Toto 

platí i pro dodržení navržených skladeb podlah a podlahovin. P"i instalaci sanitárních za"ízení 

a dalších za"izovacích p"edm!t# se doporu uje tyto p"edm!ty upevnit k podlaze lepením. 

V nezbytných p"ípadech mechanického zasahování do podlahy je nutné "ídit se 

fotografickou dokumentací provedenou p"i tlakové zkoušce. 

8.2 Systém vzduchotechniky 

Vzduchotechnické jednotky pro p"ednáškové sály jsou umíst!ny ve strojovnách 

vzduchotechniky. Ty jsou umíst!ny pod p"ednáškovými sály. Ty budou zárove$ dostate n! 

upraveny, aby nedocházelo k ší"ení hluku. 

Zdrojem tepla pro vzduchotechniku je soustava tepelných  erpadel, které dodávají 

topnou vodu s tepelným spádem 45/30 do vzduchotechnických vým!ník#. 

8.2.1 Vzduchotechnické potrubí 

Vzduchotechnické potrubí je z pozinkovaného plechu t"ídy I. Vzduch je nasáván 

z vn!jšího prost"edí p"es nerezové v!že p"ed šikmou  elní st!nou posluchárny. Stejnými 
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v!žemi je vyfukován odpadní vzduch ven. Do vzduchotechnických potrubí budou osazeny 

tlumi e hluku. 

8.2.2 Malý p ednáškový sál 

Tento sál je pro 120 žák#. P"i množství vzduchu 35 m3/h/žák  iní množství 

p"ivád!ného vzduchu 4200 m3/h.  

Pro dostate nou rezervu se doporu uje množství vzduchu 4500 m3/h o teplot! 27°C, 

což zajistí dostate né v!trání a zárove$ dostate n! pokryje tepelnou ztrátu místnosti. 

P"i použití jednotky ATREA Duplex-S 5600 s ú inným systémem rekuperace, jejíž 

ú innost dosahuje p"i tomto pr#toku vzduchu 80%, posta uje oh"íva  vzduchu o výkonu 

21,2 kW. 

8.2.3 Velký p ednáškový sál 

Tento sál je pro 206 žák#. P"i množství vzduchu 35 m3/h/žák  iní množství 

p"ivád!ného vzduchu 7210 m3/h.  

Pro dostate nou rezervu se doporu uje množství vzduchu 7500 m3/h o teplot! 27°C, 

což zajistí dostate né v!trání a zárove$ dostate n! pokryje tepelnou ztrátu místnosti. 

P"i použití jednotky ATREA Duplex 5600 se systémem rekuperace, jejíž ú innost 

dosahuje p"i tomto pr#toku vzduchu 68%, posta uje oh"íva  vzduchu o výkonu 46,0 kW. 

8.2.4 Regula#ní systém vzduchotechniky 

Systém m!"ení a regulace bude rozd!len do n!kolika sb!rných míst – podcentrál. Tyto 

podcentrály musí být kompatibilní s stávajícím systémem použitý v objektu VŠB. Jednotlivé 

rozvad! e budou propojeny datovou linkou a budou spolu komunikovat. Pomocí p"enosového 

ovládacího displeje obsluha bude moci monitorovat a obsluhovat jednotlivá za"ízení dle 

požadavku provozu. Dále budou propojeny na dispe erské pracovišt!. Toto dispe erské 

pracovišt! bude dále propojeno s stávajícím dispe inkem VŠB. 

 Základem "ídícího systému jsou voln! programovatelné jednotky umož$ují pln! 

využít všechny funkce za"ízení v požadovaných technologických funkcích. Tyto voln! 

programovatelné automatiza ní podstanice slouží k "ízení a regulaci technických za"ízení 

budov. 

Teplota v místnosti bude "ízena z centrálního dispe inku a na základ! nastavení 

prostorového termostatu v místnosti. 
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8.3 Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je kaskáda 6 kus# elektrických tepelných  erpadel zem!-voda, typ IVT 

GEREENLINE D70 o celkovém tepelném výkonu 418,8 kW, p"i výstupní teplot! topné vody 

45°C a teplot! vrtu 0°C. Topný faktor (COP) má hodnotu 3,43. 

Pomocným zdrojem tepla je dvojce elektrokotl# o celkovém výkonu 30 kW. 

Tato sestavu bude umíst!na ve stávající strojovn!. 

Instalovaný tepelný výkon: 448,8 kW. 

Požadavky na tepelný výkon: 

• Budova, blok B:  335,62 kW (bez p"ednáškových sál#) 

• Velký p"ednáškový sál: 46,00 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

• Malý p"ednáškový sál 1: 21,20 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

• Malý p"ednáškový sál 2: 21,20 kW (v etn! nuceného v!trání s rekuperací) 

Celkem je požadován tepelný výkon 424,02 kW. 

Tepelná  erpadla odebírají teplo z geotermálních vrt#. Délka každého vrtu byla 

stanovena na 100 m. 

Požadovaná délka vrtu: 

Topný výkon T& (0/45°C): Q t = 69 300 W 

Elektrický p"íkon T&:  P = 20 200 W 

Chladící výkon T&:  Q ch = Qt – P = 69 300 – 20 200 = 49 100 W 

Uvažovaná hornina: Normální hornina (dle kap. 3.2. tab.3 topená"ské 

p"íru ky  .3) 

Výkon vrtu:   q vrt = 50 W / m 

Pot"ebná hloubka vrtu:  H = Q ch / q vrt = 49 100 / 50 = 982 m. 

Návrh pro 1  erpadlo:  10 vrt# po 100 m délky 

Celková délka vrt# pro kaskádu tepelných  erpadel:  6000 m délky. 

Vrt bude napušt!n sm!sí destilované vody a kapaliny pro tepelná  erpadla, dle p"edpis# a 

požadavk# výrobce tepelného  erpadla. 
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8.3.1 Regula#ní systém zdroje tepla 

Zdroj tepla bude "ízen z centrálního dispe inku dle standard# VŠB. Dále bude "ízen 

systémem inteligentní budovy a na základ!: 

• Venkovní teploty 

• Pot"eby tepla v budov! dle: 

o Hodnot z prostorových termostat# podlahového vytáp!ní a nastavení 

jednotlivých regula ních hlavic na rozd!lova i – sb!ra i podlahového 

vytáp!ní 

o Hodnot z prostorových termostat# v p"ednáškových sálech, které "ídí 

vzduchotechnické jednotky. 

o Dle nastavení z centrálního dispe inku 
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9. Záv"r 

Ve své diplomové práci jsem se v!noval posouzení systému vytáp!ní budovy FEI. P"i 

jeho analýze jsem nalezl "adu nedostatk#, které nejsou v souladu s dnešními trendy v tepelné 

technice. Jedná se hlavn! o maximální aplikaci nízkoteplotních systém# v kombinaci se 

obnovitelným zdrojem energie. 

Na základ! své analýzy jsem navrhnul alternativu k sou asnému stavu. Ta spo ívá 

v navržení nízkoteplotního systému podlahového vytáp!ní, které má v!tší komfort p"i užívání 

a nižší energetickou náro nost, než v sou asné dob! navrhované fancoily.  

Zavedení nízkoteplotního vytáp!ní se rovn!ž velice podstatn! zvýší topný faktor 

tepelného  erpadla, což znamená další úspory energie. 

Další zvolené opat"ení se týká vzduchotechniky a to snížení množství vým!ny 

vzduchu v daných místnostech, ale v rámci, které dovolují platné normy. Do systému 

vzduchotechniky zárove$ osadit výkonné rekupera ní jednotky. 

Jako zdroj tepla bude sloužit kaskáda elektrických tepelných  erpadel zem!-voda. 

Uvažovaná alternativa tepelného  erpadla  nevychází ekonomicky dob"e. 

Mnou navržená opat"ení mají za následek: 

• Celkové po"izovací náklady na zdroj tepla nižší o 25,00%  

• Celkové po"izovací náklady na otopnou soustavu nižší o 5,27% 

• Provozní náklady na vytáp!ní a vzduchotechniku nižší 18,50% 

To vše p"i stejném konstruk ním uspo"ádání budovy. 

P"edpokládám, že tyto výsledky jsou uspokojivé a že se m!ly zapracovat do projektu 

ješt! p"ed samotnou realizací stavby. 

Záv!rem chci pod!kovat svému vedoucí diplomové práce, panu Ing. Otakaru 

Galasovi, za vedení p"i vypracování odborné  ásti této práce. Další pod!kování pat"í panu 

Ing. Filipu &mielovi.  
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Protokol k pr kazu energetické náro!nosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifika!ní údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice,  íslo, PS!): 
Areál VŠB-TUO 
17.listopadu 15/2172 
Ostrava Poruba 

Ú el budovy: Vysoká škola 

Kód obce: 708 33 

Kód katastrálního území: 41 

Parcelní  íslo: 1738/1 

Vlastník nebo spole enství vlastník", 
pop#. stavebník: 

VŠB-TUO 
      

Adresa: 
17.listopadu 15/2172 
Ostrava Poruba 
708 33 

I!: není 

Tel./e-mail: 597 325 278 

Provozovatel, pop#. budoucí provozovatel: 
Shodný s vlastníkem 
      

Adresa: 
Viz výše 
      
      

I!:       

Tel./e- mail:       

Nová budova
 

Zm$na stávající budovy
 

Umíst$ní na ve#ejném míst$ podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.
 

b) typ budovy 

Rodinný d"m
 

Bytový d"m
 

Hotel a restaurace
 

Administrativní budova
 

Nemocnice
 

Budova pro vzd$lávání
 

Sportovní za#ízení
 

Budova pro velkoobchod a maloobchod
 

Jiný druh budovy - p#ipojte jaký:
       



c) užití energie v budov" 

1. stru ný popis energetického a technického za#ízení budovy 

V posuzované  ásti probíhá vytáp$ní p#es soustavu fancoil". V p#ednáškových sálech 
probíhá vytáp$ní pomocí vzduchotechniky, která slouží zárove% k nucené vým$n$ vzduchu.  
Zdrojem tepla je kaskáda elektrických tepelných  erpadel zem$-voda 
Tepelný spád soustvy je 55/40°C 
      

2. druhy energie užívané v budov$ 

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 

  Hn$dé uhlí   !erné uhlí   Koks 

  TTO   LTO   Nafta 

  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 

  Ostatní obnovitelné zdroje – p#ipojte jaké:       

  Jiná paliva – p#ipojte jaká:       

3. hodnocená díl í energetická náro nost budovy EP 

  Vytáp$ní (EPH)   P#íprava teplé vody (EPDHW) 

  Chlazení (EPC)   Osv$tlení (EPLight) 

  Mechanické v$trání (v . zvlh ování) (EPAux;Fans) 

d) technické údaje budovy 

1. stru ný popis budovy 

Jedná se o  áste n$ podsklepený objekt o 5 NP. Nosnou  ást tvo#í železebotenový  
monolitický skelet. Obvodový pláš& je tvo#en z železobetonu s kontaktním zateplním. 
Budova je zateplena. Konstrukce spl%ují tepeln$ technické požadavky platných norem. 
V posuzované  ásti se nachází kancelá#e pro zam$stnance školy a p#ednáškové sály a 
nezbytné zázemí 

2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vn$jší objem vytáp$né budovy [m3] 48 270,5 

Celková plocha obálky A – sou et vn$jších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohrani ujících objem budovy [m2] 

10 231,6 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 9 379,7 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,21 

3. klimatické údaje a vnit#ní návrhová teplota 

Klimatické místo Ostrava 

Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -15 

P#evažující vnit#ní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20 



4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Sou initel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

M$rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

Obvodová st$na 3 118,0 0,25 779,5 

St#echa 2 660,5 0,21 548,8 

Podlaha 3 398,8 0,65 928,1 

Otvorová výpl% 1 054,3 1,50 1 818,6 

                        

                        

                        

                        

                        

Tepelné vazby             1 023,2 

Celkem 10 231,6 --- 5 098,2 

5. tepeln$ technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veli ina a jednotka Hodnocení 

1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
všech místech nejmén$ takový tepelný 
odpor, že jejich vnit#ní povrchová teplota 
nezp"sobí kondenzaci vodní páry. 

teplotní faktor vnit#ního 
povrchu 
fRsi,N [-] 

SPLN'NO 

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýše požadovaný sou initel prostupu 
tepla a  initel prostupu tepla. 

sou . prostupu tepla 
UN [W/(m2K)], 

 initel prostupu tepla 
(N [W/(m.K)] a )N [W/K] 

SPLN'NO 

3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnit#ní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v množství, které neohrožuje jejich funk ní 
zp"sobilost po dobu p#edpokládané 
životnosti. 

ro ní množství 
kondenzátu a možnost 

odpa#ení 
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev 

SPLN'NO 

4. Funk ní spáry vn$jších výplní otvor" mají 
nejvýše požadovanou nízkou pr"vzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
plášt$ budovy jsou tém$# vzduchot$sné, 
s požadovan$ nízkou celkovou 
pr"vzdušností obvodového plášt$. 

sou initel spárové 
pr"vzdušnosti 

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)], 
celková pr"vzdušnost 

obálky budovy 
n50 [h

-1] 

SPLN'NO 



5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajiš&ovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnit#ním povrchu. 

pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 

SPLN'NO 

6. Místnosti (budova) mají požadovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich p#ílišného chladnutí a 
p#eh#ívání. 

pokles výsledné teploty  
∆θv,N(t) [°C], 

nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C] 

SPLN'NO 

7. Budova má požadovaný nízký pr"m$rný 
sou initel prostupu tepla obvodového plášt$ 
Uem. 

pr"m$rný sou initel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 
SPLN'NO 

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 p#evzaty z projektové dokumentace. 

6. vytáp$ní 

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdroj") energie Elektrické tepelné  erpadlo zem$-voda 

Použité palivo elekt#ina 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotl") [kW] 552 

Pr"m$rná ro ní ú innost zdroje (zdroj") 
energie [%] 

286   
Výpo et 

  
M$#ení 

  
Odhad 

Ro ní doba využití zdroje (zdroj") energie 
[hod./rok] 

1145   
Výpo et 

  
M$#ení 

  
Odhad 

Regulace zdroje (zdroj") energie centrální 

Údržba zdroje (zdroj") energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

P#evažující typ otopné soustavy  Teplovodní - distribuce tepla p#es fancoily 

P#evažující regulace otopné soustavy Centrální z dispe inku 

Rozd$lení otopných v$tví podle orientace 
budovy  

  Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvod" otopné 
soustavy 

Nové 

7. díl í hodnocení energetické náro nosti vytáp$ní 

Vytáp$ní Bilan ní 

Dodaná energie na vytáp$ní Qfuel,H [GJ/rok] 1 285,46 

Spot#eba pomocné energie na vytáp$ní QAux,H [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro nost vytáp$ní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 1 285,46 

M$rná spot#eba energie na vytáp$ní vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 

38 



8. v$trání a klimatizace 

Mechanické v$trání 

Typ v$tracího systému (systém") Nucené v$trání s vytáp$ním a rekuprací 

Tepelný výkon [kW] 201,1 

Jmenovitý elektrický p#íkon systému (systém") 
v$trání [kW] 

Není uvažováno do energetické bilance 

Jmenovité pr"tokové množství vzduchu [m3/hod] 28500 

P#evažující regulace v$trání Centrální 

Údržba v$tracího systému (systém") 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Zvlh ování vzduchu 

Typ zvlh ovací jednotky (jednotek) Není uvažováno v této práci 

Jmenovitý p#íkon systému (systém") zvlh ování 
[kW] 

- 

Použité médium pro zvlh ování   Pára   Voda 

Regulace klimatiza ní jednotky Centrální 

Údržba klimatizace 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod"  Nové 

Chlazení 

Druh systému (systém") chlazení Pasivní a aktivní chlazení vrty T! 

Jmenovitý el. p#íkon pohonu zdroje (zdroj") 
chladu [kW] 

296 

Jmenovitý chladící výkon [kW] 552 

P#evažující regulace zdroje (zdroj") chladu Centrální 

P#evažující regulace chlazeného prostoru Centrální 

Údržba zdroje (zdroj") chladu 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvod" chladu Nové 

9. díl í hodnocení energetické náro nosti mechanického v$trání (v . zvlh ování) 

Mechanické v$trání a úprava vnit#ní vlhkosti Bilan ní 

Spot#eba pomocné energie na mech. v$trání QAux;Fans [GJ/rok] 269,63 

Dodaná energie na zvlh ování Qfuel,Hum [GJ/rok]       

Energetická náro nost mechanického v$trání (v . zvlh ování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 

269,63 

M$rná spot#eba energie na mech. v$trání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)] 

8 



10. díl í hodnocení energetické náro nosti chlazení 

Chlazení Bilan ní 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 63,04 

Spot#eba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro nost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok] 63,04 

M$rná spot#eba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)] 

2 

11. p#íprava teplé vody (TV) 

P#íprava teplé vody 

Druh p#ípravy TV Lokální elektrickým oh#evem 

Systém p#ípravy TV v budov$ 
 

Centrální 
 

Lokální 
 

Kombinovaný 

Použitá energie elekt#ina 

Jmenovitý p#íkon pro oh#ev TV [kW] 45 

Pr"m$rná ro ní ú innost zdroje (zdroj") 
p#ípravy [%] 95 

 
Výpo et 

 
M$#ení 

 
Odhad 

Objem zásobníku TV [litry] Zásobník není instalován 

Údržba zdroje p#ípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvod" TV Nové 

12. díl í hodnocení energetické náro nosti p#ípravy teplé vody 

P#íprava teplé vody Bilan ní 

Dodaná energie na p#ípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 355,44 

Spot#eba pomocné energie na p#ípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]       

Energetická náro nost p#ípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 355,44 

M$rná spot#eba energie na p#ípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 

11 

13. osv$tlení 

Osv$tlení 

Typ osv$tlovací soustavy Ne#ešeno 

Celkový elektrický p#íkon osv$tlení budovy - 

Zp"sob ovládání osv$tlovací soustavy - 



14. díl í hodnocení energetické náro nosti osv$tlení 

Osv$tlení Bilan ní 

Dodaná energie na osv$tlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] -0,00 

Energetická náro nost osv$tlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok]       

M$rná spot#eba energie na osv$tlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 

      

15. ukazatel celkové energetické náro nosti budovy 

Energetická náro nost budovy Bilan ní 

Výroba energie v budov$ nezapo tená v díl ích 
energetických náro nostech (nap#. z kogenerace 
a fotovoltaických  lánk") QE [GJ/rok] 

0,00 

Energetická náro nost budovy EP [GJ/rok] 1 973,57 

M$rná spot#eba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 

58 

M$rná spot#eba energie referen ní budovy Rrq,A 
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náro nost 
referen ní budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 

130 

Vyjád#ení ke spln$ní požadavk" na energetickou 
náro nost budovy 

budova spl%uje požadavky        

T#ída energetické náro nosti hodnocené budovy B - úsporná 

 

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. dodaná energie z vn$jší strany systémové hranice budovy stanovená bilan ním 
hodnocením 

Vypo tené množství 
dodané energie  

Energie skute n$ 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena Energonositel 

GJ/rok GJ/rok K /GJ 

Elektrická energie 1 285,46 1 285,46 8 664,05 

                        

                        

                        

                        

                        

Celkem 1 285,46 1 285,46       



2. energie vyrobená v budov$ 

Vypo tené množství vyrobené energie  
Druh zdroje energie 

GJ/rok 

- -0,00 

            

            

            

            

Celkem 0,00 

 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systém  a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 

  Dálkové vytáp$ní nebo chlazení   Blokové vytáp$ní nebo chlazení 

  Tepelné  erpadlo   Jiné:       

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systém" dodávek energie 

Zm$na systému distribuce tepla v budov$ na nízkoteplotní, p#i zachování stávajícího zdroje 
tepla - zvýšení topného faktoru a tím i efektiviy celého systému. 
Zm$na množství vým$n vzduchu v místnostech s nuceným v$tráním. 
Navrhovaný nízkoteplotní systém je levn$jší a efektivn$jší, než stávající systém 
      

g) doporu!ená technicky a ekonomicky vhodná opat#ení pro snížení energetické 
náro!nosti budovy 

1. doporu ená opat#ení 

 Popis opat#ení 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investi ní 
náklady 
(tis. K ) 

Prostá doba 
návratnosti 

Zm$na topného systému na nízkoteplotní 237,81 401 780 ihned 

                        

                        

                        

Úspora celkem se zahrnutím synergických vliv" 237,81 401 780 ihned 



2. hodnocení budovy po provedení doporu ených opat#ení 

Budova po opat#eních Bilan ní 

Energetická náro nost budovy EP (GJ/rok) 1 622,24 

T#ída energetické náro nosti B - úsporná 

M$rná spot#eba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 

48 

h) další údaje 

1. dopl%ující údaje k hodnocené budov$ 

Budova byla hodnocena pouze z hlediska vytáp$ní a vzduchotechniky 
      
      

2. seznam podklad" použitých k hodnocení budovy 

Projektová dokumentace, technická zpráva 
      
      

 

(2) Doba platnosti pr kazu a identifikace zpracovatele 

Platnost pr"kazu do 20.11.2020 

Pr"kaz vypracoval Bc. Adam Ryš 

 Osv$d ení  . 007 Dne: 20.11.2012 
 
 
 



 
 
 

PR$KAZ ENERGETICKÉ 
NÁRO%NOSTI BUDOVY 

Hodnocení budovy Vysoká škola 
17. listopadu 15/2172, Ostrava Poruba 

Celková podlahová plocha: 9 379,7 m2 
stávající 

stav 
po realizaci 
doporu ení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 

     B 
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

     B 
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

       
 

M$rná vypo tená ro ní spot#eba energie v kWh/m2rok 58 48 

Celková vypo tená ro ní dodaná energie v GJ 1 973,57 1 622,24 

Podíl dodané energie p#ipadající na: 

Vytáp$ní Chlazení V$trání Teplá voda Osv$tlení 

65,0 % 3,0 % 14,0 % 18,0 %         

Doba platnosti pr"kazu do 20.11.2020 

Pr"kaz vypracoval 
Bc. Adam Ryš 
Osv$d ení  . 007 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle  SN EN ISO 13788,  SN EN ISO 6946,  SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha na zemin! 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  13.11.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 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  Železobeton 1   0.0880    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  Extrudovaný po   0.1400    0.0340  2060.0     30.0       100.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu : 
 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 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 :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpo!et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 M!síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    2        28    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    3        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    4        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    5        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    6        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    7        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    8        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
    9        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
   10        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
   11        30    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
   12        31    21.0   64.5  1603.2     5.0  100.0   871.9 
           
 

 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 :         3.47 m2K/W 
 Sou!initel prostupu tepla konstrukce U :        0.274 W/m2K 
 
 Sou!initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 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+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        119.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.4 h 
 
 
 Teplota vnit$ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.94 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.934 
 
  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    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    2    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    3    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    4    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    5    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    6    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    7    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    8    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
    9    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
   10    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
   11    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
   12    17.5   0.784    14.1   0.566    19.9   0.934    68.9 
           
 

 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     e 
         

 tepl.[C]:   20.1   19.7   19.5    5.1 
 p [Pa]:   1491   1490   1412    872 
 p,sat [Pa]:   2355   2301   2270    880 
 
 P"i venkovní návrhové teplot# nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.712E-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. 
 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle  SN EN ISO 13788,  SN EN ISO 6946,  SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha nad suterénem 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  13.11.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 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   0.0150    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Beton hutný 3   0.0650    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  P#nový polysty   0.0200    0.0400  1270.0     20.0        35.0   0.0000 
  4  Železobeton 3   0.2500    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu : 
 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo!et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo!et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 M!síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   57.5  1429.2     5.0   80.0   697.5 
    2        28    21.0   57.5  1429.2     5.0   80.0   697.5 
    3        31    21.0   56.1  1394.4     5.0   76.0   662.6 
    4        30    21.0   54.0  1342.2     5.0   70.0   610.3 
    5        31    21.0   52.2  1297.5     5.0   65.0   566.7 
    6        30    21.0   50.5  1255.2     5.0   60.0   523.1 
    7        31    21.0   47.0  1168.2     5.0   50.0   435.9 
    8        31    21.0   47.0  1168.2     5.0   50.0   435.9 
    9        30    21.0   50.5  1255.2     5.0   60.0   523.1 
   10        31    21.0   52.2  1297.5     5.0   65.0   566.7 
   11        30    21.0   54.7  1359.6     5.0   72.0   627.7 
   12        31    21.0   57.5  1429.2     5.0   80.0   697.5 
           
 

 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 :        1.141 m2K/W 
 Sou!initel prostupu tepla konstrukce U :        0.67  W/m2K 
 
 Sou!initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.67 / 0.70 / 0.74 /0.84 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 :    7.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         47.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.6 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 :        16.82 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.739 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p"i max.  Vypo!tené 
 m#síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    15.7   0.671    12.3   0.456    16.8   0.739    74.7 
    2    15.7   0.671    12.3   0.456    16.8   0.739    74.7 
    3    15.3   0.647    11.9   0.432    16.8   0.739    72.8 
    4    14.8   0.610    11.3   0.396    16.8   0.739    70.1 
    5    14.2   0.577    10.8   0.365    16.8   0.739    67.8 
    6    13.7   0.545    10.3   0.334    16.8   0.739    65.6 
    7    12.6   0.476     9.3   0.267    16.8   0.739    61.0 
    8    12.6   0.476     9.3   0.267    16.8   0.739    61.0 
    9    13.7   0.545    10.3   0.334    16.8   0.739    65.6 
   10    14.2   0.577    10.8   0.365    16.8   0.739    67.8 
   11    15.0   0.622    11.5   0.409    16.8   0.739    71.0 
   12    15.7   0.671    12.3   0.456    16.8   0.739    74.7 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune#ní radiace) 
 
 Pr$b#h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   17.0   16.7   16.0    7.9    5.6 
 p [Pa]:   1491   1311   1221   1179    697 
 p,sat [Pa]:   1935   1906   1815   1069    912 
 
 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   0.1000    0.1000   7.001E-0009 
 
 Celoro!ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.038 kg/m2,rok 
 Množství vypa"itelné vodní páry Mev,a:       0.438 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p"i venkovní teplot# nižší než  10.0 C. 
 
 Pozn.: Vypo!tená celoro!ní bilance má pouze informativní charakter, 
 protože výchozí vn#jší teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 



 Uvedený výsledek byl vypo!ten za p"edpokladu, že se konstrukce nachází 
 v teplotní oblasti -15 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] 
         

  11   0.1000    0.1000   1.86E-0010     0.0005 
  12   0.1000    0.1000   4.61E-0009     0.0128 
   1   0.1000    0.1000   4.61E-0009     0.0252 
   2   0.1000    0.1000   4.61E-0009     0.0363 
   3   0.1000    0.1000   2.40E-0009     0.0427 
   4   0.1000    0.1000  -9.20E-0010     0.0404 
   5   0.1000    0.1000  -3.73E-0009     0.0304 
   6   0.1000    0.1000  -6.45E-0009     0.0136 
   7    ---       ---    -1.19E-0008     0.0000 
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0427 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 2009 
 
 
 
 

  



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle  SN EN ISO 13788,  SN EN ISO 6946,  SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha poslucháren (nad strojovnou) 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  13.11.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 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  Anhydritová sm   0.0400    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  3  Beton hutný 3   0.0500    1.3600  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  4  Železobeton 3   0.2500    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu : 
 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo!et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo!et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 M!síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   57.5  1429.2     5.0   80.0   697.5 
    2        28    21.0   57.5  1429.2     5.0   80.0   697.5 
    3        31    21.0   56.1  1394.4     5.0   76.0   662.6 
    4        30    21.0   54.0  1342.2     5.0   70.0   610.3 
    5        31    21.0   52.2  1297.5     5.0   65.0   566.7 
    6        30    21.0   50.5  1255.2     5.0   60.0   523.1 
    7        31    21.0   47.0  1168.2     5.0   50.0   435.9 
    8        31    21.0   47.0  1168.2     5.0   50.0   435.9 
    9        30    21.0   50.5  1255.2     5.0   60.0   523.1 
   10        31    21.0   52.2  1297.5     5.0   65.0   566.7 
   11        30    21.0   54.7  1359.6     5.0   72.0   627.7 
   12        31    21.0   57.5  1429.2     5.0   80.0   697.5 
           
 

 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 :        1.932 m2K/W 
 Sou!initel prostupu tepla konstrukce U :        0.31 W/m2K 
 
 Sou!initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.40 / 0.45 / 0.55 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 :    5.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         17.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.2 h 
 
 
 Teplota vnit$ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.31 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.582 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p"i max.  Vypo!tené 
 m#síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    15.7   0.671    12.3   0.456    14.3   0.582    87.7 
    2    15.7   0.671    12.3   0.456    14.3   0.582    87.7 
    3    15.3   0.647    11.9   0.432    14.3   0.582    85.6 
    4    14.8   0.610    11.3   0.396    14.3   0.582    82.3 
    5    14.2   0.577    10.8   0.365    14.3   0.582    79.6 
    6    13.7   0.545    10.3   0.334    14.3   0.582    77.0 
    7    12.6   0.476     9.3   0.267    14.3   0.582    71.7 
    8    12.6   0.476     9.3   0.267    14.3   0.582    71.7 
    9    13.7   0.545    10.3   0.334    14.3   0.582    77.0 
   10    14.2   0.577    10.8   0.365    14.3   0.582    79.6 
   11    15.0   0.622    11.5   0.409    14.3   0.582    83.4 
   12    15.7   0.671    12.3   0.456    14.3   0.582    87.7 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune#ní radiace) 
 
 Pr$b#h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   14.5   11.6   10.8    9.8    6.0 
 p [Pa]:   1491   1488   1424   1333    697 
 p,sat [Pa]:   1646   1369   1292   1211    938 
 
 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   0.0070    0.0970   5.702E-0007 
 
 Celoro!ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       3.107 kg/m2,rok 
 Množství vypa"itelné vodní páry Mev,a:       1.629 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p"i venkovní teplot# nižší než  10.0 C. 
 
 Pozn.: Vypo!tená celoro!ní bilance má pouze informativní charakter, 
 protože výchozí vn#jší teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. 



 Uvedený výsledek byl vypo!ten za p"edpokladu, že se konstrukce nachází 
 v teplotní oblasti -15 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] 
         

  11   0.0470    0.0470   1.55E-0009     0.0040 
  12   0.0070    0.0970   2.74E-0007     0.7386 
   1   0.0070    0.0970   2.74E-0007     1.4732 
   2   0.0070    0.0970   2.74E-0007     2.1367 
   3   0.0070    0.0886   1.07E-0007     2.4251 
   4   0.0070    0.0470  -1.42E-0007     2.0569 
   5   0.0070    0.0470  -3.56E-0007     1.1032 
   6    ---       ---    -5.58E-0007     0.0000 
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
         
 

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     2.4251 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 2009 
 
 
 
 

  



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle  SN EN ISO 13788,  SN EN ISO 6946,  SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  St$echa poslucháren 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  5.11.2012 
 
 
 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  Uzav"ená vzduc   0.1000    0.5880  1010.0      1.2         0.1   0.0000 
  3  Minerální vlák   0.1400    0.0570  1125.4    120.5         1.5   0.0000 
  4  Minerální vlák   0.1400    0.0480   900.0     75.0         1.5   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 :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 M!síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -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 :         4.32 m2K/W 
 Sou!initel prostupu tepla konstrukce U :        0.224 W/m2K 
 
 Sou!initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta!ní hodnoty platí pro r$znou kvalitu "ešení tep. most$ vyjád"enou p"ibližnou 
 p"irážkou dle poznámek k !l. B.9.2 v  SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        102.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          6.8 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 :        19.05 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p"i max.  Vypo!tené 
 m#síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.7   0.946    58.4 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.8   0.946    60.7 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.0   0.946    60.4 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.3   0.946    60.5 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.946    63.0 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.946    65.5 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.946    66.7 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.946    66.3 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.946    63.2 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.3   0.946    60.8 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.1   0.946    60.3 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.8   0.946    60.9 
           
 

 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]:   19.5   19.1   18.1    3.1  -14.8 
 p [Pa]:   1491   1211   1186    662    138 
 p,sat [Pa]:   2262   2213   2074    761    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   0.3279    0.3467   8.385E-0008 
 
 Celoro!ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.048 kg/m2,rok 
 Množství vypa"itelné vodní páry Mev,a:      33.369 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p"i venkovní teplot# nižší než -10.0 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 2009 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle  SN EN ISO 13788,  SN EN ISO 6946,  SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  St$echa plochá 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  5.11.2012 
 
 
 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  Uzav"ená vzduc   0.1000    0.5880  1010.0      1.2         0.1   0.0000 
  3  Železobeton 3   0.3000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  4  P#nový polysty   0.2000    0.0400  1270.0     20.0        35.0   0.0000 
  5  Extrudovaný po   0.0400    0.0340  2060.0     30.0       100.0   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 :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
  



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

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -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 :         4.89 m2K/W 
 Sou!initel prostupu tepla konstrukce U :        0.199 W/m2K 
 
 Sou!initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta!ní hodnoty platí pro r$znou kvalitu "ešení tep. most$ vyjád"enou p"ibližnou 
 p"irážkou dle poznámek k !l. B.9.2 v  SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       1977.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.1 h 
 
 
 Teplota vnit$ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.26 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p"i max.  Vypo!tené 
 m#síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.9   0.952    57.9 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.0   0.952    60.3 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.1   0.952    60.0 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.4   0.952    60.2 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.6   0.952    62.8 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.8   0.952    65.4 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.952    66.6 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.952    66.2 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.952    63.1 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.4   0.952    60.5 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.2   0.952    59.9 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.0   0.952    60.4 
           

 

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



Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune#ní radiace) 
 
 Pr$b#h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.7   19.4   18.5   17.6   -8.6  -14.8 
 p [Pa]:   1491   1484   1483    857    400    138 
 p,sat [Pa]:   2292   2250   2129   2011    293    168 
 
 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   0.6125    0.6125   6.603E-0009 
 
 Celoro!ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.006 kg/m2,rok 
 Množství vypa"itelné vodní páry Mev,a:       0.638 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 2009 
 
 
 
 

  



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN  TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle  SN EN ISO 13788,  SN EN ISO 6946,  SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2009 
 
 
 Název úlohy :  Obvodový pláš% 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  5.11.2012 
 
 
 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 vápenná   0.0100    0.8700   840.0   1600.0         6.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2000    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  P#nový polysty   0.1900    0.0400  1270.0     20.0        35.0   0.0000 
  4  Omítka ETICS s   0.0050    0.8000   840.0   1750.0        50.0   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 :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit"ního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 M!síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -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 :         3.86 m2K/W 
 Sou!initel prostupu tepla konstrukce U :        0.248 W/m2K 
 
 Sou!initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 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 :    7.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        283.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.1 h 
 
 
 Teplota vnit$ního povrchu a teplotní faktor dle "SN 730540 a "SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit"ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.83 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.940 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p"i max.  Vypo!tené 
 m#síce  rel. vlhkosti na vnit"ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.6   0.940    58.9 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.7   0.940    61.2 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    19.9   0.940    60.8 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.2   0.940    60.8 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.5   0.940    63.2 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.7   0.940    65.6 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.940    66.8 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.8   0.940    66.4 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.6   0.940    63.4 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.3   0.940    61.1 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.0   0.940    60.7 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.7   0.940    61.4 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit"ním povrchu, 
   Tsi je vnit"ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle "SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune#ní radiace) 
 
 Pr$b#h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.3   19.2   18.4  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1491   1485    837    164    138 
 p,sat [Pa]:   2232   2221   2113    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   0.3801    0.3850   4.001E-0010 
 
 Celoro!ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypa"itelné vodní páry Mev,a:       2.638 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p"i venkovní teplot# nižší než -10.0 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 2009 
 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK& PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na zemin# 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,007       0,065  6,0 
   2  Železobeton 1  0,088       1,430  23,0 
   3  Extrudovaný polystyren  0,140       0,034  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (#l. 5.1 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,627+0,000 = 0,627 
  Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 
  

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

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v!etn# tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem 
 nazna!uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou#initel prostupu tepla (#l. 5.2 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo!tený sou!initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap". krokví v zateplené šikmé st"eše). 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo!tené hodnoty:  V kci nedochází p"i venkovní návrhové teplot# ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK& PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad suterénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 3  0,065       1,360  23,0 
   3  P#nový polystyren 2 (po roce 2  0,020       0,040  35,0 
   4  Železobeton 3  0,250       1,740  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (#l. 5.1 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,627+0,000 = 0,627 
  Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,739 
  

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

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v!etn# tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem 
 nazna!uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou#initel prostupu tepla (#l. 5.2 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,67 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón# !iní: 
  zóna !. 1: 0,012 kg/m2,rok (materiál: P#nový polystyren 2 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,012 kg/m2,rok 
 

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

  V konstrukci dochází b#hem modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna !. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0027 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK& PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha poslucháren (nad strojovnou) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,007       0,065  6,0 
   2  Anhydritová sm#s  0,040       1,200  20,0 
   3  Beton hutný 3  0,050       1,360  23,0 
   4  Železobeton 3  0,250       1,740  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (#l. 5.1 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,015 = 0,849 
  Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

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

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v!etn# tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem 
 nazna!uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou#initel prostupu tepla (#l. 5.2 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,52 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón# !iní: 0,034 kg/m2,rok 
  (materiál: Koberec). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,034 kg/m2,rok 
 

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

  Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,3106 kg/m2,rok 
  Ro!ní množství odpa"itelné vodní páry Mev,a = 0,1628 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK& PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   St"echa poslucháren 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav"ená vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
   3  Minerální vlákna 2 (po roce 20  0,140       0,057  1,5 
   4  Minerální vlákna 2 (po roce 20  0,140       0,048  1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (#l. 5.1 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,015 = 0,849 
  Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

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

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v!etn# tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem 
 nazna!uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou#initel prostupu tepla (#l. 5.2 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo!tený sou!initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap". krokví v zateplené šikmé st"eše). 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón# !iní: 0,315 kg/m2,rok 
  (materiál: Minerální vlákna 2 (po roce 20). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0477 kg/m2,rok 
  Ro!ní množství odpa"itelné vodní páry Mev,a = 33,3686 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK& PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   St"echa plochá 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav"ená vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
   3  Železobeton 3  0,300       1,740  32,0 
   4  P#nový polystyren 2 (po roce 2  0,200       0,040  35,0 
   5  Extrudovaný polystyren  0,040       0,034  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (#l. 5.1 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

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

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v!etn# tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem 
 nazna!uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou#initel prostupu tepla (#l. 5.2 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo!tený sou!initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap". krokví v zateplené šikmé st"eše). 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón# !iní: 0,036 kg/m2,rok 
  (materiál: Extrudovaný polystyren). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,036 kg/m2,rok 
 

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

  Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0063 kg/m2,rok 
  Ro!ní množství odpa"itelné vodní páry Mev,a = 0,6381 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK& PODLE KRITÉRIÍ "SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový pláš% 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit"ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn#jší stran# Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit"ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 "íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Železobeton 3  0,200       1,740  32,0 
   3  P#nový polystyren 2 (po roce 2  0,190       0,040  35,0 
   4  Omítka ETICS silikátová  0,005       0,800  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (#l. 5.1 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypo!tená pr$m#rná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 
  

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

 Pr$m#rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p"i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln#ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v!etn# tepelných most$ a vazeb. Její p"evýšení nad požadavkem 
 nazna!uje pouze možnosti pln#ní požadavku v míst# tepelného mostu !i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou#initel prostupu tepla (#l. 5.2 v "SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo!tená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo!tený sou!initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap". krokví v zateplené šikmé st"eše). 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí (#l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro!ní množství kondenzátu musí být nižší než ro!ní kapacita odparu. 
  3. Ro!ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza!ní zón# !iní: 0,114 kg/m2,rok 
  (materiál: P#nový polystyren 2 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Ro!ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Ro!ní množství odpa"itelné vodní páry Mev,a = 2,6382 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 



 

 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 2009 
 
 
 Název objektu :  Diplomová práce - budova 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   
 Datum :  5.11.2012 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpo!tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr"m#rná ro!ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
  initel ro!ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr"m#rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 P!dorysná plocha podlahy objektu A :      2537.9 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       224.1 m 
 Obestav"ný prostor vytáp"ných #ástí budovy V :     48270.5 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 :  -15.0 C 
 
 Ozna$.  Název  Tep-  Vytáp%ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

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

  1/   1   1.NP          20.0    2076.3   6021.1      82628   21.6%  2360.79 
           
  2/   1   Velká poslu   20.0     241.0   1184.2      20464    5.3%  584.69 
  2/   1   Malá posluc   20.0     165.7    845.6      13340    3.5%  381.13 
  2/   1   Malá posluc   20.0     165.7    845.6      13340    3.5%  381.13 
  2/   1   2.NP          20.0    1824.1   5289.9      56134   14.7%  1603.82 
           
  3/   1   3.NP          20.0    1824.1   5289.9      58879   15.4%  1682.25 
           
  4/   1   4.NP          20.0    1824.1   5289.9      64194   16.8%  1834.11 
           
  5/   1   5.NP          20.0    1334.3   3869.4      73788   19.3%  2108.24 
           
  

 Sou#et:     9455.2   28635.6    382765  100.0%  10936.16 
 
 
 
  



CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Sou$et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL   382.765 kW  100.0 % 
 
 Sou#et tep. ztrát prostupem Fi,T   227.028 kW   59.3 % 
 Sou#et tep. ztrát v"tráním Fi,V   155.737 kW   40.7 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 OP                  24.076 kW     6.3 %    2751.5 m2        8.8 W/m2 
 Výpln" otvor!       92.105 kW    24.1 %    1754.4 m2       52.5 W/m2 
 podlaha na teré      2.538 kW     0.7 %    1290.9 m2        2.0 W/m2 
 Podlaha nad sut     15.649 kW     4.1 %     784.4 m2       19.9 W/m2 
 St echa + OP         6.440 kW     1.7 %     836.4 m2        7.7 W/m2 
 Podlaha nad str     19.331 kW     5.1 %     572.3 m2       33.8 W/m2 
 St echa             10.215 kW     2.7 %    1824.1 m2        5.6 W/m2 
 Tepelné vazby     56.674 kW    14.8 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P!EDPIS#: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - $SN 730540 (1994):  q,c =     0.23 W/m3K 
 Spot eba energie na vytáp"ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    16.65 kWh/m3,rok 
 
 
 P!IBLIŽNÁ M"RNÁ POT!EBA TEPLA NA VYTÁP"NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav"ný objem Vb =    48270.50 m3 
  - pr!m"r. vnit ní teplota Ti =         20.0 C 
  - vn"jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým"ny n =    0,5 1/h 
  - pr!m. výkon int. zdroj! tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune#ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou#ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:      532544 kWh/a 
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v"tráním Qv:       523117 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk ze slune#ního zá ení Qs:             0 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj! tepla Qi:        189103 kWh/a 
  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp"ní Qh:        876013 kWh/a 
  

 Vypo$tená p&ibližná m%rná pot&eba tepla E1 =   18.15 kWh/m3,rok 
 
 
 PR#M"RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Sou#et sou#initel! tep.ztrát (m"rných tep.ztrát) prostupem H,T:   6486.5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   9814.0 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl#ích konstrukcí... Uem,lim:     0.66 W/m2K 
  

 Pr'm%rný sou$initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.60 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2009 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# POSOUZENÍ PODLE  SN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Diplomová práce - budova 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp"ných zón budovy V =  48270,5 m3 
 Plocha ohrani#ujících konstrukcí A =  9814,0 m2 
 P evažující návrhová vnit ní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo#tu programu Ztráty. 
 
 Pr'm%rný sou$initel prostupu tepla budovy ($l. 9) 
  

 Požadavek:  
  max. pr!m. sou#. prostupu tepla U,em,N =   1,04 W/m2K 
  

 Výsledky výpo$tu: 
  pr!m"rný sou#initel prostupu tepla U,em =   0,60 W/m2K 
  

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

 Spln"ní požadavk! na sou#initel prostupu tepla pro díl#í obalové konstrukce 
 vyžaduje sou#asn", aby hodnota U,em nep ekro#ila limit odvozený z požadavk! 
 pro díl#í konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,66 W/m2K 
  

 U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 
  
 Klasifika$ní t&ída prostupu tepla obálkou budovy ($l. C.2) 
  

 Klasifika#ní t ída:  C1 
 Slovní popis:  vyhovující doporu#ené úrovni 
 Klasifika#ní ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
 

 



 

 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 2009 
 
 
 Název objektu :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :  #ást 1.NP po místnostech 
 Datum :  14.11.2012 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpo#tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr!m"rná ro#ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 $initel ro#ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr!m"rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 P!dorysná plocha podlahy objektu A :       748.2 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        86.3 m 
 Obestav"ný prostor vytáp"ných #ástí budovy V :      2992.6 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 :  -15.0 C 
 
 Ozna$.  Název  Tep-  Vytáp%ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

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

  1/  13   A 102 - #ás   20.0     151.3    438.8      13477   30.6%  385.05 
  1/  12   A 156         20.0     175.4    508.6      14477   32.8%  413.63 
  1/  11   A 143         20.0      16.2     47.0        911    2.1%   26.03 
  1/  10   A 146 + 147   20.0       3.7     10.7        200    0.5%    5.71 
  1/   9   A 145         20.0       9.2     26.8        499    1.1%   14.26 
  1/   8   A 148         20.0       8.8     25.6       1018    2.3%   29.09 
  1/   7   A 150         20.0      26.1     75.7       1392    3.2%   39.76 
  1/   6   A 151         20.0      32.7     94.7       1876    4.3%   53.59 
  1/   5   A 152         20.0      25.4     73.6       1466    3.3%   41.89 
  1/   4   A 153         20.0      26.3     76.1       1404    3.2%   40.12 
  1/   3   A 154         20.0      32.5     94.2       2081    4.7%   59.45 
  1/   2   A 155         20.0      84.8    245.9       4910   11.1%  140.30 
  1/   1   A 163         20.0       5.4     15.6        401    0.9%   11.45 
           
  

 Sou#et:      597.7    1733.4     44112  100.0%   1260.33 
 
 
 
  



CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Sou$et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    44.112 kW  100.0 % 
 
 Sou#et tep. ztrát prostupem Fi,T    11.742 kW   26.6 % 
 Sou#et tep. ztrát v"tráním Fi,V    32.369 kW   73.4 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 OP                   1.054 kW     2.4 %     120.4 m2        8.8 W/m2 
 Výpln" otvor!        6.759 kW    15.3 %     128.8 m2       52.5 W/m2 
 Podlaha na teré      1.354 kW     3.1 %     605.6 m2        2.2 W/m2 
 Podlaha nad sut      0.323 kW     0.7 %      16.2 m2       19.9 W/m2 
 Tepelné vazby      2.252 kW     5.1 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P!EDPIS#: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - $SN 730540 (1994):  q,c =     0.42 W/m3K 
 Spot eba energie na vytáp"ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    30.95 kWh/m3,rok 
 
 
 P!IBLIŽNÁ M"RNÁ POT!EBA TEPLA NA VYTÁP"NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav"ný objem Vb =     2992.64 m3 
  - pr!m"r. vnit ní teplota Ti =         20.0 C 
  - vn"jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým"ny n =    0,5 1/h 
  - pr!m. výkon int. zdroj! tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune#ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou#ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       27544 kWh/a 
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v"tráním Qv:        32432 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk ze slune#ního zá ení Qs:             0 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj! tepla Qi:         11954 kWh/a 
  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp"ní Qh:         48619 kWh/a 
  

 Vypo$tená p&ibližná m%rná pot&eba tepla E1 =   16.25 kWh/m3,rok 
 
 
 PR#M"RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Sou#et sou#initel! tep.ztrát (m"rných tep.ztrát) prostupem H,T:    335.5 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    871.0 m2 
  

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

 Pr'm%rný sou$initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.39 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2009 
 



 

 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 2009 
 
 
 Název objektu :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :   ást 3.NP po místnostech 
 Datum :  14.11.2012 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpo!tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr"m#rná ro!ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 $initel ro!ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr"m#rná vnit%ní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 P"dorysná plocha podlahy objektu A :       748.2 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        86.3 m 
 Obestav#ný prostor vytáp#ných !ástí budovy V :      2992.6 m3 
  

 Ú!innost zp#tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁV"RE NÁ P!EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpo!tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Ozna$.  Název  Tep-  Vytáp%ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

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

  1/  17   A 330         20.0     104.6    303.4       4003   11.8%  114.38 
  1/  17   A 302+331     20.0     111.4    323.1       9741   28.8%  278.32 
  1/  16   A 350+351+3   20.0      11.4     33.0        656    1.9%   18.75 
  1/  16   A 347+348+3   20.0       4.5     13.2        303    0.9%    8.66 
  1/  15   A 346         20.0       5.2     15.1        405    1.2%   11.58 
  1/  14   A 345         20.0      20.3     58.8       1106    3.3%   31.61 
  1/  13   A 344         20.0      20.0     57.9       1094    3.2%   31.26 
  1/  12   A 343         20.0      22.0     69.8       1246    3.7%   35.60 
  1/  11   A 342         20.0      20.0     57.9       1094    3.2%   31.26 
  1/  10   A 341         20.0      21.9     63.4       1172    3.5%   33.48 
  1/   9   A 340         20.0      20.0     57.9       1094    3.2%   31.26 
  1/   8   A 339         20.0      21.8     63.3       1168    3.5%   33.37 
  1/   7   A 338         20.0      21.4     62.0       1357    4.0%   38.76 
  1/   6   A 337         20.0      21.5     62.3       1372    4.1%   39.21 
  1/   5   A 336         20.0      21.8     63.3       1168    3.5%   33.37 
  1/   4   A 335         20.0      20.0     57.9       1094    3.2%   31.26 
  1/   3   A 334         20.0      21.9     63.5       1172    3.5%   33.50 
  1/   2   A 333         20.0      42.9    124.4       2317    6.9%   66.21 
  1/   1   A 332         20.0      41.2    119.5       2256    6.7%   64.46 
           
  

 Sou!et:      573.7    1669.7     33820  100.0%    966.29 
 
 
 
  



CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Sou$et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    33.820 kW  100.0 % 
 
 Sou!et tep. ztrát prostupem Fi,T     9.741 kW   28.8 % 
 Sou!et tep. ztrát v#tráním Fi,V    24.079 kW   71.2 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 OP                   1.013 kW     3.0 %     115.7 m2        8.8 W/m2 
 Výpln# otvor"        6.357 kW    18.8 %     121.1 m2       52.5 W/m2 
 Do šachty            0.264 kW     0.8 %      10.3 m2       25.8 W/m2 
 Tepelné vazby      2.107 kW     6.2 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P!EDPIS#: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - $SN 730540 (1994):  q,c =     0.32 W/m3K 
 Spot%eba energie na vytáp#ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    23.73 kWh/m3,rok 
 
 
 P!IBLIŽNÁ M"RNÁ POT!EBA TEPLA NA VYTÁP"NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav#ný objem Vb =     2992.64 m3 
  - pr"m#r. vnit%ní teplota Ti =         20.0 C 
  - vn#jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým#ny n =    0,5 1/h 
  - pr"m. výkon int. zdroj" tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá%ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune!ního zá%ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou!ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot%eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       22850 kWh/a 
 Pot%eba tepla ke krytí tepelných ztrát v#tráním Qv:        32432 kWh/a 
 P%ibližný tepelný zisk ze slune!ního zá%ení Qs:             0 kWh/a 
 P%ibližný tepelný zisk z vnit%ních zdroj" tepla Qi:         11474 kWh/a 
  

 Výsledná pot%eba tepla na vytáp#ní Qh:         44381 kWh/a 
  

 Vypo$tená p&ibližná m%rná pot&eba tepla E1 =   14.83 kWh/m3,rok 
 
 
 PR#M"RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Sou!et sou!initel" tep.ztrát (m#rných tep.ztrát) prostupem H,T:    278.3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    247.1 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl!ích konstrukcí... Uem,lim:     1.08 W/m2K 
  

 Pr'm%rný sou$initel prostupu tepla obálky budovy U,em     1.13 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2009 
 



 

 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 2009 
 
 
 Název objektu :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Adam Ryš 
 Zakázka :  $ást 5.NP 
 Datum :  14.11.2012 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpo#tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr!m"rná ro#ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
 $initel ro#ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr!m"rná vnit ní teplota v objektu Ti,m :        20.0 C 
  

 P!dorysná plocha podlahy objektu A :       546.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       106.0 m 
 Obestav"ný prostor vytáp"ných #ástí budovy V :      2184.0 m3 
  

 Ú#innost zp"tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  bytový 
 
 
 ZÁV"RE NÁ P!EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpo#tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Ozna$.  Název  Tep-  Vytáp%ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

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

  1/  19   A 550+551+5   20.0      11.6     33.7        724    2.2%   20.67 
  1/  18   A 547+548+5   20.0       4.5     13.2        283    0.8%    8.08 
  1/  17   A 546         20.0       5.2     15.1        325    1.0%    9.29 
  1/  16   A 545         20.0      17.0     49.2       1290    3.9%   36.86 
  1/  15   A 544         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/  14   A 543         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/  13   A 542         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/  12   A 541         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/  11   A 540         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/  10   A 539         20.0      30.0     87.0       3157    9.5%   90.19 
  1/   9   A 538         20.0      31.0     89.9       3191    9.6%   91.17 
  1/   8   A 537         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/   7   A 536         20.0      17.4     49.7       1327    4.0%   37.90 
  1/   6   A 535         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/   5   A 534         20.0      17.5     50.7       1338    4.0%   38.23 
  1/   4   A 533         20.0      34.7    100.5       2672    8.0%   76.35 
  1/   3   A 532         20.0      17.5     50.7       1329    4.0%   37.97 
  1/   2   A 531         20.0      36.0    104.3       3529   10.6%  100.84 
  1/   1   A 530         20.0     126.5    367.0       4836   14.5%  138.17 
           
  

 Sou#et:      471.2    1365.7     33365  100.0%    953.30 
 
 
 



 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Sou$et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    33.365 kW  100.0 % 
 
 Sou#et tep. ztrát prostupem Fi,T    18.928 kW   56.7 % 
 Sou#et tep. ztrát v"tráním Fi,V    14.438 kW   43.3 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 St echa              3.306 kW     9.9 %     472.3 m2        7.0 W/m2 
 OP                   0.485 kW     1.5 %      55.4 m2        8.7 W/m2 
 Výpln" otvor!       10.492 kW    31.4 %     199.8 m2       52.5 W/m2 
 Tepelné vazby      4.645 kW    13.9 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P!EDPIS#: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - $SN 730540 (1994):  q,c =     0.44 W/m3K 
 Spot eba energie na vytáp"ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    32.08 kWh/m3,rok 
 
 
 P!IBLIŽNÁ M"RNÁ POT!EBA TEPLA NA VYTÁP"NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav"ný objem Vb =     2184.00 m3 
  - pr!m"r. vnit ní teplota Ti =         20.0 C 
  - vn"jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým"ny n =    0,5 1/h 
  - pr!m. výkon int. zdroj! tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune#ního zá ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou#ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       44399 kWh/a 
 Pot eba tepla ke krytí tepelných ztrát v"tráním Qv:        23668 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk ze slune#ního zá ení Qs:             0 kWh/a 
 P ibližný tepelný zisk z vnit ních zdroj! tepla Qi:          9424 kWh/a 
  

 Výsledná pot eba tepla na vytáp"ní Qh:         59115 kWh/a 
  

 Vypo$tená p&ibližná m%rná pot&eba tepla E1 =   27.07 kWh/m3,rok 
 
 
 PR#M"RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Sou#et sou#initel! tep.ztrát (m"rných tep.ztrát) prostupem H,T:    540.8 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    727.5 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl#ích konstrukcí... Uem,lim:     0.71 W/m2K 
  

 Pr'm%rný sou$initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.74 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2009 
 



 
 
 VÝPO ET ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOV 
 A PR M!RNÉHO SOU"INITELE PROSTUPU TEPLA 
 podle vyhlášky #. 148/2007 Sb. a "SN 730540 
 
 a podle $SN EN ISO 13790 a $SN EN 832 
 
 Energie 2009 
 
 
 Název úlohy:  Diplomová práce                                                                                                                                       
 Zpracovatel:  Adam Ryš                                                                                                                                               
 Zakázka:  Stávající stav                                                                                                                                                      
 Datum:  5.11.2012  
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Po#et zón v objektu:  4 
 Typ výpo#tu pot"eby energie:  m#sí!ní (pro jednotlivé m#síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu: 
 
 Název  Po#et  Teplota    Celková energie globálního slune#ního zá$ení  [MJ/m2] 
 období  dn%  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. m#síc  31  -2,3 C  54,0  130,0  68,0  68,0  86,0 
 2. m#síc  28  -0,6 C  83,0  187,0  112,0  112,0  148,0 
 3. m#síc  31  3,3 C  122,0  252,0  173,0  173,0  270,0 
 4. m#síc  30  8,2 C  155,0  277,0  227,0  227,0  392,0 
 5. m#síc  31  13,3 C  209,0  317,0  302,0  302,0  544,0 
 6. m#síc  30  16,4 C  220,0  299,0  306,0  306,0  551,0 
 7. m#síc  31  17,8 C  223,0  317,0  317,0  317,0  572,0 
 8. m#síc  31  17,3 C  184,0  320,0  277,0  277,0  490,0 
 9. m#síc  30  13,6 C  126,0  248,0  180,0  180,0  306,0 
 10. m#síc  31  9,0 C  86,0  238,0  133,0  133,0  216,0 
 11. m#síc  30  3,8 C  50,0  133,0  68,0  68,0  101,0 
 12. m#síc  31  -0,4 C  40,0  97,0  50,0  50,0  65,0 
 
 Název  Po#et  Teplota    Celková energie globálního slune#ního zá$ení  [MJ/m2] 
 období  dn%  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. m#síc  31  -2,3 C  54,0  54,0  104,0  104,0 
 2. m#síc  28  -0,6 C  83,0  83,0  158,0  158,0 
 3. m#síc  31  3,3 C  130,0  130,0  223,0  223,0 
 4. m#síc  30  8,2 C  180,0  180,0  263,0  263,0 
 5. m#síc  31  13,3 C  248,0  248,0  324,0  324,0 
 6. m#síc  30  16,4 C  259,0  259,0  313,0  313,0 
 7. m#síc  31  17,8 C  263,0  263,0  331,0  331,0 
 8. m#síc  31  17,3 C  216,0  216,0  313,0  313,0 
 9. m#síc  30  13,6 C  137,0  137,0  227,0  227,0 
 10. m#síc  31  9,0 C  94,0  94,0  198,0  198,0 
 11. m#síc  30  3,8 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. m#síc  31  -0,4 C  40,0  40,0  79,0  79,0 
 
 
 
  



P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO!TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 1 : 
 
 Název zóny:  Budova bez p"ednáškových sál$ a vzduchotechniky                                                                                                   
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  6080,490 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  3457,142 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  748,459 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  10286,090 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.2   H,12:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.3   H,13:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.4   H,14:  --- 
 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  614,371  53,530  9,834  63,363  1,000  100,0  551,022 
 2  512,613  48,349  15,006  63,355  1,000  100,0  449,285 
 3  460,089  53,530  22,062  75,591  0,999  100,0  384,586 
 4  314,606  51,803  27,851  79,654  0,995  100,0  235,354 
 5  184,587  53,530  36,113  89,643  0,962  100,0  98,394 
 6  95,982  51,803  36,221  88,024  0,817  100,0  24,066 
 7  60,611  53,530  37,556  91,085  0,606  11,1  5,427 
 8  74,386  53,530  33,268  86,798  0,720  82,1  11,868 
 9  170,634  51,803  22,778  74,581  0,972  100,0  98,165 
 10  303,053  53,530  18,117  71,647  0,996  100,0  231,694 
 11  431,917  51,803  9,795  61,598  0,999  100,0  370,364 
 12  562,026  53,530  7,400  60,930  1,000  100,0  501,113 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  2961,338 GJ 
  
 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  614,371  53,530  9,834  63,363  0,103  0,0  --- 
 2  512,613  48,349  15,006  63,355  0,124  0,0  --- 
 3  460,089  53,530  22,062  75,591  0,164  0,0  --- 
 4  314,606  51,803  27,851  79,654  0,253  0,0  --- 
 5  184,587  53,530  36,113  89,643  0,486  0,0  --- 
 6  95,982  51,803  36,221  88,024  0,749  69,0  11,506 
 7  60,611  53,530  37,556  91,085  0,910  100,0  25,644 
 8  74,386  53,530  33,268  86,798  0,840  79,2  17,343 
 9  170,634  51,803  22,778  74,581  0,437  0,0  --- 
 10  303,053  53,530  18,117  71,647  0,236  0,0  --- 
 11  431,917  51,803  9,795  61,598  0,143  0,0  --- 
 12  562,026  53,530  7,400  60,930  0,108  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  54,493 GJ 
 



 Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  204,667  ---  ---  28,050  ---  ---  232,717 
 2  166,878  ---  ---  28,050  ---  ---  194,929 
 3  142,847  ---  ---  28,050  ---  ---  170,897 
 4  87,418  ---  ---  28,050  ---  ---  115,468 
 5  36,547  ---  ---  28,050  ---  ---  64,597 
 6  8,939  13,312  ---  28,050  ---  ---  50,301 
 7  2,016  29,668  ---  28,050  ---  ---  59,734 
 8  4,408  20,064  ---  28,050  ---  ---  52,523 
 9  36,461  ---  ---  28,050  ---  ---  64,512 
 10  86,058  ---  ---  28,050  ---  ---  114,109 
 11  137,565  ---  ---  28,050  ---  ---  165,615 
 12  186,129  ---  ---  28,050  ---  ---  214,179 
  

 Vysv"tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  1499,578 GJ 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 2 : 
 
 Název zóny:  Malý p"ednáškový sál 1                                                                                                                                
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  583,883 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  201,800 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  59,892 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  845,575 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.1   H,21:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.3   H,23:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.4   H,24:  --- 
 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  35,129  1,892  ---  1,892  0,932  100,0  33,366 
 2  28,252  1,709  ---  1,709  0,925  100,0  26,672 
 3  22,446  1,892  ---  1,892  0,901  100,0  20,742 
 4  11,255  1,831  ---  1,831  0,832  100,0  9,732 
 5  1,069  1,892  ---  1,892  0,343  50,0  0,420 
 6  ---  1,831  ---  1,831  ---  0,0  --- 
 7  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 8  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 9  0,456  1,831  ---  1,831  0,192  0,2  0,105 
 10  9,939  1,892  ---  1,892  0,810  100,0  8,406 
 11  20,626  1,831  ---  1,831  0,896  100,0  18,985 
 12  30,826  1,892  ---  1,892  0,924  100,0  29,078 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  147,508 GJ 
  



 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  50,505  1,892  ---  1,892  0,037  0,0  --- 
 2  42,140  1,709  ---  1,709  0,041  0,0  --- 
 3  37,822  1,892  ---  1,892  0,050  0,0  --- 
 4  25,862  1,831  ---  1,831  0,071  0,0  --- 
 5  15,174  1,892  ---  1,892  0,125  0,0  --- 
 6  7,890  1,831  ---  1,831  0,232  0,0  --- 
 7  4,983  1,892  ---  1,892  0,380  0,0  --- 
 8  6,115  1,892  ---  1,892  0,309  0,0  --- 
 9  14,027  1,831  ---  1,831  0,131  0,0  --- 
 10  24,913  1,892  ---  1,892  0,076  0,0  --- 
 11  35,506  1,831  ---  1,831  0,052  0,0  --- 
 12  46,202  1,892  ---  1,892  0,041  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  12,145  ---  ---  0,413  ---  6,428  18,987 
 2  9,709  ---  ---  0,413  ---  5,806  15,928 
 3  7,550  ---  ---  0,413  ---  6,428  14,391 
 4  3,543  ---  ---  0,413  ---  6,221  10,176 
 5  0,153  ---  ---  0,413  ---  6,428  6,994 
 6  ---  ---  ---  0,413  ---  6,221  6,634 
 7  ---  ---  ---  0,413  ---  6,428  6,841 
 8  ---  ---  ---  0,413  ---  6,428  6,841 
 9  0,038  ---  ---  0,413  ---  6,221  6,672 
 10  3,060  ---  ---  0,413  ---  6,428  9,901 
 11  6,911  ---  ---  0,413  ---  6,221  13,545 
 12  10,585  ---  ---  0,413  ---  6,428  17,426 
  

 Vysv#tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  134,336 GJ 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 3 : 
 
 Název zóny:  Malý p"ednáškový sál 2                                                                                                                                
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  583,883 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  201,800 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  59,892 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  845,575 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.1   H,31:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.2   H,32:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.4   H,34:  --- 



 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  35,129  1,892  ---  1,892  0,932  100,0  33,366 
 2  28,252  1,709  ---  1,709  0,925  100,0  26,672 
 3  22,446  1,892  ---  1,892  0,901  100,0  20,742 
 4  11,255  1,831  ---  1,831  0,832  100,0  9,732 
 5  1,069  1,892  ---  1,892  0,343  50,0  0,420 
 6  ---  1,831  ---  1,831  ---  0,0  --- 
 7  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 8  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 9  0,456  1,831  ---  1,831  0,192  0,2  0,105 
 10  9,939  1,892  ---  1,892  0,810  100,0  8,406 
 11  20,626  1,831  ---  1,831  0,896  100,0  18,985 
 12  30,826  1,892  ---  1,892  0,924  100,0  29,078 
  

 Vysv"tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  147,508 GJ 
  
 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  50,505  1,892  ---  1,892  0,037  0,0  --- 
 2  42,140  1,709  ---  1,709  0,041  0,0  --- 
 3  37,822  1,892  ---  1,892  0,050  0,0  --- 
 4  25,862  1,831  ---  1,831  0,071  0,0  --- 
 5  15,174  1,892  ---  1,892  0,125  0,0  --- 
 6  7,890  1,831  ---  1,831  0,232  0,0  --- 
 7  4,983  1,892  ---  1,892  0,380  0,0  --- 
 8  6,115  1,892  ---  1,892  0,309  0,0  --- 
 9  14,027  1,831  ---  1,831  0,131  0,0  --- 
 10  24,913  1,892  ---  1,892  0,076  0,0  --- 
 11  35,506  1,831  ---  1,831  0,052  0,0  --- 
 12  46,202  1,892  ---  1,892  0,041  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  12,145  ---  ---  0,413  ---  6,428  18,987 
 2  9,709  ---  ---  0,413  ---  5,806  15,928 
 3  7,550  ---  ---  0,413  ---  6,428  14,391 
 4  3,543  ---  ---  0,413  ---  6,221  10,176 
 5  0,153  ---  ---  0,413  ---  6,428  6,994 
 6  ---  ---  ---  0,413  ---  6,221  6,634 
 7  ---  ---  ---  0,413  ---  6,428  6,841 
 8  ---  ---  ---  0,413  ---  6,428  6,841 
 9  0,038  ---  ---  0,413  ---  6,221  6,672 
 10  3,060  ---  ---  0,413  ---  6,428  9,901 
 11  6,911  ---  ---  0,413  ---  6,221  13,545 
 12  10,585  ---  ---  0,413  ---  6,428  17,426 
  

 Vysv#tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  134,336 GJ 
  
 
 



 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 4 : 
 
 Název zóny:  Velký p"ednáškový sál                                                                                                                                 
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  905,837 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  309,355 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  59,892 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  1275,084 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.1   H,41:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.2   H,42:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.3   H,43:  --- 
 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  52,544  3,407  ---  3,407  0,924  100,0  49,395 
 2  42,215  3,078  ---  3,078  0,916  100,0  39,395 
 3  33,419  3,407  ---  3,407  0,889  100,0  30,390 
 4  16,147  3,297  ---  3,297  0,807  50,0  13,487 
 5  ---  3,407  ---  3,407  ---  0,0  --- 
 6  ---  3,297  ---  3,297  ---  0,0  --- 
 7  ---  3,407  ---  3,407  ---  0,0  --- 
 8  ---  3,407  ---  3,407  ---  0,0  --- 
 9  ---  3,297  ---  3,297  ---  0,0  --- 
 10  13,953  3,407  ---  3,407  0,779  50,0  11,299 
 11  30,689  3,297  ---  3,297  0,884  100,0  27,774 
 12  46,056  3,407  ---  3,407  0,915  100,0  42,937 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  214,677 GJ 
  
 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  76,159  3,407  ---  3,407  0,045  0,0  --- 
 2  63,544  3,078  ---  3,078  0,048  0,0  --- 
 3  57,034  3,407  ---  3,407  0,060  0,0  --- 
 4  38,999  3,297  ---  3,297  0,085  0,0  --- 
 5  22,882  3,407  ---  3,407  0,149  0,0  --- 
 6  11,898  3,297  ---  3,297  0,277  0,0  --- 
 7  7,513  3,407  ---  3,407  0,453  0,0  --- 
 8  9,221  3,407  ---  3,407  0,370  0,0  --- 
 9  21,152  3,297  ---  3,297  0,156  0,0  --- 
 10  37,567  3,407  ---  3,407  0,091  0,0  --- 
 11  53,541  3,297  ---  3,297  0,062  0,0  --- 
 12  69,670  3,407  ---  3,407  0,049  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  --- 
 
  



Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  17,980  ---  ---  0,744  ---  10,044  28,768 
 2  14,340  ---  ---  0,744  ---  9,072  24,156 
 3  11,062  ---  ---  0,744  ---  10,044  21,850 
 4  4,909  ---  ---  0,744  ---  9,720  15,373 
 5  ---  ---  ---  0,744  ---  10,044  10,788 
 6  ---  ---  ---  0,744  ---  9,720  10,464 
 7  ---  ---  ---  0,744  ---  10,044  10,788 
 8  ---  ---  ---  0,744  ---  10,044  10,788 
 9  ---  ---  ---  0,744  ---  9,720  10,464 
 10  4,113  ---  ---  0,744  ---  10,044  14,901 
 11  10,110  ---  ---  0,744  ---  9,720  20,574 
 12  15,629  ---  ---  0,744  ---  10,044  26,417 
  

 Vysv"tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  205,330 GJ 
  
 
 
 
 P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO!TU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

  
 Rozložení m"rných tepelných tok% 
  

 Zóna  Položka  M&rný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový m#rný tok H:  10286,090  100,0 % 
  

 z toho:  M#rný tok vým#nou vzduchu Hv:  6080,490  59,1 % 
  M#rný tok zeminou Hg:  748,459  7,3 % 
  M#rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  808,253  7,9 % 
  M#rný tok plošnými kcemi Hd,c:  2648,889  25,8 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st#na:  687,875  6,7 % 
  St"echa:  364,820  3,5 % 
  Podlaha:  748,459  7,3 % 
  Otvorová výpl%:  1596,194  15,5 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  -0,001  0,0 % 
 
  

 2  Celkový m"rný tok H:  845,575  100,0 % 
  

 z toho:  M"rný tok vým"nou vzduchu Hv:  583,883  69,1 % 
  M"rný tok zeminou Hg:  59,892  7,1 % 
  M"rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  65,650  7,8 % 
  M#rný tok plošnými kcemi Hd,c:  136,150  16,1 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st#na:  27,560  3,3 % 
  St"echa:  53,183  6,3 % 
  Podlaha:  59,892  7,1 % 
  Otvorová výpl%:  55,407  6,6 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 3  Celkový m"rný tok H:  845,575  100,0 % 
  

 z toho:  M"rný tok vým"nou vzduchu Hv:  583,883  69,1 % 
  M"rný tok zeminou Hg:  59,892  7,1 % 
  M"rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  65,650  7,8 % 



  M"rný tok plošnými kcemi Hd,c:  136,150  16,1 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st"na:  27,560  3,3 % 
  St"echa:  53,183  6,3 % 
  Podlaha:  59,892  7,1 % 
  Otvorová výpl%:  55,407  6,6 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 4  Celkový m"rný tok H:  1275,084  100,0 % 
  

 z toho:  M"rný tok vým"nou vzduchu Hv:  905,837  71,0 % 
  M"rný tok zeminou Hg:  59,892  4,7 % 
  M"rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  83,603  6,6 % 
  M#rný tok plošnými kcemi Hd,c:  225,752  17,7 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st#na:  36,498  2,9 % 
  St"echa:  77,647  6,1 % 
  Podlaha:  59,892  4,7 % 
  Otvorová výpl%:  111,608  8,8 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 M"rný tok budovou a parametry podle starších p$edpis% 
  

 Sou#et celkových m"rných tepelných tok$ jednotlivými zónami Hc:  13252,330 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn#jších rozm#r$:   48270,5 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle  SN 730540 (1994):  0,27 W/m3K 
 Spot"eba tepla na vytáp#ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  20,2 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orienta!ní tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením sou!tu m#rných tok$ jednotlivých zón Hc 
  p$sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  

 Pr%m"rný sou#initel prostupu tepla budovy 
  

 Sou!et m#rných tepelných tok$ prostupem jednotlivými zónami Ht:  5098,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  10231,6 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl!ích konstrukcí... Uem,lim:  0,52 W/m2K 
  

 Pr%m"rný sou#initel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,50 W/m2K 
  
   
 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní budovy 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  737,173  60,721  9,834  70,554  0,992  100,0  667,149 
 2  611,332  54,844  15,006  69,850  0,992  100,0  542,024 
 3  538,401  60,721  22,062  82,782  0,990  100,0  456,462 
 4  353,263  58,762  27,851  86,613  0,981  87,5  268,306 
 5  186,725  60,721  36,113  96,834  0,904  50,0  99,234 
 6  95,982  58,762  36,221  94,983  0,757  25,0  24,066 
 7  60,611  60,721  37,556  98,276  0,562  2,8  5,427 
 8  74,386  60,721  33,268  93,989  0,665  20,5  11,868 
 9  171,546  58,762  22,778  81,540  0,897  25,1  98,376 
 10  336,884  60,721  18,117  78,838  0,978  87,5  259,805 
 11  503,858  58,762  9,795  68,557  0,988  100,0  436,108 
 12  669,732  60,721  7,400  68,121  0,991  100,0  602,206 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  3471,031 GJ  964,175 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn#jších rozm#r$:  48270,5 m3 



 Celková podlahová plocha budovy:  9379,7 m2 
  

 M"rná pot"eba tepla na vytáp#ní budovy (na 1 m3):  20,0 kWh/(m3.a) 
  

 M&rná pot$eba tepla na vytáp&ní budovy:  103 kWh/(m2.a) 
  
  
 Pot$eba chladu na chlazení budovy 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  791,539  60,721  9,834  70,554  0,089  0,0  --- 
 2  660,437  54,844  15,006  69,850  0,106  0,0  --- 
 3  592,767  60,721  22,062  82,782  0,140  0,0  --- 
 4  405,330  58,762  27,851  86,613  0,214  0,0  --- 
 5  237,817  60,721  36,113  96,834  0,407  0,0  --- 
 6  123,660  58,762  36,221  94,983  0,675  17,3  11,506 
 7  78,089  60,721  37,556  98,276  0,930  25,0  25,644 
 8  95,837  60,721  33,268  93,989  0,800  19,8  17,343 
 9  219,840  58,762  22,778  81,540  0,371  0,0  --- 
 10  390,445  60,721  18,117  78,838  0,202  0,0  --- 
 11  556,471  58,762  9,795  68,557  0,123  0,0  --- 
 12  724,099  60,721  7,400  68,121  0,094  0,0  --- 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  54,493 GJ 
 Celková energie dodaná do budovy 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  246,937  ---  ---  29,620  ---  22,900  299,458 
 2  200,636  ---  ---  29,620  ---  20,684  250,940 
 3  169,010  ---  ---  29,620  ---  22,900  221,531 
 4  99,412  ---  ---  29,620  ---  22,162  151,194 
 5  36,852  ---  ---  29,620  ---  22,900  89,373 
 6  8,939  13,312  ---  29,620  ---  22,162  74,032 
 7  2,016  29,668  ---  29,620  ---  22,900  84,204 
 8  4,408  20,064  ---  29,620  ---  22,900  76,993 
 9  36,538  ---  ---  29,620  ---  22,162  88,320 
 10  96,291  ---  ---  29,620  ---  22,900  148,811 
 11  161,496  ---  ---  29,620  ---  22,162  213,277 
 12  222,927  ---  ---  29,620  ---  22,900  275,448 
  

 Vysv#tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  
 Spot"eba energie na vytáp#ní za rok Q,fuel,H:  1285,462 GJ  357,073 MWh  38 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na vytáp#ní Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Energetická náro#nost vytáp&ní za rok EP,H:  1285,462 GJ  357,073 MWh  38 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  63,044 GJ  17,512 MWh  2 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náro#nost chlazení za rok EP,C:  63,044 GJ  17,512 MWh  2 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spot"eba energie na ventilátory Q,aux,F:  269,633 GJ  74,898 MWh  8 kWh/m2 
 Energ. náro#nost mech. v&trání za rok EP,F:  269,633 GJ  74,898 MWh  8 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na p"ípravu TV Q,fuel,W:  355,442 GJ  98,734 MWh  11 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náro#nost p$ípravy TV za rok EP,W:  355,442 GJ  98,734 MWh  11 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na osv#tlení a spot". Q,fuel,L:  ---  ---  --- 
 Energ. náro#nost osv&tlení za rok EP,L:  ---  ---  --- 
  

 Energie ze solárních kolektor$ za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budov# využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí pot"eb# tepla na vytáp#ní a p"ípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativn#) 
  

 Elekt"ina z FV !lánk$ za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elekt"ina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel=EP:  1973,581 GJ  548,217 MWh  58 kWh/m2 



  
  
  

 M"rná spot$eba energie dodané do budovy 
  

 Celková ro#ní dodaná energie:  548217 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn"jších rozm"r$:  48270,5 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  9379,7 m2 
  

 M#rná spot"eba dodané energie EP,V:  11,4 kWh/(m3.a) 
  

 M&rná spot$eba energie budovy EP,A:  58 kWh/(m2,a) 
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 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Po#et zón v objektu:  4 
 Typ výpo#tu pot"eby energie:  m#sí!ní (pro jednotlivé m#síce v roce) 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu: 
 
 Název  Po#et  Teplota    Celková energie globálního slune#ního zá$ení  [MJ/m2] 
 období  dn%  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 1. m#síc  31  -2,3 C  54,0  130,0  68,0  68,0  86,0 
 2. m#síc  28  -0,6 C  83,0  187,0  112,0  112,0  148,0 
 3. m#síc  31  3,3 C  122,0  252,0  173,0  173,0  270,0 
 4. m#síc  30  8,2 C  155,0  277,0  227,0  227,0  392,0 
 5. m#síc  31  13,3 C  209,0  317,0  302,0  302,0  544,0 
 6. m#síc  30  16,4 C  220,0  299,0  306,0  306,0  551,0 
 7. m#síc  31  17,8 C  223,0  317,0  317,0  317,0  572,0 
 8. m#síc  31  17,3 C  184,0  320,0  277,0  277,0  490,0 
 9. m#síc  30  13,6 C  126,0  248,0  180,0  180,0  306,0 
 10. m#síc  31  9,0 C  86,0  238,0  133,0  133,0  216,0 
 11. m#síc  30  3,8 C  50,0  133,0  68,0  68,0  101,0 
 12. m#síc  31  -0,4 C  40,0  97,0  50,0  50,0  65,0 
 
 Název  Po#et  Teplota    Celková energie globálního slune#ního zá$ení  [MJ/m2] 
 období  dn%  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 1. m#síc  31  -2,3 C  54,0  54,0  104,0  104,0 
 2. m#síc  28  -0,6 C  83,0  83,0  158,0  158,0 
 3. m#síc  31  3,3 C  130,0  130,0  223,0  223,0 
 4. m#síc  30  8,2 C  180,0  180,0  263,0  263,0 
 5. m#síc  31  13,3 C  248,0  248,0  324,0  324,0 
 6. m#síc  30  16,4 C  259,0  259,0  313,0  313,0 
 7. m#síc  31  17,8 C  263,0  263,0  331,0  331,0 
 8. m#síc  31  17,3 C  216,0  216,0  313,0  313,0 
 9. m#síc  30  13,6 C  137,0  137,0  227,0  227,0 
 10. m#síc  31  9,0 C  94,0  94,0  198,0  198,0 
 11. m#síc  30  3,8 C  50,0  50,0  108,0  108,0 
 12. m#síc  31  -0,4 C  40,0  40,0  79,0  79,0 
 
 
 
  



P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO!TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 1 : 
 
 Název zóny:  Budova bez p"ednáškových sál$ a vzduchotechniky                                                                                                   
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  6080,490 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  3457,142 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  748,459 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  10286,090 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.2   H,12:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.3   H,13:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.4   H,14:  --- 
 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  614,371  53,530  9,834  63,363  1,000  100,0  551,022 
 2  512,613  48,349  15,006  63,355  1,000  100,0  449,285 
 3  460,089  53,530  22,062  75,591  0,999  100,0  384,586 
 4  314,606  51,803  27,851  79,654  0,995  100,0  235,354 
 5  184,587  53,530  36,113  89,643  0,962  100,0  98,394 
 6  95,982  51,803  36,221  88,024  0,817  100,0  24,066 
 7  60,611  53,530  37,556  91,085  0,606  11,1  5,427 
 8  74,386  53,530  33,268  86,798  0,720  82,1  11,868 
 9  170,634  51,803  22,778  74,581  0,972  100,0  98,165 
 10  303,053  53,530  18,117  71,647  0,996  100,0  231,694 
 11  431,917  51,803  9,795  61,598  0,999  100,0  370,364 
 12  562,026  53,530  7,400  60,930  1,000  100,0  501,113 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  2961,338 GJ 
  
 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  614,371  53,530  9,834  63,363  0,103  0,0  --- 
 2  512,613  48,349  15,006  63,355  0,124  0,0  --- 
 3  460,089  53,530  22,062  75,591  0,164  0,0  --- 
 4  314,606  51,803  27,851  79,654  0,253  0,0  --- 
 5  184,587  53,530  36,113  89,643  0,486  0,0  --- 
 6  95,982  51,803  36,221  88,024  0,749  69,0  11,506 
 7  60,611  53,530  37,556  91,085  0,910  100,0  25,644 
 8  74,386  53,530  33,268  86,798  0,840  79,2  17,343 
 9  170,634  51,803  22,778  74,581  0,437  0,0  --- 
 10  303,053  53,530  18,117  71,647  0,236  0,0  --- 
 11  431,917  51,803  9,795  61,598  0,143  0,0  --- 
 12  562,026  53,530  7,400  60,930  0,108  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  54,493 GJ 
 



 Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  173,967  ---  ---  28,050  ---  ---  202,017 
 2  141,847  ---  ---  28,050  ---  ---  169,897 
 3  121,420  ---  ---  28,050  ---  ---  149,470 
 4  74,305  ---  ---  28,050  ---  ---  102,355 
 5  31,065  ---  ---  28,050  ---  ---  59,115 
 6  7,598  13,312  ---  28,050  ---  ---  48,960 
 7  1,713  29,668  ---  28,050  ---  ---  59,432 
 8  3,747  20,064  ---  28,050  ---  ---  51,861 
 9  30,992  ---  ---  28,050  ---  ---  59,042 
 10  73,150  ---  ---  28,050  ---  ---  101,200 
 11  116,930  ---  ---  28,050  ---  ---  144,980 
 12  158,210  ---  ---  28,050  ---  ---  186,260 
  

 Vysv"tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  1334,588 GJ 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 2 : 
 
 Název zóny:  Malý p"ednáškový sál 1                                                                                                                                
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  345,884 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  201,800 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  59,892 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  607,575 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.1   H,21:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.3   H,23:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.4   H,24:  --- 
 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  25,375  1,892  ---  1,892  0,919  100,0  23,637 
 2  20,421  1,709  ---  1,709  0,911  100,0  18,865 
 3  16,443  1,892  ---  1,892  0,883  100,0  14,774 
 4  8,616  1,831  ---  1,831  0,807  100,0  7,138 
 5  1,341  1,892  ---  1,892  0,402  50,0  0,580 
 6  ---  1,831  ---  1,831  ---  0,0  --- 
 7  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 8  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 9  0,885  1,831  ---  1,831  0,317  49,7  0,305 
 10  7,690  1,892  ---  1,892  0,784  100,0  6,206 
 11  15,162  1,831  ---  1,831  0,878  100,0  13,555 
 12  22,284  1,892  ---  1,892  0,909  100,0  20,563 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  105,623 GJ 
  



 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  36,289  1,892  ---  1,892  0,052  0,0  --- 
 2  30,279  1,709  ---  1,709  0,056  0,0  --- 
 3  27,176  1,892  ---  1,892  0,070  0,0  --- 
 4  18,583  1,831  ---  1,831  0,099  0,0  --- 
 5  10,903  1,892  ---  1,892  0,174  0,0  --- 
 6  5,669  1,831  ---  1,831  0,323  0,0  --- 
 7  3,580  1,892  ---  1,892  0,528  0,0  --- 
 8  4,394  1,892  ---  1,892  0,431  0,0  --- 
 9  10,079  1,831  ---  1,831  0,182  0,0  --- 
 10  17,901  1,892  ---  1,892  0,106  0,0  --- 
 11  25,512  1,831  ---  1,831  0,072  0,0  --- 
 12  33,198  1,892  ---  1,892  0,057  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  7,313  ---  ---  0,413  ---  3,616  11,342 
 2  5,837  ---  ---  0,413  ---  3,266  9,516 
 3  4,571  ---  ---  0,413  ---  3,616  8,600 
 4  2,209  ---  ---  0,413  ---  3,499  6,121 
 5  0,179  ---  ---  0,413  ---  3,616  4,208 
 6  ---  ---  ---  0,413  ---  3,499  3,912 
 7  ---  ---  ---  0,413  ---  3,616  4,029 
 8  ---  ---  ---  0,413  ---  3,616  4,029 
 9  0,094  ---  ---  0,413  ---  3,499  4,007 
 10  1,920  ---  ---  0,413  ---  3,616  5,949 
 11  4,194  ---  ---  0,413  ---  3,499  8,106 
 12  6,362  ---  ---  0,413  ---  3,616  10,391 
  

 Vysv#tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  80,210 GJ 
  
 
 
 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 3 : 
 
 Název zóny:  Malý p"ednáškový sál 2                                                                                                                    
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  345,884 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  201,800 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  59,892 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  607,575 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.1   H,31:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.2   H,32:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.4   H,34:  --- 



 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  25,375  1,892  ---  1,892  0,919  100,0  23,637 
 2  20,421  1,709  ---  1,709  0,911  100,0  18,865 
 3  16,443  1,892  ---  1,892  0,883  100,0  14,774 
 4  8,616  1,831  ---  1,831  0,807  100,0  7,138 
 5  1,341  1,892  ---  1,892  0,402  50,0  0,580 
 6  ---  1,831  ---  1,831  ---  0,0  --- 
 7  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 8  ---  1,892  ---  1,892  ---  0,0  --- 
 9  0,885  1,831  ---  1,831  0,317  49,7  0,305 
 10  7,690  1,892  ---  1,892  0,784  100,0  6,206 
 11  15,162  1,831  ---  1,831  0,878  100,0  13,555 
 12  22,284  1,892  ---  1,892  0,909  100,0  20,563 
  

 Vysv"tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  105,623 GJ 
  
 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  36,289  1,892  ---  1,892  0,052  0,0  --- 
 2  30,279  1,709  ---  1,709  0,056  0,0  --- 
 3  27,176  1,892  ---  1,892  0,070  0,0  --- 
 4  18,583  1,831  ---  1,831  0,099  0,0  --- 
 5  10,903  1,892  ---  1,892  0,174  0,0  --- 
 6  5,669  1,831  ---  1,831  0,323  0,0  --- 
 7  3,580  1,892  ---  1,892  0,528  0,0  --- 
 8  4,394  1,892  ---  1,892  0,431  0,0  --- 
 9  10,079  1,831  ---  1,831  0,182  0,0  --- 
 10  17,901  1,892  ---  1,892  0,106  0,0  --- 
 11  25,512  1,831  ---  1,831  0,072  0,0  --- 
 12  33,198  1,892  ---  1,892  0,057  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  --- 
 
 Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  7,313  ---  ---  0,413  ---  3,616  11,342 
 2  5,837  ---  ---  0,413  ---  3,266  9,516 
 3  4,571  ---  ---  0,413  ---  3,616  8,600 
 4  2,209  ---  ---  0,413  ---  3,499  6,121 
 5  0,179  ---  ---  0,413  ---  3,616  4,208 
 6  ---  ---  ---  0,413  ---  3,499  3,912 
 7  ---  ---  ---  0,413  ---  3,616  4,029 
 8  ---  ---  ---  0,413  ---  3,616  4,029 
 9  0,094  ---  ---  0,413  ---  3,499  4,007 
 10  1,920  ---  ---  0,413  ---  3,616  5,949 
 11  4,194  ---  ---  0,413  ---  3,499  8,106 
 12  6,362  ---  ---  0,413  ---  3,616  10,391 
  

 Vysv#tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  80,210 GJ 
  
 
 



 VÝSLEDKY VÝPO"TU PRO ZÓNU ". 4 : 
 
 Název zóny:  Velký p"ednáškový sál                                                                                                                     
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  565,837 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd:  309,355 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  59,892 W/K 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  --- 
 M#rný tok Trombeho st#nami H,tw:  --- 
 M#rný tok v#tranými st#nami H,vw:  --- 
 M#rný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 P"ídavný m#rný tok podlahovým vytáp#ním dHt:  --- 
 Výsledný m"rný tok H:  935,084 W/K 
 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.1   H,41:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.2   H,42:  --- 
 Výsledný m"rný tok do zóny #.3   H,43:  --- 
 
 Pot$eba tepla na vytáp&ní po m&sících: 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  38,611  3,407  ---  3,407  0,912  100,0  35,505 
 2  31,029  3,078  ---  3,078  0,902  100,0  28,253 
 3  24,586  3,407  ---  3,407  0,869  100,0  21,624 
 4  11,917  3,297  ---  3,297  0,772  55,9  9,370 
 5  0,112  3,407  ---  3,407  0,033  0,0  --- 
 6  ---  3,297  ---  3,297  ---  0,0  --- 
 7  ---  3,407  ---  3,407  ---  0,0  --- 
 8  ---  3,407  ---  3,407  ---  0,0  --- 
 9  ---  3,297  ---  3,297  ---  0,0  --- 
 10  10,310  3,407  ---  3,407  0,741  50,0  7,787 
 11  22,581  3,297  ---  3,297  0,863  100,0  19,734 
 12  33,853  3,407  ---  3,407  0,901  100,0  30,783 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  153,056 GJ 
  
 Pot$eba chladu na chlazení po m&sících: 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  55,851  3,407  ---  3,407  0,061  0,0  --- 
 2  46,600  3,078  ---  3,078  0,066  0,0  --- 
 3  41,826  3,407  ---  3,407  0,081  0,0  --- 
 4  28,600  3,297  ---  3,297  0,115  0,0  --- 
 5  16,780  3,407  ---  3,407  0,203  0,0  --- 
 6  8,725  3,297  ---  3,297  0,378  0,0  --- 
 7  5,510  3,407  ---  3,407  0,618  0,0  --- 
 8  6,762  3,407  ---  3,407  0,504  0,0  --- 
 9  15,512  3,297  ---  3,297  0,213  0,0  --- 
 10  27,550  3,407  ---  3,407  0,124  0,0  --- 
 11  39,265  3,297  ---  3,297  0,084  0,0  --- 
 12  51,092  3,407  ---  3,407  0,067  0,0  --- 
 P"i výpo!tu pot"eby chladu Q,C,nd byl uplatn#n vliv p"erušovaného chlazení (f,C,day = 5,0/7,0). 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  --- 
 
  



Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  10,985  ---  ---  0,744  ---  6,026  17,756 
 2  8,742  ---  ---  0,744  ---  5,443  14,929 
 3  6,690  ---  ---  0,744  ---  6,026  13,461 
 4  2,899  ---  ---  0,744  ---  5,832  9,475 
 5  ---  ---  ---  0,744  ---  6,026  6,770 
 6  ---  ---  ---  0,744  ---  5,832  6,576 
 7  ---  ---  ---  0,744  ---  6,026  6,770 
 8  ---  ---  ---  0,744  ---  6,026  6,770 
 9  ---  ---  ---  0,744  ---  5,832  6,576 
 10  2,409  ---  ---  0,744  ---  6,026  9,180 
 11  6,106  ---  ---  0,744  ---  5,832  12,682 
 12  9,524  ---  ---  0,744  ---  6,026  16,295 
  

 Vysv"tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel:  127,239 GJ 
  
 
 
 
 P EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO!TU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

  
 Rozložení m"rných tepelných tok% 
  

 Zóna  Položka  M&rný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový m#rný tok H:  10286,090  100,0 % 
  

 z toho:  M#rný tok vým#nou vzduchu Hv:  6080,490  59,1 % 
  M#rný tok zeminou Hg:  748,459  7,3 % 
  M#rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  808,253  7,9 % 
  M#rný tok plošnými kcemi Hd,c:  2648,889  25,8 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st#na:  687,875  6,7 % 
  St"echa:  364,820  3,5 % 
  Podlaha:  748,459  7,3 % 
  Otvorová výpl%:  1596,194  15,5 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  -0,001  0,0 % 
 
  

 2  Celkový m"rný tok H:  607,575  100,0 % 
  

 z toho:  M"rný tok vým"nou vzduchu Hv:  345,884  56,9 % 
  M"rný tok zeminou Hg:  59,892  9,9 % 
  M"rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  65,650  10,8 % 
  M#rný tok plošnými kcemi Hd,c:  136,150  22,4 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st#na:  27,560  4,5 % 
  St"echa:  53,183  8,8 % 
  Podlaha:  59,892  9,9 % 
  Otvorová výpl%:  55,407  9,1 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 3  Celkový m"rný tok H:  607,575  100,0 % 
  

 z toho:  M"rný tok vým"nou vzduchu Hv:  345,884  56,9 % 
  M"rný tok zeminou Hg:  59,892  9,9 % 
  M"rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  65,650  10,8 % 



  M"rný tok plošnými kcemi Hd,c:  136,150  22,4 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st"na:  27,560  4,5 % 
  St"echa:  53,183  8,8 % 
  Podlaha:  59,892  9,9 % 
  Otvorová výpl%:  55,407  9,1 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
  

 4  Celkový m"rný tok H:  935,084  100,0 % 
  

 z toho:  M"rný tok vým"nou vzduchu Hv:  565,837  60,5 % 
  M"rný tok zeminou Hg:  59,892  6,4 % 
  M"rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M#rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  83,603  8,9 % 
  M#rný tok plošnými kcemi Hd,c:  225,752  24,1 % 
  

 rozložení m rných tok! po konstrukcích: 
  

  Obvodová st#na:  36,498  3,9 % 
  St"echa:  77,647  8,3 % 
  Podlaha:  59,892  6,4 % 
  Otvorová výpl%:  111,608  11,9 % 
  Zbylé mén" významné konstrukce:  ---  0,0 % 
  

  M"rný tok speciálními konstrukcemi dH:  ---  0,0 % 
 
 
 M"rný tok budovou a parametry podle starších p$edpis% 
  

 Sou#et celkových m"rných tepelných tok$ jednotlivými zónami Hc:  12436,330 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn#jších rozm#r$:   48270,5 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle  SN 730540 (1994):  0,26 W/m3K 
 Spot"eba tepla na vytáp#ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  18,9 kWh/m3,a 
 

 Poznámka:   Orienta!ní tepelnou ztrátu objektu lze získat vynásobením sou!tu m#rných tok$ jednotlivých zón Hc 
  p$sobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  

 Pr%m"rný sou#initel prostupu tepla budovy 
  

 Sou!et m#rných tepelných tok$ prostupem jednotlivými zónami Ht:  5098,2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  10231,6 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl!ích konstrukcí... Uem,lim:  0,52 W/m2K 
  

 Pr%m"rný sou#initel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,50 W/m2K 
  
   
 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní budovy 
 

 M&síc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  703,733  60,721  9,834  70,554  0,991  100,0  633,801 
 2  584,484  54,844  15,006  69,850  0,991  100,0  515,268 
 3  517,562  60,721  22,062  82,782  0,988  100,0  435,758 
 4  343,754  58,762  27,851  86,613  0,979  89,0  259,000 
 5  187,381  60,721  36,113  96,834  0,907  50,0  99,554 
 6  95,982  58,762  36,221  94,983  0,757  25,0  24,066 
 7  60,611  60,721  37,556  98,276  0,562  2,8  5,427 
 8  74,386  60,721  33,268  93,989  0,665  20,5  11,868 
 9  172,404  58,762  22,778  81,540  0,903  49,8  98,775 
 10  328,743  60,721  18,117  78,838  0,975  87,5  251,894 
 11  484,822  58,762  9,795  68,557  0,986  100,0  417,207 
 12  640,445  60,721  7,400  68,121  0,990  100,0  573,022 
  

 Vysv#tlivky:  Q,H,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,H je stupe% využitelnosti tepelných zisk$, fH je !ást 
  m#síce, v níž musí být zóna s regulovaným vytáp#ním vytáp#na, a Q,H,nd je pot"eba tepla na vytáp#ní. 
  

 Pot$eba tepla na vytáp"ní za rok Q,H,nd:  3325,641 GJ  923,789 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn#jších rozm#r$:  48270,5 m3 



 Celková podlahová plocha budovy:  9379,7 m2 
  

 M"rná pot"eba tepla na vytáp#ní budovy (na 1 m3):  19,1 kWh/(m3.a) 
  

 M&rná pot$eba tepla na vytáp&ní budovy:  98 kWh/(m2.a) 
  
  
 Pot$eba chladu na chlazení budovy 
 

 M&síc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  742,801  60,721  9,834  70,554  0,095  0,0  --- 
 2  619,771  54,844  15,006  69,850  0,113  0,0  --- 
 3  556,268  60,721  22,062  82,782  0,149  0,0  --- 
 4  380,373  58,762  27,851  86,613  0,228  0,0  --- 
 5  223,173  60,721  36,113  96,834  0,434  0,0  --- 
 6  116,046  58,762  36,221  94,983  0,719  17,3  11,506 
 7  73,281  60,721  37,556  98,276  0,991  25,0  25,644 
 8  89,936  60,721  33,268  93,989  0,852  19,8  17,343 
 9  206,304  58,762  22,778  81,540  0,395  0,0  --- 
 10  366,404  60,721  18,117  78,838  0,215  0,0  --- 
 11  522,206  58,762  9,795  68,557  0,131  0,0  --- 
 12  679,513  60,721  7,400  68,121  0,100  0,0  --- 
  

 Vysv#tlivky:  Q,C,ht je pot"eba tepla na pokrytí tepelné ztráty, Q,int jsou vnit"ní tepelné zisky, Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky, Q,gn jsou celkové tepelné zisky, Eta,C je stupe% využitelnosti tepelných ztrát, fC je #ást 
  m"síce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je pot"eba chladu na chlazení zóny. 
  

 Pot$eba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  54,493 GJ 
 Celková energie dodaná do budovy 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  199,579  ---  ---  29,620  ---  13,258  242,457 
 2  162,262  ---  ---  29,620  ---  11,975  203,857 
 3  137,253  ---  ---  29,620  ---  13,258  180,131 
 4  81,621  ---  ---  29,620  ---  12,830  124,072 
 5  31,423  ---  ---  29,620  ---  13,258  74,302 
 6  7,598  13,312  ---  29,620  ---  12,830  63,360 
 7  1,713  29,668  ---  29,620  ---  13,258  74,260 
 8  3,747  20,064  ---  29,620  ---  13,258  66,689 
 9  31,181  ---  ---  29,620  ---  12,830  73,632 
 10  79,400  ---  ---  29,620  ---  13,258  122,278 
 11  131,423  ---  ---  29,620  ---  12,830  173,874 
 12  180,459  ---  ---  29,620  ---  13,258  223,337 
  

 Vysv#tlivky:  Q,f,H je spot"eba energie na vytáp#ní, Q,f,C je spot"eba energie na chlazení, Q,f,RH je spot"eba energie 
  na úpravu vlhkosti vzduchu, Q,f,W je spot"eba energie na p"ípravu teplé vody, Q,f,L je spot"eba energie 
  na osv#tlení (a p"ípadn# i na spot"ebi!e), Q,f,A je spot"eba pomocné energie (!erpadla, ventilátory atd.) 
  a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  
 Spot"eba energie na vytáp#ní za rok Q,fuel,H:  1047,659 GJ  291,016 MWh  31 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na vytáp#ní Q,aux,H:  ---  ---  --- 
 Energetická náro#nost vytáp&ní za rok EP,H:  1047,659 GJ  291,016 MWh  31 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  63,044 GJ  17,512 MWh  2 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 
 Energetická náro#nost chlazení za rok EP,C:  63,044 GJ  17,512 MWh  2 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spot"eba energie na ventilátory Q,aux,F:  156,103 GJ  43,362 MWh  5 kWh/m2 
 Energ. náro#nost mech. v&trání za rok EP,F:  156,103 GJ  43,362 MWh  5 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na p"ípravu TV Q,fuel,W:  355,442 GJ  98,734 MWh  11 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náro#nost p$ípravy TV za rok EP,W:  355,442 GJ  98,734 MWh  11 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na osv#tlení a spot". Q,fuel,L:  ---  ---  --- 
 Energ. náro#nost osv&tlení za rok EP,L:  ---  ---  --- 
  

 Energie ze solárních kolektor$ za rok Q,SC,e:  ---  ---  --- 
 z toho se v budov# využije:  ---  ---  --- 
 (již zahrnuto ve výchozí pot"eb# tepla na vytáp#ní a p"ípravu teplé vody - zde uvedeno jen informativn#) 
  

 Elekt"ina z FV !lánk$ za rok Q,PV,el:  ---  ---  --- 
 Elekt"ina z kogenerace za rok Q,CHP,el:  ---  ---  --- 
 Celková produkce energie za rok Q,e:  ---  ---  --- 
  

 Celková ro#ní dodaná energie Q,fuel=EP:  1622,248 GJ  450,624 MWh  48 kWh/m2 



  
  
  

 M"rná spot$eba energie dodané do budovy 
  

 Celková ro#ní dodaná energie:  450624 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn"jších rozm"r$:  48270,5 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  9379,7 m2 
  

 M#rná spot"eba dodané energie EP,V:  9,3 kWh/(m3.a) 
  

 M&rná spot$eba energie budovy EP,A:  48 kWh/(m2,a) 
 
 
 
 STOP, Energie 2009 
 

 



1.NP 

 

P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Tepelna bilance : 

================= 

 

Celkova plocha mistnosti [m2] :     597.9 

Celkova plocha vytapena  [m2] :     486.8 

 

Celkovy pozadovany vykon  [W] :   44114.0 

Celkovy instalovany vykon [W] :   45888.0 

 

 

Celkovy hmotnostni tok [kg/h] :    2634.7 

 

Celkovy vodni obsah       [l] :     421.0 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   1          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :   6.06 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

153     A153          20.0   1  13.1  24    856    856   75   54   0.90 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

153     A153          20.0   2  13.1  24    856    856   65   54   0.78 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

154     A154          20.0   1  16.2  24   1058   1058  105   66   1.56 1.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  0 

- 

154     A154          20.0   2  16.2  24   1058   1058   95   66   1.41 1.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

156     A156          20.0   8   8.4  24    551 

                                 0.6   8     48    599   59   37   0.49 0.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

163     A163          20.0   1   5.4  24    353    353   54   22   0.27 0.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

155     A155          20.0   1  20.0  24   1306   1306  100   82   3.55 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S : 10 

- 

155     A155          20.0   2  18.1  24   1182   1182   90   74   2.71 2.5 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  9 

- 

155     A155          20.0   3  18.1  24   1182   1182  100   74   3.01 2.7 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  8 

- 

155     A155          20.0   4  15.9  24   1041   1041   90   65   1.31 1.3 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  595 

 

 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   2          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :   2.81 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

156     A156          20.0   7  12.0  24    784    784   60   49   0.66 1.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

151     A151          20.0   1  16.4  24   1071   1071   94   67   1.41 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

151     A151          20.0   2  16.3  24   1065   1065   85   67   1.27 4.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

152     A152          20.0   1  12.7  24    830    830   85   52   0.99 2.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

152     A152          20.0   2  12.7  24    830    830   75   52   0.87 2.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

150     A150          20.0   1  13.0  24    849    849   74   53   0.89 2.5 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

- 

150     A150          20.0   2  13.0  24    849    849   65   53   0.78 2.3 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  393 

 

 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   3          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :   9.69 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

156     A156          20.0   1  23.3  24   2541   2541  115  159   5.27 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

156     A156          20.0   2  17.0  24   1853   1853   84  117   2.28 1.1 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

156     A156          20.0   3  15.1  24   1647   1647   75  103   1.04 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

156     A156          20.0   4  15.4  24   1680   1680   75  105   1.06 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

156     A156          20.0   5  13.8  24   1505   1505   75   93   0.95 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

156     A156          20.0   6  12.0  24   1309   1309   74   82   0.81 0.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

145     A145          20.0   1   9.3  24    607    607   50   38   0.42 0.7 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

- 

146     A146+A147     20.0   1   3.7  24    242    242   25   15   0.08 0.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  8 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  712 

 

 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   4          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :   

11.30 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

143     A143          20.0   1  16.2  24   1058   1058   85   66   1.26 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

148     A148          20.0   1   8.8  24    575    575   75   36   0.60 0.7 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

102     A102          20.0   1  11.0  24   1251   1251   56   77   0.54 0.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  9 

- 

102     A102          20.0   2  13.0  24   1478   1478   78   91   0.91 0.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  8 

- 

102     A102          20.0   3  17.8  24   2023   2023   90   157  2.49 1.1 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

- 

102     A102          20.0   4  15.0  24   1705   1075   80   105  1.06 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

102     A102          20.0   5  24.6  24   2796   2796  120   170  5.72 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

102     A102          20.0   6  17.4  24   1978 

                                 2.0   8    170   2148  120   170   4.04 

1.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

102     A102          20.0   7   8.3  24    941 

                                 1.9   8    163   1104   85   75   0.81 0.7 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  947 



3.NP 

 

P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Tepelna bilance : 

================= 

 

Celkova plocha mistnosti [m2] :     552.2 

Celkova plocha vytapena  [m2] :     453.3 

 

Celkovy pozadovany vykon  [W] :   32281.0 

Celkovy instalovany vykon [W] :   35517.6 

 

 

Celkovy hmotnostni tok [kg/h] :    2027.4 

 

Celkovy vodni obsah       [l] :     374.2 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   1          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :   9.51 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

335     A335          20.0   1  20.0  24   1387   1387   95   93   4.16 2.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

336     A336          20.0   1  22.0  24   1525   1525  110  102   5.67 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

337     A337          20.0   1  21.5  24   1491   1491  115  100   5.68 4.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

330     A330          20.0   1  16.4  24   1137   1137   80   76   2.50 1.2 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S : 10 

- 

330     A330          20.0   2  15.0  24   1040   1040   80   70   2.14 1.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

338     A338          20.0   1  21.3  24   1477   1477  120   99   5.84 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

339     A339          20.0   1  21.8  24   1511   1511  115  101   5.84 

5.0* 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

340     A340          20.0   1  20.0  24   1387   1387  100   93   4.38 2.5 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

- 

341     A341          20.0   1  21.8  24   1511   1511  110  101   5.58 4.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  8 

- 

342     A342          20.0   1  20.0  24   1387   1387  105   93   4.60 2.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  9 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  926 

 

 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   2          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :  10.09 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

332     A332          20.0   1  20.0  24   1387   1387   95   93   4.16 2.2 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

332     A332          20.0   2  21.0  24   1456   1456  105   97   4.97 2.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

333     A333          20.0   1  21.0  24   1456   1456  115   97   5.45 3.1 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

333     A333          20.0   2  22.0  24   1525   1525  120  102   6.18 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

343     A343          20.0   1  22.0  24   1525   1525  120  102   6.18 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

344     A344          20.0   1  20.0  24   1387   1387  100   93   4.38 2.3 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

345     A345          20.0   1  20.3  24   1407   1407  110   94   4.96 2.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

- 

346     A346          20.0   1   5.2  24    361    361   40   24   0.22 0.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  8 

- 

347     A347 - A349   20.0   1   4.5  24    312    312   45   21   0.21 0.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  9 

- 

350     A350 - A352   20.0   1  11.4  24    790    790   80   53   0.95 0.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S : 10 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  776 

 

 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   3          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :   6.68 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

302     A302+A331     20.0   1  15.0  24   1456   1456   84   113  2.27 1.5 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

302     A302+A331     20.0   2  13.1  24   1270 

                                 1.9   8    178   1448   98   115  2.83 1.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

302     A302+A331     20.0   3  17.1  24   1660 

                                 2.0   8    186   1846  115   144  4.93 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

302     A302+A331     20.0   4  18.3  24   1772   1772   85   134  3.20 2.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

302     A302+A331     20.0   5  18.7  24   1814   1814   89   137  3.49 2.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :   643 

 



5.NP 

 

P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Tepelna bilance : 

================= 

 

Celkova plocha mistnosti [m2] :     454.8 

Celkova plocha vytapena  [m2] :     386.0 

 

Celkovy pozadovany vykon  [W] :   30691.0 

Celkovy instalovany vykon [W] :   30720.6 

 

 

Celkovy hmotnostni tok [kg/h] :    3071.3 

 

Celkovy vodni obsah       [l] :     315.3 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   1          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :  15.14 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

537     A537          20.0   1  17.5  24   1387   1387   85  139   7.43 3.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

538     A538          20.0   1  15.0  24   1189   1189   84  119   5.68 2.3 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

538     A538          20.0   2  16.0  24   1268   1268   90  127   6.76 2.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

530     A530          20.0   6  11.3  24    895 

                                 1.2   8    127   1023   75  103   3.89 1.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

539     A539          20.0   1  14.9  24   1181   1181   85  118   5.66 2.2 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

539     A539          20.0   2  15.8  24   1252   1252   90  126   6.63 2.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

540     A540          20.0   1  17.5  24   1387   1387   90  139   7.87 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

- 

541     A541          20.0   1  17.5  24   1387   1387   85  139   7.43 3.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  8 

- 

542     A542          20.0   1  17.5  24   1387   1387   90  139   7.87 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  9 

- 

535     A535          20.0   1  17.5  24   1387   1387   85  139   7.43 3.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S : 10 

- 

536     A536          20.0   1  17.5  24   1387   1387   80  139   6.99 3.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S : 11 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] : 1427 

 

 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   2          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :  15.58 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

530     A530          20.0   4   9.9  24    788    788   55   79   1.83 0.9 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

- 

530     A530          20.0   5   6.4  24    507    507   54   51   0.61 0.7 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

543     A543          20.0   1  17.5  24   1387   1387   95  139   8.31 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

533     A533          20.0   1  17.5  24   1387   1387   80  139   6.99 3.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

533     A533          20.0   2  17.0  24   1347   1347   84  135   7.05 3.2 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

544     A544          20.0   1  17.5  24   1387   1387   85  139   7.43 3.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  7 

- 

545     A545          20.0   1  17.0  24   1347   1347   90  135   7.46 3.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  8 

- 

546     A546          20.0   1   5.2  24    412    412   35   41   0.33 0.7 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  9 

- 

547     A547 - A549   20.0   1   4.5  24    357    357   45   36   0.36 0.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S : 10 

- 

550     A550 - A552   20.0   1  11.6  24    919    919   80   92   3.48 1.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S : 11 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  987 

 

 

 

 



P o d l a h o v y   s y s t e m    P E D O T H E R M  -  MCT GmbH  

Lippstadt 

---------------------------------------------------------------------------

- 

 

Rozdelovac-sberac cislo :   3          Tlakova ztrata na R+S [kPa] :  10.10 

===========================================================================

= 

Mistnost               ti  okr.  S     R   Qpo   SQpo    l    M     dp  

reg. 

cislo   nazev.......  [ C]  c.  [m2] [cm]  [W]    [W]   [m] [kg/h][kPa] [-] 

---------------------------------------------------------------------------

- 

530     A530          20.0   1  10.0  24    792    792   45   79   1.52 1.1 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  2 

- 

530     A530          20.0   2   4.1  24    325    325   25   33   0.19 0.6 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  3 

- 

530     A530          20.0   3  15.1  24   1196   1196   75  120   5.10 2.4 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  4 

- 

532     A532          20.0   1  17.5  24   1387   1387   87  139   7.60 3.8 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  1 

- 

531     A531          20.0   1  18.0  24   1426   1426   85  143   7.82 4.2 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  6 

- 

531     A531          20.0   2  18.0  24   1426   1426   90  143   8.28 5.0 

Typ trubky :  18/2    Poradi na R+S :  5 

---------------------------------------------------------------------------

- 

Celkovy hmotnostni tok                      Suma M [kg/h] :  657 

 

 

 

 



ní = 80 % (dle grafu zvolené jednotky)

te = -15 °C

c = 1010 J/(kg*K)

ró = 1,2 kg/m3

te´ = 13 °C

n = 120

V = 35 m3/h

- V (m3) n (1/h) Q (W) ti (°C) V (m3/h) W

Qmax = 80,00 kW

Qmax,chlaz = 39,00 kW

Výpo et pot!eby vzduchu pro malý p!ednáškový sál

Po et osob:

Pot eba vzduchu na osobu:

Ideální množství v"tracího vzduchu dle 
po tu osob:

4200,00 m3 / h

4500,00

kW21,21

°C

Maximální množství 
odvád!ného vzduchu:

Vod,max = 5700,00 m3 / h

Maximální množství 
p ivád!ného vzduchu:

Vp,max = 6500,00 m3 / h

Maximální topný výkon:

Maximální chladící výkon:

Celkové množství 
p ivád!ného vzduchu:

Vp =

Qoh  =

Charakteristika navržené jednotky

Pot ebný výkon oh íva"e s 
rekuperací tepla:

1691,20 33267,97

Navržené množství 
ODVÁD#NÉHO vzduchu

m3

Navržený typ: ATREA Duplex-S 5600

Vypo tené množství 
p!ivád"ného vzduchu dle 
požadované hodnoty tp

Teplota 
vzduchu v 
místnosti

Množství 
vzduchu dle 
veli"iny "n"

Teplo 
pot ebné pro 

oh ev 
vzduchu

°C

Malý p!ednáškový sál
#íslo 

místnosti
Objem 

místnosti

m3

Vým!na 
vzduchu

Tepelná 
ztráta

Navržené množství 
P$IVÁD#NÉHO vzduchu

m3

20

Ú"innost rekuperace:

Celkové množství 
odvád!ného vzduchu:

Vod =

Pro návrh jednotky

Venkovní teplota vzduchu:

M!rná tepelná kapacita:

Objemová hmotnost:

Teplota p ivád!ného 
vzduchu:

tp = 27

Teplota vzduchu rekuperace:

Pr$m!rná teplota vnit ního 
vzduchu

ti = 20

4500,00 m3 / h

m3 / h

Malá 
posluchárna

845,60 2,00 13340,00 3659,84 4500 4500



ní = 68 % (dle grafu zvolené jednotky)

te = -15 °C

c = 1010 J/(kg*K)

ró = 1,2 kg/m3

te´ = 8,8 °C

n = 206

V = 35 m3/h

- V (m3) n (1/h) Q (W) ti (°C) V (m3/h) W

Qmax = 104,00 kW

Qmax,chlaz = 57,00 kW

7500 7500
Velká 

posluchárna
1184,00 2,00 20464,00

20

7500,00 m3 / h

m3 / h

Ú innost rekuperace:

Celkové množství 
odvád ného vzduchu:

Vod =

Pro návrh jednotky

Venkovní teplota vzduchu:

M rná tepelná kapacita:

Objemová hmotnost:

Teplota p!ivád ného 
vzduchu:

tp = 27

"íslo 
místnosti

Objem 
místnosti

m3

Vým na 
vzduchu

Tepelná 
ztráta

Navržené množství 
P IVÁD!NÉHO vzduchu

m3

20

Vypo"tené množství 
p#ivád$ného vzduchu dle 
požadované hodnoty tp

Teplota 
vzduchu v 
místnosti

Množství 
vzduchu dle 
veli#iny "n"

Teplo 
pot!ebné pro 

oh!ev 
vzduchu

°C

Velký p#ednáškový sál

Teplota vzduchu rekuperace:

Pr$m rná teplota vnit!ního 
vzduchu

ti =

Navržený typ: ATREA Duplex 5600

Navržené množství 
ODVÁD!NÉHO vzduchu

m3

2368,00 48366,93 5320,89

Maximální topný výkon:

Maximální chladící výkon:

Celkové množství 
p!ivád ného vzduchu:

Vp =

Qoh! =

Charakteristika navržené jednotky

Pot!ebný výkon oh!íva#e s 
rekuperací tepla:

Maximální množství 
p!ivád ného vzduchu:

Vp,max = 9000,00 m3 / h

Maximální množství 
odvád ného vzduchu:

Vod,max = 9000,00 m3 / h

Výpo"et pot#eby vzduchu pro velký p#ednáškový sál

Po#et osob:

Pot!eba vzduchu na osobu:

Ideální množství v$tracího vzduchu dle 
po"tu osob:

7210,00 m3 / h

7500,00

kW45,96

°C



1   P i podmínkách +35 °C na výstupu z tepelného !erpadla a 0 °C na vstupu do tepelného 

!erpadla. (podle EN 14 511 pro  !"E21 až  !"D43 a podle EN 255 pro D55 a D70)

2   P i podmínkách +45 °C na výstupu z tepelného !erpadla a 0 °C na vstupu do tepelného 

!erpadla. (podle EN 14 511)

3   P i podmínkách +50 °C na výstupu z tepelného !erpadla a 0 °C na vstupu do tepelného 

!erpadla. (podle EN 255)

4   Tepelné !erpadlo možno objednat v!. softstartéru, vyjma modelu IVT GREENLINE D55 a D70

5   Tepelné !erpadlo je dodáváno v!. 2 ks p echodek na Cu 35

IVT GREENLINE  !"E,  !"D, D – zem"/voda

Vybavení tepelného  erpadla

Instalováno uvnit!
  Trojcestný ventil pro p ipojení externího zásobníku teplé vody ( !"E)

 Elektrický kotel s kaskádním spínáním o výkonu ( !"E)

 Ekvitermní regulátor komunikující v !eském jazyce

 Ob"hová !erpadla WILO s prom"nným pr#tokem ( !"E21 až  !"D43)

 Pružné hadice pro tlumení chv"ní tepelného !erpadla

 Pojistný ventil 4 Bar topná strana ( !"E21 a  !"E28)

 Tlumící kryt kompresoru

V p!íslušenství (zahrnuto v cen")
  Filtry pro primární i sekundární okruh (Þ lterball)

 Filtr pro okruh teplé vody ( !"E21 a  !"E28)

 Vhodné pro tepelné ztráty nad 25 kW
 Možnost kaskádního zapojení 
 Nízkoenergetická ob"hová  erpadla 
 Maximální teplota topné vody 55 °C nebo 6  °C

Tepelná  erpadla IVT s.r.o.   |   $s. exilu 2062/8   |   143 00 PRAHA 4   |   info linka: 800 488 488   |   tel.: 272 191 405   |   e-mail: ivt@ivtcentrum.cz   |   www.cerpadla-ivt.cz

TEPELNÉ #ERPADLO                                                    !" E21                 !" E28                !" #36                 !" #43              D 55                     # 70

Výkon p i 0 °C / 35 °C 1 kW 20,8 29,1 36,1 43,5 54,8 67,8

P íkon kW 5,1 7,0 8,6 10,0 13,5 16,7

Topný faktor p i 0 °C / 35 °C 4,1 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1

Výkon p i 0 °C / 45 °C 2 kW 20,0 27,9 34,5 41,9 - -

P íkon kW 5,9 8,1 9,9 12,2 - -

Topný faktor p i 0 °C / 45 °C 3,4 3,4 3,5 3,4 - -

Výkon p i 0 °C / 50 °C 3 kW - - - - 55,6 69,8

P íkon kW - - - - 17,7 22,3

Topný faktor p i 0 °C / 50 °C - - - - 3,1 3,1

Vestav"ný elektrický kotel 15,7 kW Kaskáda 5,6 – 9 – 15,7 kW Není k dispozici

Nominální pr#tok na studeném okruhu l/s 1,3 1,8 2,2 2,7 3,16 3,95

Vestav"né !erpadlo – externí tlak kPa 94 67 78 70 70 90

Max. dovolený tlak na studeném okruhu Bar 6 6 6 6 4 4

Nominální pr#tok na teplém okruhu l / s 0,71 1,0 1,22 1,46 1,4 1,73

Vestav"né !erpadlo – externí tlak kPa 39 50 43 34 30 30

Max. dovolený tlak na teplém okruhu Bar 4 4 6 6 4 4

Pojistka pro T$ bez elektrokotle A 20 25 32 40 40 50

Pojistka p i dotopu 15,7 kW (E model) A 50 50 - - - -

Startovací proud bez softstartéru /

se sofstartérem 4 A 98/57 107/89 142/110 186/136 215/- 270/-

Hmotnost kg 318 320 360 379 510 510

P ipojení na studeném okruhu Cu Cu 42 Cu 54                   !" #$                    !" #$

P ipojení na teplém okruhu Cu Cu 42 (Cu 35) !Cu 42                   !" $%                    !" $%

Množství chladiva kg 4,6 4,7 5,4 5,9 9,2 9,8

Chladicí medium Bezfreonové chladivo R 407 C

Rozm"ry mm 750 × 700 × 1620 950 × 750 × 1550

Elektrické zapojení 400 V, N3 fáze 

Vým"níky Nerezové deskové

Kompresor Copeland Scroll

Max./min. vstupní teplota prim. okruhu 30 °C / -5 °C 20 °C / -5 °C

Max./min. výstupní teplota prim. okruhu 15 °C / -8 °C Neudává se / -8°C

Max. výstupní teplota topné vody 6 °C (p i vstupu 0 °C na primáru) 55 °C

Vestav"ná regulace Ekvitermní REGO 5#00 Ekvitermní REGO 600



Parametry zm��ené dle normy EN 255

Teplota primár 0°

Teplota sekundár

Výstup 35° Topný výkon 67,80

Chladící výkon 51,10

Elektrický p�íkon 16,70

COP 4,1

Výstup 50° Topný výkon 69,80

Chladící výkon 47,50

Elektrický p�íkon 22,30

COP 3,1

Parametry ode�tené z graf�

Teplota primár -5° 0° 5° 10° 15° 20°

Teplota sekundár

Výstup 35° Topný výkon 57,60 x 77,50 87,10 95,70 103,60

Parametry tepelného �erpadla IVT GREENLINE D,F70

Výstup 35° Topný výkon 57,60 x 77,50 87,10 95,70 103,60

Chladící výkon 42,20 x 60,00 68,70 77,00 84,20

Elektrický p�íkon 15,40 x 17,50 18,40 18,70 19,40

COP 3,74 x 4,43 4,73 5,12 5,34

Výstup 45° Topný výkon 60,80 69,30 78,10 87,40 96,10 104,10

Chladící výkon 41,00 49,10 57,10 66,30 74,70 82,00

Elektrický p�íkon 19,80 20,20 21,00 21,10 21,40 22,10

COP 3,07 3,43 3,72 4,14 4,49 4,71

Výstup 55° Topný výkon 61,90 70,10 79,30 88,10 96,60 104,60

Chladící výkon 37,80 45,60 54,10 62,80 71,10 78,30

Elektrický p�íkon 24,10 24,50 25,20 25,30 25,50 26,30

COP 2,57 2,86 3,15 3,48 3,79 3,98
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Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX-S 1500 až 5600
výhradně ve vnitřním provedení se používají pro komfortní
větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení malých provozoven,
dílen, prodejen, školských objektů, restaurací, obchodů,
sportovních a průmyslových hal a bazénů.
Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je nutno zajistit efektivní
větrání, případně teplovzdušné cirkulační vytápění a chlazení
s minimálními provozními náklady, tj. s nejvyšší účinností
zpětného získávání tepla, nízkým instalovaným příkonem
ventilátorů a minimální hlučností.

Jednotky řady DUPLEX-S jsou řešeny jako kompaktní agregáty,
obsahující ve společné skříni dva nezávisle řízené radiální
ventilátory s pružně uloženými motory,
rekuperační výměník tepla sestavený z tenkostěnných desek
z plastických hmot, výsuvné filtry přiváděného i odváděného
vzduchu třídy G4 nebo F7, odvodňovací vany a případně
i interní by-pass se servopohonem a cirkulační klapku
se servopohonem.
Skříň jednotek je sestavena z rámu ocelového L profilu, na který
se připevňují víka sendvičové konstrukce z hliníkového plechu
a polyuretanové výplně

. Čelní otevírací dveře zajišťují snadný přístup
ke všem agregátům a filtrům. Jednotky se standardně
dodávají s povrchovou úpravou lakováním.
Vstupní a výstupní hrdla jsou kruhová nebo obdélníková
s možností variantního umístění podle objednávky.

ř

ů

vysoká účinnost rekuperace protiproudého výměníku až
výrazná kompaktnost zaručuje úsporu místa až vůči
sestavným jednotkám
nízké pořizovací náklady
instalace až v 32 montážních provedeních
možnost atypického provedení přírub dle individuálních
požadavků (kruhové i hranaté)
velmi nízká hlučnost
malá hmotnost
nízký elektrický příkon
kompletní systémy vestavěné regulace v několika typech
podle náročnosti aplikace, regulace plně integrována
do jednotky
vysoká chemická odolnost výměníku hPS

možnost dodávky v dílech do nepřístupných prostor

Jednotky se dodávají ve dvou základních verzích:

(se zdvojenou izolací)

(tepelný odpor R = 1,05 m KW , resp.
2,1 m KW )

V nást ešní verzi jsou standardn hrdla na vstupu i výstupu
kryta nástavbou. Standardn se doporu uje osadit ob
uzavírací klapky pro zamezení samovolného proud ní vzduchu.

Jednotky lze voliteln vybavit úspornými ventilátory typu EC,
s možností regulace na konstantní pr tok.

• voliteln hygienické provedení v souladu s VDI 6022

– vnitřní verze
– nástřešní verze

protiproudý
80%

60 %

2 -1

2 -1
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•
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Přednosti jednotek DUPLEX-S

DUPLEX-S 1500 až 5600
univerzální kompaktní větrací
jednotky s protiproudým
rekuperačním výměníkem

P R O V O Z N Í R E Ž I M Y J E D N O T E K D U P L E X - S

D O D Á V A N É M O D I F I K A C E ( L Z E V Z Á J E M N Ě K O M B I N O V A T )

vnitřní verze nástřešní verze
s vestavěnou by-passovou klapkou
s vestavěnou cirkulační klapkou
s vestavěným teplovodním ohřívačem
s vestavěným přímým chladičem
s vestavěným vodním chladičem

s vestavěnou by-passovou klapkou
s vestavěnou cirkulační klapkou
s vestavěným glykolovým ohřívačem
s vestavěným přímým chladičem
s vestavěným glykolovým chladičem

– B
– C
– T
– CHF
– CHW

– N-B
– N-C
– N-T
– N-CHF
– N-CHW

kombinované větrání s cirkulací
a dohřevem (s chlazením)

větrání s rekuperací
s dohřevem (s chlazením)

i2e2

i1 e1

T CH

i2e2

i1 e1

T CH

větrání bez rekuperace
(přes by-pass)

i2e2

i1 e1

T CH

e

e

i

i

ÚT

CH
1

2

1

2

... sání čerstvého venkovního vzduchu

... výstup čerstvého filtrovaného vzduchu

... sání odpadního vzduchu

... výstup odpadního vzduchu

... připojení ústředního vytápění

... připojení chlazení

cirkulační vytápění
nebo chlazení

e2

i1

T CH

N Á V R H O V Ý S O F T W A R E

Pro návrh
využít

specializovaný návrhový program
aleznete na našich internetových

str n ách , nebo si jej vyžádejte
na naší adrese.

podrobný jednotek řady DUPLEX,
příslušenství a regulace doporučujeme

.
N jej
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na CD

www.atrea.cz
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VÝKONOVÉ GRAFY

maximální průtok jednotkami při nulovém externím tlaku
dle množství vzduchu
v závislosti na výbavě
dle typu registru, kapaliny a průtoků

1)

2)

3)

4)

DUPLEX-S typ 1500 2200 3100 4500 5600
přiváděný vzduch – max. m h 1 500 2 200 3 200 5 000 6 500
odváděný vzduch – max. m h 1 450 2 000 3 000 4 900 5 700
účinnost rekuperace % až 80
počet provedení a poloh – viz tabulka „Montážní polohy”
hmotnost kg
max. elektrický příkon kW dle typu ventilátorů
napětí V 230 230 400 400
frekvence Hz 50
počet otáček min dle typu ventilátorů
topný výkon T – max. kW 21 24 41 63 80
chladící výkon CHW – max. kW 9 12 20 30 39
chladící výkon CHF – max. kW 10 13 21 32 41

1) 3 -1

1) 3 -1

2)

3)

-1

4)

4)

4)

125-210 135-235200-340230-420300-520

230/400

DUPLEX-NS typ 1500 2200 3100 4500
přiváděný vzduch – max. m h 1 500 2 200 3 200 6 500
odváděný vzduch – max. m h 1 450 2 000 3 000 4 900
účinnost rekuperace % až 80
počet provedení a poloh – viz tabulka „Montá ní polohy”
hmotnost kg
max. elektrický příkon kW dle typu ventilátorů
napětí V 230 230 400
frekvence Hz 50
počet otáček min dle typu ventilátorů
topný výkon T – max. kW 21 24 41 63
chladící výkon CHW – max. kW 9 12 20 30
chladící výkon CHF – max. kW 10 13 21 32

1) 3 -1

1) 3 -1

2)

3)

-1

4)

4)

4)

ž
185-280 230-350 290-450 340-560

230/400
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Max. topné výkony T jsou uváděny pro vodu
se spádem 80/60 °C; vstupní vzduch
(po rekuperaci) + 3 °C, 30 %.
Max. c

rh
hladicí výkony CHW jsou uváděny

pro vodu s 30 % etylenglykolu a se spádem
6/12 °C; vstupní vzduch 30 °C, rh 50 %.

max. topný výkon T.3
max. chladicí výkon CHF.4 a CHW.5

T.3 (třířad
é)

CHW.5
CHF.4

(pětiřadé)
(čtyřřadé)

95

úč
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(%
)

φ

70

80

pro t = -15 °C, t = +20 °C, rh = 55 %, Mi = Me
pro t = +7 °C, t = +20 °C, rh = 40 %, Mi = Me
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sekce přívodu (G4)
sekce odtahu

sekce přívodu s CHF.4
sekce přívodu s T.3

sekce přívodu s CHW.5
sekce přívodu s T.3+CHF.4
sekce přívodu s T.3+CHW.5
doporučená pracovní oblast
s vysokou účinností rekuperace
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poznámk : ouhrnný p ehled výkon nást ešní verze viz samostatný katalogový lista s ř ů ř

V N I T Ř N Í V E R Z E N Á S T Ř E Š N Í V E R Z E

S O U H R N N Ý P Ř E H L E D V Ý K O N Ů ( V N I T Ř N Í V E R Z E )

maximální průtok jednotkami při nulovém externím tlaku
dle množství vzduchu
v závislosti na výbavě
dle typu registru, kapaliny a průtoků

1)

2)

3)

4)



N Á S T Ř E Š N Í V E R Z E

ROZMĚRY

V N I T Ř N Í V E R Z E – P R O V E D E N Í 1 0 A Ž 4 1

1) uváděny jsou standardní rozměry kruhových a obdélníkových
alt. lze dodat i jiné rozměry

hrdel,
(pro přípustné rychlosti proudění)

pouze obdélníková hrdla2)

DUPLEX-S 1500 2200 3100 4500 5600
rozm r mm 1 270 1 350 1 500 1 500 1 500
rozm r mm 435 565 650 870 1 050
délka (bez/1 registr) mm 1 920 2 120 2 300 2 300 2 300
délka (2 registry) mm 2 100 2 300 2 500 2 500 2 500
odvod kondenzátu mm (1 – 2) x � 32 mm

kruhová průměr mm 315 315 400 500
hrdlo s klapkou mm 220 220 260 310
obdélníková x mm

osa hrdel mm 200 270 300 420 510
osa hrdel – vstup mm 215 230 285 320 335
osa hrdel – výstup mm 345 360 405 452 485

osa hrdel mm 200 345 360 455 --
osa hrdel – vstup mm 215 230 285 320 --
osa hrdel – výstup mm 345 260 335 320 --
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B

L0/L1
L2

K
Připojovací hrdla

D
LH2

Y X
Provedení 10 – 21

OB
OH1
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Provedení 30 – 41
OB
OH1
OH2

1) 2)

2)

1)
315x315 315x400 400x400 500x500 500x630

DUPLEX-NS 1500 2200 3100 4500
rozm r mm 1 310 1 390 1 540 1 540
rozm r mm 475 605 690 910
délka (bez registru) mm 1 960 2 160 2 240 2 240
délka (1– 2 registry) mm 2 200 2 340 2 540 2 540
odvod kondenzátu mm (1 – 2) x � 32 mm
délka zákrytu vstupu mm 360 360 450 650

kruhová průměr mm 315 315 400 500
hrdlo s klapkou mm 220 220 260 310
obdélníková x mm
osa hrdel mm 220 335 375 480
osa hrdel – vstup mm 240 285 305 360
osa hrdel – výstup mm 365 285 360 355
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POUZE LEŽATÉ PROVEDENÍ (pouze DUPLEX-NS 1500 – 4500)
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1) uváděny jsou standardní rozměry kruhových a obdélníkových
alt. lze dodat i jiné rozměry

hrdel,
(pro přípustné rychlosti proudění)
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Základní hrdlo
(sání, výstup)

Hrdlo s klapkou
(pouze sání)

Hrdlo s pružnou
manžetou
(max. délka)
(sání, výstup)

Hrdlo s klapkou
a pružnou
manžetou
(pouze sání)

alter.

alter.

alter.

alter.

V N I T Ř N Í V E R Z E – P R O V E D E N Í 5 0 , 5 1
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DUPLEX-S 1500 2200 3100 4500 5600
rozm r – výška mm 1 550 1 600 1 700 1 700 1 750
rozm r – hloubka mm 435 565 650 870 1 050
rozměr – šířka mm 2 400 2 400 2 500 2 800 2 900
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osa hrdel mm 200 270 300 420 510
osa hrdel – vstupy mm 810 860 900 1 050 1 100
osa hrdel – výstupy mm 345 360 355 380 420
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INSTALACE A PROVEDENÍ DUPLEX-S

M O N T Á Ž N Í P R O V E D E N Í A P Ř I P O J O V A C Í H R D L A

V N I T Ř N Í V E R Z E

Jednotky DUPLEX-S 1500 až 5600 jsou dodávány v celé řadě
provedení, které usnadňují jejich osazení ve strojovně. Výrazně
se tak zvyšuje možnost instalace jednotky DUPLEX i v jinak
stísněných podmínkách.
Z konstrukčních důvodů a pro zajištění odtoku kondenzátu
nelze dodat všechny jednotky ve všech montážních polohách.
Podrobná schémata jsou uvedena v souhrnné tabulce
„Montážní polohy“.

Jednotky DUPLEX-S se vyznačují i širokými možnosti provedení
a velikosti hrdel – všechna hrdla mohou být kruhového,
čtvercového nebo obdélníkového tvaru, mohou být volitelně osazena
pružnými přírubami, vstupní hrdla mohou být dle požadavku
vybavena uzavíracími klapkami.
Všechny jednotky lze dodat i s atypicky umístěnými hrdly
(ve schématech vyznačeny čárkovaně), s označením číselného kódu
dle souhrnné tabulky „Montážní polohy a konfigurace hrdel“

provedení 3/8, 10, 12, 14 a 4/8, 10, 12, 14 (DUPLEX-NS 1500 – 4500) – pohled shora (celkem 8 provedení)

N Á S T Ř E Š N Í V E R Z E

i2

e2

i1 e1

4

i2

e2

i1e1

3

provedení 10/0 až 11/10 (DUPLEX S )- 1500 – 5600 – pohled ze strany dveří (celkem 8 provedení)

i2e2

i1 e1

11

i2 e2

i1e1

10

PARAPETNÍ PROVEDENÍ

provedení 30/0 až 31/15 (DUPLEX-S 1500 – 4500) – pohled shora (celkem 32 provedení)

i2 e2

i1e1

31

i2e2

i1 e1

30

PODSTROPNÍ PROVEDENÍ

provedení 40/0 až 41/15 (DUPLEX-S 1500 – 4500) – pohled shora (celkem 32 provedení)

i2 e2

i1e1

40

i2e2

i1 e1

41

PODLAHOVÉ PROVEDENÍ

LEŽATÉ PROVEDENÍ

provedení 20/6 až 21/15 (DUPLEX-S 1500 – 5600) – pohled ze strany dveří (celkem 8 provedení)
– nelze v modifikaci CHF, CHW, CHP

i2

e2i1

e1

20

SVISLÉ PROVEDENÍ

i2

e2 i1

e1

21

provedení 0 a 1 (DUPLEX S )5 5 - 1500 – 5600 – pohled ze strany dveří (celkem 2 provedení)STOJATÁ PROVEDENÍ
i2 e1 i1 e2

50

i2e1i1e2

51



M A N I P U L A Č N Í P R O S T O R

parapetní provedení
–S 1500 až 5600

p provedeníodstropní
–S 1500 až 4500

s provedenívislé
–S 1500 až 5600

podlahové provedení
–S 1500 až 4500
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MANIPULAČNÍ PROSTOR

Při instalaci jednotek DUPLEX-S je nutno dbát na zajištění
předepsaného manipulačního prostoru v okolí jednotky.
Vespod jednotky je nutno ponechat prostor min. 150 mm
pro osazení potrubí pro odvod kondenzátu DN 32. Toto potrubí
je nutno zaústit přes sifon výšky minimálně 150 mm do kanalizace.
Tento prostor je bez problému zajištěn při použití standardně
dodávaných podstavných noh z ocelového plechu.
Z čela jednotky je nutno dodržet manipulační prostor pro otevírání
čelních dveří, výměnu filtrů a servisní a montážní přístup
k jednotlivým prvkům jednotky.

Na jednotlivých schématech je uveden minimální manipulační
rozměr v případě dveří na panty (jednodušší z hlediska obsluhy)
a minimální manipulační prostor v případě dodávky dveří bez pantů,
pouze s rychlouzávěry (náročnější na obsluhu).
U všech jednotek je dále nutno zachovat minimální manipulační
prostor ze strany umístění elektrického rozvaděče regulace
dle ČSN min. 600 mm.
Jednotky s osazeným regulačním uzlem topení nebo chlazení musí
mít volný prostor i ze strany tohoto uzle.

14
0

T =
bez registru 2 registry bez
1 registr pantů

DUPLEX-S 1500 1 150 1 150 440
DUPLEX-S 2200 1 260 1 260 570
DUPLEX-S 3100 1 260 1 325 650
DUPLEX-S 4500 1 260 1 325 870
DUPLEX-S 5600 1 260 1 325 1 050

U =

DUPLEX-S 1500 1 300 440
DUPLEX-S 2200 1 350 570
DUPLEX-S 3100 1 520 650
DUPLEX-S 4500 1 520 870
DUPLEX-S 5600 1 520 1 050

bez registru /1 a 2 registry
s panty bez pantů

regulační uzle

regulační moduly

H L A D I N A A K U S T I C K É H O V Ý K O N U L W H L A D I N A A K U S T I C K É H O T L A K U L D 1

Typ Ventilátor Pracovní bod Akustický výkon L [dB(A)]

S-2200

w

230 V
sání e ,i 56,6

výtlak e ,i 74,5
jednotka 63,4

výtlak e ,i 75,6
jednotka 61,8

výtlak e ,i 76,1
jednotka 61,4

výtlak e ,i 82,5

výtlak e ,i 87,3
jednotka 73,3

výtlak e ,i 85,3

výtlak e ,i 87,7
jednotka 72,5

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

M.005
1 000 m /h

výtlak e ,i 72,5
jednotka 62,2

230 V
sání e ,i 57,0

M.007
1 300 m /h

230 V
sání e ,i 60,6

M.014
1 800 m /h

400 V
sání e ,i 62,8

M.010
2 650 m /h

výtlak e ,i 81,7
jednotka 67,9

230 V
sání e ,i 53,4

M.014
2 100 m /h

400 V
sání e ,i 62,7

M.011
3 000 m /h

jednotka 67,6

400 V
sání e ,i 69,3

M.012
4 350 m /h

400 V
sání e ,i 63,1

M.010
3 750 m /h

jednotka 68,2

400 V
sání e ,i 67,9

M.017
5 200 m /h

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

DUPLEX
S-1500

DUPLEX

DUPLEX
S-3100

DUPLEX
S-4500

DUPLEX
S-5600

Typ Ventilátor Pracovní bod Akustický tlak L [dB(A)]D1

M.005
230 V jednotka 51,2

M.010
400 V jednotka 56,9

M.011
400 V jednotka 56,6

M.010
400 V jednotka 57,2

Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 1 m.

DUPLEX

S-1500

DUPLEX
S-2200

DUPLEX

S-3100

DUPLEX

S-4500

DUPLEX

S-5600

1000 m /h

M.007
230 V

1300 m /h
jednotka 52,4

M.014
230 V

1800 m /h
jednotka 50,8

2650 m /h

M.014
230 V

2100 m /h
jednotka 50,4

3000 m /h

M.012
400 V

4350 m /h
jednotka 62,3

3750 m /h

M.017
400 V

5200 m /h
jednotka 61,5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

K

pa
nt
y

pa
nt
y

K

pa
nt
y podhled

s montážním
otvorem

(i pro přístup
k elektro RMD
a regul. uzlu)

K

m
in
. 1
5
0

m
in
. 1
5
0

K

m
in
.6

0
0

RMD, RMT, RMCH
SR, SR-T

m
in
. U

2
0
0

K

m
in
.

6
0
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podlaha podlaha podlaha

Manipulační prostor přede dveřmi Manipulační prostor příslušenství



P íprava pro ch lazen í ( „CHP“)ř
P íprava pro dodate né osazení vodního chladi e nebo p ímého výparníku. Tato úprava zahrnuje prostor pro chladi ,
p ídavnou vanu kondenzátu.
Pozor - v případě dodatečné montáže chladiče je tře

ř ř
ř

č č č

ba zajistit bezpečný přístup a dostatečný manipulační prostor.
Podstropní jednotky se pro osazení chladiče musí demontovat. Chladič lze domontovat pouze u jednotek
v parapetním, podstropním, podlahovém a nástřešním provedení. V modifikaci CHP bez teplovodního ohřívače
v provedení 30 až 43 a u všech nástřešních je nutno osadit eliminátor kapek a prodloužit jednotku na rozměr L2.

MODIFIKACE

Zák ladn í sestava

Vent i látory

Rekuperačn í výměn ík

Kompaktní jednotka v základní sestavě obsahuje přívodní a odtahový radiální ventilátor s pružně uloženým elektro-
motorem, vyjímatelný protiproudý rekupera ní výměník z tenkostěnných plastových desek, výsuvné filtry přiváděného
a odsávaného vzduchu třídy G4 (alternativně F7 ) a odvodňovací vanu s ohebnou hadicí DN 32 pro odvod kondenzátu.
Skříň jednotek je sestavena z rámu, s připevněnými bočnicemi sendvičové konstrukce z lakovaného plechu
a polyuretanové výplně tloušťky 22 mm s tepelným odporem R=1,05 m KW (nástřešní jednotky s tl. izolace 45 mm).
Čelní dveře zajišťují snadný přístup ke všem vestavěným agregátům a filtrům.

každou velikost jednotek DUPLEX je možno použít n kolik r zných ventilátor s p ímým pohonem od r zných
výrobc lišících se pr tokem, tlakovou rezervou, otá kami, hlukem a p íkonem. Na výb r jsou ventilátory 1-fázové,
3-fázové i speciální úsporné ventilátory typu EC (DC).

č

č

2 -1

Pro ů ů ř ů
ů ů ř

Jediný typ rekuperačního výměníku z plastu v protiproudém provedení s vysokou účinností.

ě
ě

D U P L E X - S – Z Á K L A D N Í S E S T A V A

By -passová k lapka („B“ )
Obtok deskového rekupera ního vým níku na stran p ivád ného vzduchu. By-pass se skládá z protib žné listové
klapky a servopohonu. Osazuje se do prostoru vedle rekupera ního vým níku uvnit sk ín , nezv tšuje velikost
jednotky.
Standardn se osazuje servopohonem typu Belimo 230 V, na požadavek jiným dle výb ru.

č
č

ě ě ě ě
ě ě ě

ě ě

ř
ř ř

Jednotlivé m ezávisle do sestav
íklad: S-TC (jednotka s teplovodním ohřívačem a cirkulační klapkou)

S (jednotka s teplovodním ohřívačem a přímým výparníkem)
S (jednotka s teplovodním ohřívačem cirkulační klapkou ří č )

odifikace lze n kombinovat
např DUPLEX-

DUPLEX- -T-CHF
DUPLEX- -TC-CHP , a p pravou pro vestavbu chladi e atd.

Tep lovodn í oh íva („T“ )ř č
Vestav ný registr voda-vzduch t í adé (alter. p ti adé) konstrukce z m d ných trubek a nalisovaných hliníkových lamel
pro systémy do 110 °C a 1,0 MPa. Standardní sou ástí oh íva e je vždy protimrazový paroplynný kapilární termostat
a pružné p ipojovací potrubí. Jednotky v modifikaci T (s teplovodním oh íva em) musí být vybaveny uzavírací klapkou
p ívodního vzduchu e , doporu ujeme provedení se servopohonem s havarijní funkcí (BELIMO LF 230V).
K oh íva i lze alternativn dodat regula ní uzel pro ízení topného výkonu typu R-TPO, R-TPO-3 nebo RS-TPO.
Jednotky v nást ešní verzi musí být chrán ny proti zamrznutí nemrznoucí náplní oh íva e (nap . glykol).

ě ě ě ě

ě
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Vodn í ch lad i ( „CHW“)č
Vestavěný registr včetně vany pro záchyt kondenzátu
se samostatným odtokem kond

z měděných trubek a nalisovaných hliníkových lamel,
enzátu. Podle požadovaného výkonu, typu chladiva a vzduchových parametr

se dodávají t í- nebo p ti adé registry. Vodní chladi lze na zakázku vybavit regula ním uzlem R-CHW.
Pozor - jednotky s vodním chladi em se dodávají pouze v parapetním, podstropním, podlahovém a nást ešním
provedení. V modifikaci CHW bez teplovodního oh íva e v provedení 30 až 43 a u všech nást ešních je nutno osadit
eliminátor kapek a prodloužit jednotku na rozm r L2.

ů
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ř
ř ř

ě č č
č

č
ě

Cirku la n í k lapka („C“ )č
Vestav ná protib žná listová klapka v etn servopohonu BELIMO 230 V. Umož uje sm šování erstvého a ob hového
vzduchu v rozsahu 0 – 100 %. Spole n s cirkula ní klapkou musí být osazena i uzavírací klapka e bez havarijní funkce.
V p ípad , že jednotka obsahuje i teplovodní oh íva (DUPLEX-S-TC), a je p edpoklad samovolného proud ní v potrubí p i
výpadku elekt iny a ponechané otev ené klapce, je nutno osadit samostatnou uzavírací klapku s pohonem s havarijní
funkcí v blízkosti sání do objektu, ovládanou z regulace jednotky.

ě ě ě ň ě ě
ě
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č č
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P ímý výparn ík („CHF“)ř
Vestavěný registr z měděných trubek a nalisovaných hliníkových lamel, včetně vany kondenzátu a manostatu. Podle
požadovaného výkonu, typu chladiva a vzduchových parametrů se navrhuje 3- nebo 4-řadý registr s různou vypařovací
teplotou. Přímý chladič lze na zakázku vybavit příslušenstvím umístěným na plášti nebo uvnitř (nástřešní verze).
Pozor – jednotky s přímým výparníkem se dodávají pouze v parapetním, podstropním, podlahovém a nástřešním
provedení. V modifikaci CHF bez teplovodního ohřívače v provedení 30 až 43 a u všech nástřešních je nutno osadit
eliminátor kapek a prodloužit jednotku na rozměr L2.

D U P L E X - S – P O P I S M O D I F I K A C Í

Me.xxx; Mi.xxx

S.1058/1038.A

B.x

C.x

T.x

CHP

CHF.x

CHW.x

DUPLEX-S xxxx



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uzavírac í k lapky e ; i1 1

Uzavírací klapky se standardně osazeným
servopohonem Belimo jsou umístěny v hrdle sání
(vstupu do jednotky).
Dodávají se následující typy klapek:
–klapka venkovního vzduchu e

– klapka venkovního vzduchu e LF

1 – je povinná
pro modifikaci C (s cirkulační klapkou)

je povinná
pro modifikaci T (s teplovodním ohřívačem)

1 –

–klapka odpadního vzduchu i1

Regu lačn í uz le
vodn ích ohř ívačů
Jsou určeny pro regulaci topného výkonu
vodních ohřívačů. Skládají se vždy
z třírychlostního čerpadla, dvou uzavíracích
kulových ventilů, připojovacího potrubí.
Podle typu dále obsahují:

– čtyřcestná směšovací armatura
se servopohonem (pro digitální regulaci)

– třícestná směšovací armatura
se servopohonem (pro digitální regulaci)

třícestná rozdělovací armatura
s termostatickou hlavicí (pro silovou regulaci)

–R-TPO

–R-TPO-3

–RS-TPO –

Pružné manžety
Kruhová i obdélníková hrdla lze volitelně dodat
včetně pružných manžet.

Dveře bez pantů
V odůvodněných případech lze dodat dveře
bez standardně dodávaných pantů, pouze
na otočné uzávěry nebo pérové úchyty. Zmenší
se tak nutný manipulační prostor před jednotkou.

Zdvo jená i zo lace
U vniřních jednotek lze zesílit polyuretanovou
izolaci na tl. 45 mm (U = 0,52 W/m K).
Venkovní rozměry jednotek se tak zvětší
o 40 mm v každém směru vůči katalogovým
rozměrům.

2

Dodávka v d í l ech , montáž na stavbě
Všechny jednotky lze volitelně dodat
v jednotlivých dílech, s úpravou pro sestavení
snýtováním a sešroubováním na stavbě. Lze tak
osadit jednotky i v jinak obtížně přístupných
prostorách.

Tep lovodn í ohř ívače TPO
Samostatně dodávané ohřívače do kruhového
potrubí pro připojení k jednotkám DUPLEX.
Vhodné pro aplikace, kdy z nedostatku prostoru
ve strojovně nelze osadit ohřívač uvnitř jednotky.
Ohřívače jsou standardně vybaveny paroplynným
kapilárním termostatem.

Náhradn í
f i l t račn í text i l i e
Sady náhradních filtračních textilií v rozměrech
dle typu jednotky. Dodávají se s třídou filtrace
G4 a F7.

D A L Š Í V O L I T E L N É P Ř Í S L U Š E N S T V Í ( Z Á K L A D N Í P Ř E H L E D )

Regu lačn í uz le
vodn ích ch lad ičů
Jsou určeny pro regulaci chladícího výkonu
vodních chladičů (CHW). Skládají se vždy
ze dvou uzavíracích kulových ventilů,
připojovacího potrubí a podle typu dále obsahují:

– třícestná směšovací armatura
se servopohonem a třírychlostní čerpadlo
(pro digitální regulaci)

– škrtící ventil se servopohonem
(pro digitální regulaci)

Dodávají se v několika velikostech
dle požadovaného výkonu.

–R-CHW-3

–R-CHW-2

Polar i začn í f i l t r
Přídavný filtr přiváděného vzduchu typu
DYNAMIC včetně napájecího transformátoru
24 V a náhradní filtrační textilie. Informace
o tlakové ztrátě viz grafy.

F i l t race vzduchu
Jednotky řady DUPLEX jsou standardně
vybaveny filtry s třídou filtrace G4.
Volitelně lze osadit filtry F7 na straně přívodního
vzduchu s poklesem externího statického tlaku
jednotky o přibližně 50 až 100 Pa (čistý filtr)
v závislosti na průtoku vzduchu, typu jednotky
a znečištění vzduchu.
Alternativně je možno osadit předfiltry
z vícevrstvého tahokovu.

Ke.xxx; Ki.xxx

R-TPO.x; RS-TPO.x

Fe.xxx; Fi.xxx

R-CHW.x

H.P

NFT.x

Fe.D

Př ís lušenstv í
př ímého ch lazen í
Volitelně lze vybavit přímé chladiče prvky
chladícího okruhu: vstřikovacím ventilem
s tryskou (A), ventilem s cívkou (B,C),
průhledítkem (D), filtrdehydrátorem (E),
případně regulátorem vypařovacího tlaku.

A

B,C D E

CHF

RCHF.x

E lektr ické ohř ívače EPO-V
Samostatně dodávané ohřívače do kruhového
nebo hranatého potrubí pro připojení
k jednotkám DUPLEX. Výkony a průměry
viz samostatné katalogové listy.



REGULACE

Jednotky DUPLEX-S se dodávají se základní výbavou
prvků regulace nebo s ucelenými systémy regulace, které
byly vyvinuty firmou ATREA.
Regulace je dodávána ve dvou typech (silová, digitální) podle
požadavku odběratele a funkce zařízení.
Systémy obsahují i řadu čidel (teploty, vlhkosti, kvality vzduchu,
CO ) pro ekonomické řízení provozu.

V současné době je na území ČR a SR více než 150 proško-
lených servisních techniků, kteří zajišťují šéfmontáž, uvádění
do provozu, servis a opravy celého zařízení.

•výběr vhodného a efektivního typu regulace podle skutečné
funkce u konkrétní aplikace, s nejnižšími náklady

•systém regulace je integrovaný do zařízení, většina prvků
je již zapojena a odzkoušena z výroby, odpadá tak většina
rizik způsobených špatným zapojením

•u standardních řešení není nutný projekt systému regulace,
lze využít typizovaných schémat sestav výrobce

• jednoduchost propojení, přehlednost, indikace poruch
•kvalifikovaná technická podpora a poradenství

2

Výhody systémů regulace firmy ATREA:

Typ Funkce Použití Blokové schéma elektrického zapojení

„A“ – základní

„B“ – silová

OPS

– všechny elektrické komponenty jsou
vyvedeny na připojovací rozvodnici
umístěnou uvnitř nebo vně jednotky

– standardní součástí dodávky
jednotky jsou ventilátory,
servopohony klapek a kapilární
ochranný termostat teplovodního
ohřívače

– na základě konkrétního požadavku
jsou jednotky vybaveny všemi dalšími
prvky (konkrétní typy servopohonů,
čidla, termostaty, manostaty, ...)

– jednoduchý systém
– ovládání otáček ventilátorů ve dvou
stupních MIN; MAX (konkrétní
výkony lze nastavit při zprovoznění
individuálně pro každý ventilátor)

– ovládání by-passové a cirkulační
klapky otevřeno – zavřeno

– dálkové ovládání ohřívače VYP; ZAP,
nastavení teplot se provádí přímo
na ohřívači na termostatické hlavici
nebo na těle elektrického ohřívače

– vhodné pro aplikace, kde
je systém regulace dodáván
samostatně – například
velké budovy s centrálním
(nadřazeným) systémem
řízení a pod.

– silový systém je vhodny pro
jednoduché aplikace (nap .
v trání šaten, tělocvičny,
restaurace apod.)

– nelze jej použít pro jednotky
s chlazením

– doporu uje se pro aplikace,
kde

ř

se větrací vzduch pouze
dohřívá (nikoliv pro
teplovzdušné vytápění)

ě

č
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elektrický ohřívač
(základní provedení)

DUPLEX-S-T

DUPLEX-S
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základní funkce
+

teplovodní ohřívač
(modul SR-T)

základní funkce
+

řízení el. ohřívače
(modul SR)

230 V

50 Hz

nadřazený systém regulace

základní provedení
(ventilátory, servopohony,
termostaty, manostaty

a další dle volby)

„E“ – digitální
regulace řady DC

– komfortní systém regulace
jednotek DUPLEX

– software programovatelného
modulu je vyvinutý výhradn pro
jednotky DUPLEX

– ovládání otá ek přívodního
i odtahového ventilátoru

– regulace teploty na přívod nebo na
prostor

– mo nost řízení vodního
a elektrického ohříva e

– mo nost vodního a přímého
chlazení

– řízení výkonu tepelného erpadla
– automatické řízení klapky bypassu
a cirkulace

ě

č

č
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ž

ž

– vhodné pro komfortní aplikace
– mo nost pln automatického
provozu jednotky, s denním
nebo týdenním programem

– mo nost připojení idla kvality
vzduchu, koncentrace CO ,
relativní vlhkosti vzduchu
a pod.

– mo nost řízení výkonu
signálem 0 – 10 V
nadřazeným systémem

– propojitelnost na centrální
řídící systémy pomocí
roz iřujících karet (KNX,
Modbus, ...)

– mo nost úplného nastavení
pomocí připojeného
grafického ovlada e

ž

ž

ž

š

ž

ě

č

č

2
DUPLEX

Regulace DC
(modul DC-XS)

(modul DC EXPc)

Ovladače
DC-p1, DC-p2

Komunikační
protokoly

KNX, Modbus,
TCP/IP

Externí
prvky
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Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX-S 1500 až 5600
výhradně ve vnitřním provedení se používají pro komfortní
větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení malých provozoven,
dílen, prodejen, školských objektů, restaurací, obchodů,
sportovních a průmyslových hal a bazénů.
Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je nutno zajistit efektivní
větrání, případně teplovzdušné cirkulační vytápění a chlazení
s minimálními provozními náklady, tj. s nejvyšší účinností
zpětného získávání tepla, nízkým instalovaným příkonem
ventilátorů a minimální hlučností.

Jednotky řady DUPLEX-S jsou řešeny jako kompaktní agregáty,
obsahující ve společné skříni dva nezávisle řízené radiální
ventilátory s pružně uloženými motory,
rekuperační výměník tepla sestavený z tenkostěnných desek
z plastických hmot, výsuvné filtry přiváděného i odváděného
vzduchu třídy G4 nebo F7, odvodňovací vany a případně
i interní by-pass se servopohonem a cirkulační klapku
se servopohonem.
Skříň jednotek je sestavena z rámu ocelového L profilu, na který
se připevňují víka sendvičové konstrukce z hliníkového plechu
a polyuretanové výplně

. Čelní otevírací dveře zajišťují snadný přístup
ke všem agregátům a filtrům. Jednotky se standardně
dodávají s povrchovou úpravou lakováním.
Vstupní a výstupní hrdla jsou kruhová nebo obdélníková
s možností variantního umístění podle objednávky.

ř

ů

vysoká účinnost rekuperace protiproudého výměníku až
výrazná kompaktnost zaručuje úsporu místa až vůči
sestavným jednotkám
nízké pořizovací náklady
instalace až v 32 montážních provedeních
možnost atypického provedení přírub dle individuálních
požadavků (kruhové i hranaté)
velmi nízká hlučnost
malá hmotnost
nízký elektrický příkon
kompletní systémy vestavěné regulace v několika typech
podle náročnosti aplikace, regulace plně integrována
do jednotky
vysoká chemická odolnost výměníku hPS

možnost dodávky v dílech do nepřístupných prostor

Jednotky se dodávají ve dvou základních verzích:

(se zdvojenou izolací)

(tepelný odpor R = 1,05 m KW , resp.
2,1 m KW )

V nást ešní verzi jsou standardn hrdla na vstupu i výstupu
kryta nástavbou. Standardn se doporu uje osadit ob
uzavírací klapky pro zamezení samovolného proud ní vzduchu.

Jednotky lze voliteln vybavit úspornými ventilátory typu EC,
s možností regulace na konstantní pr tok.

• voliteln hygienické provedení v souladu s VDI 6022

– vnitřní verze
– nástřešní verze

protiproudý
80%

60 %
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2 -1
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Přednosti jednotek DUPLEX-S

DUPLEX-S 1500 až 5600
univerzální kompaktní větrací
jednotky s protiproudým
rekuperačním výměníkem

P R O V O Z N Í R E Ž I M Y J E D N O T E K D U P L E X - S

D O D Á V A N É M O D I F I K A C E ( L Z E V Z Á J E M N Ě K O M B I N O V A T )

vnitřní verze nástřešní verze
s vestavěnou by-passovou klapkou
s vestavěnou cirkulační klapkou
s vestavěným teplovodním ohřívačem
s vestavěným přímým chladičem
s vestavěným vodním chladičem

s vestavěnou by-passovou klapkou
s vestavěnou cirkulační klapkou
s vestavěným glykolovým ohřívačem
s vestavěným přímým chladičem
s vestavěným glykolovým chladičem

– B
– C
– T
– CHF
– CHW

– N-B
– N-C
– N-T
– N-CHF
– N-CHW

kombinované větrání s cirkulací
a dohřevem (s chlazením)

větrání s rekuperací
s dohřevem (s chlazením)

i2e2

i1 e1

T CH

i2e2

i1 e1

T CH

větrání bez rekuperace
(přes by-pass)

i2e2

i1 e1

T CH

e

e

i

i

ÚT
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2

1

2

... sání čerstvého venkovního vzduchu

... výstup čerstvého filtrovaného vzduchu

... sání odpadního vzduchu

... výstup odpadního vzduchu

... připojení ústředního vytápění

... připojení chlazení

cirkulační vytápění
nebo chlazení

e2

i1

T CH

N Á V R H O V Ý S O F T W A R E

Pro návrh
využít

specializovaný návrhový program
aleznete na našich internetových

str n ách , nebo si jej vyžádejte
na naší adrese.

podrobný jednotek řady DUPLEX,
příslušenství a regulace doporučujeme

.
N jej

á k
na CD

www.atrea.cz

V
ět
ra
cí
je
dn

ot
ky
, r
ek
up

er
ac
e
te
pl
a
–
ka
pi
to
la
2
.1
. –

vy
dá

ní
0
8
/
2
0
10

A s.r.o., V Aleji 20TREA

466 01 Jablonec n. N.

Č e s k á r e p u b l i k a

Fax 483 368 112: +420

D VI V I Z E Ě T R A C Í J E D N O T K Y , R E K U P E R A C E T E P L A

w w w . a t r e a . c z
E-mai l : atrea@atrea.cz

Tel. 483 368 1: +420 11

s a v e y o u r e n e r g y



VÝKONOVÉ GRAFY

maximální průtok jednotkami při nulovém externím tlaku
dle množství vzduchu
v závislosti na výbavě
dle typu registru, kapaliny a průtoků

1)

2)

3)

4)

DUPLEX-S typ 1500 2200 3100 4500 5600
přiváděný vzduch – max. m h 1 500 2 200 3 200 5 000 6 500
odváděný vzduch – max. m h 1 450 2 000 3 000 4 900 5 700
účinnost rekuperace % až 80
počet provedení a poloh – viz tabulka „Montážní polohy”
hmotnost kg
max. elektrický příkon kW dle typu ventilátorů
napětí V 230 230 400 400
frekvence Hz 50
počet otáček min dle typu ventilátorů
topný výkon T – max. kW 21 24 41 63 80
chladící výkon CHW – max. kW 9 12 20 30 39
chladící výkon CHF – max. kW 10 13 21 32 41

1) 3 -1

1) 3 -1

2)

3)

-1

4)

4)

4)

125-210 135-235200-340230-420300-520

230/400

DUPLEX-NS typ 1500 2200 3100 4500
přiváděný vzduch – max. m h 1 500 2 200 3 200 6 500
odváděný vzduch – max. m h 1 450 2 000 3 000 4 900
účinnost rekuperace % až 80
počet provedení a poloh – viz tabulka „Montá ní polohy”
hmotnost kg
max. elektrický příkon kW dle typu ventilátorů
napětí V 230 230 400
frekvence Hz 50
počet otáček min dle typu ventilátorů
topný výkon T – max. kW 21 24 41 63
chladící výkon CHW – max. kW 9 12 20 30
chladící výkon CHF – max. kW 10 13 21 32

1) 3 -1

1) 3 -1

2)

3)

-1

4)

4)

4)

ž
185-280 230-350 290-450 340-560

230/400

T O P N É A C H L A D Í C Í V Ý K O N Y
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Max. topné výkony T jsou uváděny pro vodu
se spádem 80/60 °C; vstupní vzduch
(po rekuperaci) + 3 °C, 30 %.
Max. c

rh
hladicí výkony CHW jsou uváděny

pro vodu s 30 % etylenglykolu a se spádem
6/12 °C; vstupní vzduch 30 °C, rh 50 %.

max. topný výkon T.3
max. chladicí výkon CHF.4 a CHW.5

T.3 (třířad
é)

CHW.5
CHF.4

(pětiřadé)
(čtyřřadé)

95

úč
in
no
st
re
ku
pe
ra
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(%
)

φ

70

80

pro t = -15 °C, t = +20 °C, rh = 55 %, Mi = Me
pro t = +7 °C, t = +20 °C, rh = 40 %, Mi = Me
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e1 i1 i1

Ú Č I N N O S T R E K U P E R A C E
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0
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sekce přívodu (G4)
sekce odtahu

sekce přívodu s CHF.4
sekce přívodu s T.3

sekce přívodu s CHW.5
sekce přívodu s T.3+CHF.4
sekce přívodu s T.3+CHW.5
doporučená pracovní oblast
s vysokou účinností rekuperace

700

DUPLEX-S
1500

M
007; S1058/1038.A

DUPLEX-S
2200

M
014; S1058/1038.A

DUPLEX-S
3100

M
010; S1058/1038.A

DUPLEX-S 4500

M012; S1058/1038.A

DUPLEX-S 5600

M017; S1058/1038.A

85

65

75

90

poznámk : ouhrnný p ehled výkon nást ešní verze viz samostatný katalogový lista s ř ů ř

V N I T Ř N Í V E R Z E N Á S T Ř E Š N Í V E R Z E

S O U H R N N Ý P Ř E H L E D V Ý K O N Ů ( V N I T Ř N Í V E R Z E )

maximální průtok jednotkami při nulovém externím tlaku
dle množství vzduchu
v závislosti na výbavě
dle typu registru, kapaliny a průtoků

1)

2)

3)

4)



N Á S T Ř E Š N Í V E R Z E

ROZMĚRY

V N I T Ř N Í V E R Z E – P R O V E D E N Í 1 0 A Ž 4 1

1) uváděny jsou standardní rozměry kruhových a obdélníkových
alt. lze dodat i jiné rozměry

hrdel,
(pro přípustné rychlosti proudění)

pouze obdélníková hrdla2)

DUPLEX-S 1500 2200 3100 4500 5600
rozm r mm 1 270 1 350 1 500 1 500 1 500
rozm r mm 435 565 650 870 1 050
délka (bez/1 registr) mm 1 920 2 120 2 300 2 300 2 300
délka (2 registry) mm 2 100 2 300 2 500 2 500 2 500
odvod kondenzátu mm (1 – 2) x � 32 mm

kruhová průměr mm 315 315 400 500
hrdlo s klapkou mm 220 220 260 310
obdélníková x mm

osa hrdel mm 200 270 300 420 510
osa hrdel – vstup mm 215 230 285 320 335
osa hrdel – výstup mm 345 360 405 452 485

osa hrdel mm 200 345 360 455 --
osa hrdel – vstup mm 215 230 285 320 --
osa hrdel – výstup mm 345 260 335 320 --

ě
ě
A
B

L0/L1
L2

K
Připojovací hrdla

D
LH2

Y X
Provedení 10 – 21

OB
OH1
OH2

Provedení 30 – 41
OB
OH1
OH2

1) 2)

2)

1)
315x315 315x400 400x400 500x500 500x630

DUPLEX-NS 1500 2200 3100 4500
rozm r mm 1 310 1 390 1 540 1 540
rozm r mm 475 605 690 910
délka (bez registru) mm 1 960 2 160 2 240 2 240
délka (1– 2 registry) mm 2 200 2 340 2 540 2 540
odvod kondenzátu mm (1 – 2) x � 32 mm
délka zákrytu vstupu mm 360 360 450 650

kruhová průměr mm 315 315 400 500
hrdlo s klapkou mm 220 220 260 310
obdélníková x mm
osa hrdel mm 220 335 375 480
osa hrdel – vstup mm 240 285 305 360
osa hrdel – výstup mm 365 285 360 355
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POUZE LEŽATÉ PROVEDENÍ (pouze DUPLEX-NS 1500 – 4500)
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L0 / L1 / L2

1) uváděny jsou standardní rozměry kruhových a obdélníkových
alt. lze dodat i jiné rozměry

hrdel,
(pro přípustné rychlosti proudění)
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Základní hrdlo
(sání, výstup)

Hrdlo s klapkou
(pouze sání)

Hrdlo s pružnou
manžetou
(max. délka)
(sání, výstup)

Hrdlo s klapkou
a pružnou
manžetou
(pouze sání)

alter.

alter.

alter.

alter.

V N I T Ř N Í V E R Z E – P R O V E D E N Í 5 0 , 5 1
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DUPLEX-S 1500 2200 3100 4500 5600
rozm r – výška mm 1 550 1 600 1 700 1 700 1 750
rozm r – hloubka mm 435 565 650 870 1 050
rozměr – šířka mm 2 400 2 400 2 500 2 800 2 900
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osa hrdel mm 200 270 300 420 510
osa hrdel – vstupy mm 810 860 900 1 050 1 100
osa hrdel – výstupy mm 345 360 355 380 420
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INSTALACE A PROVEDENÍ DUPLEX-S

M O N T Á Ž N Í P R O V E D E N Í A P Ř I P O J O V A C Í H R D L A

V N I T Ř N Í V E R Z E

Jednotky DUPLEX-S 1500 až 5600 jsou dodávány v celé řadě
provedení, které usnadňují jejich osazení ve strojovně. Výrazně
se tak zvyšuje možnost instalace jednotky DUPLEX i v jinak
stísněných podmínkách.
Z konstrukčních důvodů a pro zajištění odtoku kondenzátu
nelze dodat všechny jednotky ve všech montážních polohách.
Podrobná schémata jsou uvedena v souhrnné tabulce
„Montážní polohy“.

Jednotky DUPLEX-S se vyznačují i širokými možnosti provedení
a velikosti hrdel – všechna hrdla mohou být kruhového,
čtvercového nebo obdélníkového tvaru, mohou být volitelně osazena
pružnými přírubami, vstupní hrdla mohou být dle požadavku
vybavena uzavíracími klapkami.
Všechny jednotky lze dodat i s atypicky umístěnými hrdly
(ve schématech vyznačeny čárkovaně), s označením číselného kódu
dle souhrnné tabulky „Montážní polohy a konfigurace hrdel“

provedení 3/8, 10, 12, 14 a 4/8, 10, 12, 14 (DUPLEX-NS 1500 – 4500) – pohled shora (celkem 8 provedení)

N Á S T Ř E Š N Í V E R Z E

i2

e2

i1 e1

4

i2

e2

i1e1

3

provedení 10/0 až 11/10 (DUPLEX S )- 1500 – 5600 – pohled ze strany dveří (celkem 8 provedení)

i2e2

i1 e1

11

i2 e2

i1e1

10

PARAPETNÍ PROVEDENÍ

provedení 30/0 až 31/15 (DUPLEX-S 1500 – 4500) – pohled shora (celkem 32 provedení)

i2 e2

i1e1

31

i2e2

i1 e1

30

PODSTROPNÍ PROVEDENÍ

provedení 40/0 až 41/15 (DUPLEX-S 1500 – 4500) – pohled shora (celkem 32 provedení)

i2 e2

i1e1

40

i2e2

i1 e1

41

PODLAHOVÉ PROVEDENÍ

LEŽATÉ PROVEDENÍ

provedení 20/6 až 21/15 (DUPLEX-S 1500 – 5600) – pohled ze strany dveří (celkem 8 provedení)
– nelze v modifikaci CHF, CHW, CHP

i2

e2i1

e1

20

SVISLÉ PROVEDENÍ

i2

e2 i1

e1

21

provedení 0 a 1 (DUPLEX S )5 5 - 1500 – 5600 – pohled ze strany dveří (celkem 2 provedení)STOJATÁ PROVEDENÍ
i2 e1 i1 e2

50

i2e1i1e2

51



M A N I P U L A Č N Í P R O S T O R

parapetní provedení
–S 1500 až 5600

p provedeníodstropní
–S 1500 až 4500

s provedenívislé
–S 1500 až 5600

podlahové provedení
–S 1500 až 4500
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MANIPULAČNÍ PROSTOR

Při instalaci jednotek DUPLEX-S je nutno dbát na zajištění
předepsaného manipulačního prostoru v okolí jednotky.
Vespod jednotky je nutno ponechat prostor min. 150 mm
pro osazení potrubí pro odvod kondenzátu DN 32. Toto potrubí
je nutno zaústit přes sifon výšky minimálně 150 mm do kanalizace.
Tento prostor je bez problému zajištěn při použití standardně
dodávaných podstavných noh z ocelového plechu.
Z čela jednotky je nutno dodržet manipulační prostor pro otevírání
čelních dveří, výměnu filtrů a servisní a montážní přístup
k jednotlivým prvkům jednotky.

Na jednotlivých schématech je uveden minimální manipulační
rozměr v případě dveří na panty (jednodušší z hlediska obsluhy)
a minimální manipulační prostor v případě dodávky dveří bez pantů,
pouze s rychlouzávěry (náročnější na obsluhu).
U všech jednotek je dále nutno zachovat minimální manipulační
prostor ze strany umístění elektrického rozvaděče regulace
dle ČSN min. 600 mm.
Jednotky s osazeným regulačním uzlem topení nebo chlazení musí
mít volný prostor i ze strany tohoto uzle.

14
0

T =
bez registru 2 registry bez
1 registr pantů

DUPLEX-S 1500 1 150 1 150 440
DUPLEX-S 2200 1 260 1 260 570
DUPLEX-S 3100 1 260 1 325 650
DUPLEX-S 4500 1 260 1 325 870
DUPLEX-S 5600 1 260 1 325 1 050

U =

DUPLEX-S 1500 1 300 440
DUPLEX-S 2200 1 350 570
DUPLEX-S 3100 1 520 650
DUPLEX-S 4500 1 520 870
DUPLEX-S 5600 1 520 1 050

bez registru /1 a 2 registry
s panty bez pantů

regulační uzle

regulační moduly

H L A D I N A A K U S T I C K É H O V Ý K O N U L W H L A D I N A A K U S T I C K É H O T L A K U L D 1

Typ Ventilátor Pracovní bod Akustický výkon L [dB(A)]

S-2200

w

230 V
sání e ,i 56,6

výtlak e ,i 74,5
jednotka 63,4

výtlak e ,i 75,6
jednotka 61,8

výtlak e ,i 76,1
jednotka 61,4

výtlak e ,i 82,5

výtlak e ,i 87,3
jednotka 73,3

výtlak e ,i 85,3

výtlak e ,i 87,7
jednotka 72,5

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

M.005
1 000 m /h

výtlak e ,i 72,5
jednotka 62,2

230 V
sání e ,i 57,0

M.007
1 300 m /h

230 V
sání e ,i 60,6

M.014
1 800 m /h

400 V
sání e ,i 62,8

M.010
2 650 m /h

výtlak e ,i 81,7
jednotka 67,9

230 V
sání e ,i 53,4

M.014
2 100 m /h

400 V
sání e ,i 62,7

M.011
3 000 m /h

jednotka 67,6

400 V
sání e ,i 69,3

M.012
4 350 m /h

400 V
sání e ,i 63,1

M.010
3 750 m /h

jednotka 68,2

400 V
sání e ,i 67,9

M.017
5 200 m /h

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2 2

1 1

1 1

1 1

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

DUPLEX
S-1500

DUPLEX

DUPLEX
S-3100

DUPLEX
S-4500

DUPLEX
S-5600

Typ Ventilátor Pracovní bod Akustický tlak L [dB(A)]D1

M.005
230 V jednotka 51,2

M.010
400 V jednotka 56,9

M.011
400 V jednotka 56,6

M.010
400 V jednotka 57,2

Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 1 m.

DUPLEX

S-1500

DUPLEX
S-2200

DUPLEX

S-3100

DUPLEX

S-4500

DUPLEX

S-5600

1000 m /h

M.007
230 V

1300 m /h
jednotka 52,4

M.014
230 V

1800 m /h
jednotka 50,8

2650 m /h

M.014
230 V

2100 m /h
jednotka 50,4

3000 m /h

M.012
400 V

4350 m /h
jednotka 62,3

3750 m /h

M.017
400 V

5200 m /h
jednotka 61,5
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P íprava pro ch lazen í ( „CHP“)ř
P íprava pro dodate né osazení vodního chladi e nebo p ímého výparníku. Tato úprava zahrnuje prostor pro chladi ,
p ídavnou vanu kondenzátu.
Pozor - v případě dodatečné montáže chladiče je tře

ř ř
ř

č č č

ba zajistit bezpečný přístup a dostatečný manipulační prostor.
Podstropní jednotky se pro osazení chladiče musí demontovat. Chladič lze domontovat pouze u jednotek
v parapetním, podstropním, podlahovém a nástřešním provedení. V modifikaci CHP bez teplovodního ohřívače
v provedení 30 až 43 a u všech nástřešních je nutno osadit eliminátor kapek a prodloužit jednotku na rozměr L2.

MODIFIKACE

Zák ladn í sestava

Vent i látory

Rekuperačn í výměn ík

Kompaktní jednotka v základní sestavě obsahuje přívodní a odtahový radiální ventilátor s pružně uloženým elektro-
motorem, vyjímatelný protiproudý rekupera ní výměník z tenkostěnných plastových desek, výsuvné filtry přiváděného
a odsávaného vzduchu třídy G4 (alternativně F7 ) a odvodňovací vanu s ohebnou hadicí DN 32 pro odvod kondenzátu.
Skříň jednotek je sestavena z rámu, s připevněnými bočnicemi sendvičové konstrukce z lakovaného plechu
a polyuretanové výplně tloušťky 22 mm s tepelným odporem R=1,05 m KW (nástřešní jednotky s tl. izolace 45 mm).
Čelní dveře zajišťují snadný přístup ke všem vestavěným agregátům a filtrům.

každou velikost jednotek DUPLEX je možno použít n kolik r zných ventilátor s p ímým pohonem od r zných
výrobc lišících se pr tokem, tlakovou rezervou, otá kami, hlukem a p íkonem. Na výb r jsou ventilátory 1-fázové,
3-fázové i speciální úsporné ventilátory typu EC (DC).

č

č

2 -1

Pro ů ů ř ů
ů ů ř

Jediný typ rekuperačního výměníku z plastu v protiproudém provedení s vysokou účinností.

ě
ě

D U P L E X - S – Z Á K L A D N Í S E S T A V A

By -passová k lapka („B“ )
Obtok deskového rekupera ního vým níku na stran p ivád ného vzduchu. By-pass se skládá z protib žné listové
klapky a servopohonu. Osazuje se do prostoru vedle rekupera ního vým níku uvnit sk ín , nezv tšuje velikost
jednotky.
Standardn se osazuje servopohonem typu Belimo 230 V, na požadavek jiným dle výb ru.

č
č
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ě ě ě

ě ě

ř
ř ř

Jednotlivé m ezávisle do sestav
íklad: S-TC (jednotka s teplovodním ohřívačem a cirkulační klapkou)

S (jednotka s teplovodním ohřívačem a přímým výparníkem)
S (jednotka s teplovodním ohřívačem cirkulační klapkou ří č )

odifikace lze n kombinovat
např DUPLEX-

DUPLEX- -T-CHF
DUPLEX- -TC-CHP , a p pravou pro vestavbu chladi e atd.

Tep lovodn í oh íva („T“ )ř č
Vestav ný registr voda-vzduch t í adé (alter. p ti adé) konstrukce z m d ných trubek a nalisovaných hliníkových lamel
pro systémy do 110 °C a 1,0 MPa. Standardní sou ástí oh íva e je vždy protimrazový paroplynný kapilární termostat
a pružné p ipojovací potrubí. Jednotky v modifikaci T (s teplovodním oh íva em) musí být vybaveny uzavírací klapkou
p ívodního vzduchu e , doporu ujeme provedení se servopohonem s havarijní funkcí (BELIMO LF 230V).
K oh íva i lze alternativn dodat regula ní uzel pro ízení topného výkonu typu R-TPO, R-TPO-3 nebo RS-TPO.
Jednotky v nást ešní verzi musí být chrán ny proti zamrznutí nemrznoucí náplní oh íva e (nap . glykol).
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Vodn í ch lad i ( „CHW“)č
Vestavěný registr včetně vany pro záchyt kondenzátu
se samostatným odtokem kond

z měděných trubek a nalisovaných hliníkových lamel,
enzátu. Podle požadovaného výkonu, typu chladiva a vzduchových parametr

se dodávají t í- nebo p ti adé registry. Vodní chladi lze na zakázku vybavit regula ním uzlem R-CHW.
Pozor - jednotky s vodním chladi em se dodávají pouze v parapetním, podstropním, podlahovém a nást ešním
provedení. V modifikaci CHW bez teplovodního oh íva e v provedení 30 až 43 a u všech nást ešních je nutno osadit
eliminátor kapek a prodloužit jednotku na rozm r L2.
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Cirku la n í k lapka („C“ )č
Vestav ná protib žná listová klapka v etn servopohonu BELIMO 230 V. Umož uje sm šování erstvého a ob hového
vzduchu v rozsahu 0 – 100 %. Spole n s cirkula ní klapkou musí být osazena i uzavírací klapka e bez havarijní funkce.
V p ípad , že jednotka obsahuje i teplovodní oh íva (DUPLEX-S-TC), a je p edpoklad samovolného proud ní v potrubí p i
výpadku elekt iny a ponechané otev ené klapce, je nutno osadit samostatnou uzavírací klapku s pohonem s havarijní
funkcí v blízkosti sání do objektu, ovládanou z regulace jednotky.
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P ímý výparn ík („CHF“)ř
Vestavěný registr z měděných trubek a nalisovaných hliníkových lamel, včetně vany kondenzátu a manostatu. Podle
požadovaného výkonu, typu chladiva a vzduchových parametrů se navrhuje 3- nebo 4-řadý registr s různou vypařovací
teplotou. Přímý chladič lze na zakázku vybavit příslušenstvím umístěným na plášti nebo uvnitř (nástřešní verze).
Pozor – jednotky s přímým výparníkem se dodávají pouze v parapetním, podstropním, podlahovém a nástřešním
provedení. V modifikaci CHF bez teplovodního ohřívače v provedení 30 až 43 a u všech nástřešních je nutno osadit
eliminátor kapek a prodloužit jednotku na rozměr L2.

D U P L E X - S – P O P I S M O D I F I K A C Í

Me.xxx; Mi.xxx

S.1058/1038.A

B.x

C.x

T.x

CHP

CHF.x

CHW.x

DUPLEX-S xxxx



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uzavírac í k lapky e ; i1 1

Uzavírací klapky se standardně osazeným
servopohonem Belimo jsou umístěny v hrdle sání
(vstupu do jednotky).
Dodávají se následující typy klapek:
–klapka venkovního vzduchu e

– klapka venkovního vzduchu e LF

1 – je povinná
pro modifikaci C (s cirkulační klapkou)

je povinná
pro modifikaci T (s teplovodním ohřívačem)

1 –

–klapka odpadního vzduchu i1

Regu lačn í uz le
vodn ích ohř ívačů
Jsou určeny pro regulaci topného výkonu
vodních ohřívačů. Skládají se vždy
z třírychlostního čerpadla, dvou uzavíracích
kulových ventilů, připojovacího potrubí.
Podle typu dále obsahují:

– čtyřcestná směšovací armatura
se servopohonem (pro digitální regulaci)

– třícestná směšovací armatura
se servopohonem (pro digitální regulaci)

třícestná rozdělovací armatura
s termostatickou hlavicí (pro silovou regulaci)

–R-TPO

–R-TPO-3

–RS-TPO –

Pružné manžety
Kruhová i obdélníková hrdla lze volitelně dodat
včetně pružných manžet.

Dveře bez pantů
V odůvodněných případech lze dodat dveře
bez standardně dodávaných pantů, pouze
na otočné uzávěry nebo pérové úchyty. Zmenší
se tak nutný manipulační prostor před jednotkou.

Zdvo jená i zo lace
U vniřních jednotek lze zesílit polyuretanovou
izolaci na tl. 45 mm (U = 0,52 W/m K).
Venkovní rozměry jednotek se tak zvětší
o 40 mm v každém směru vůči katalogovým
rozměrům.

2

Dodávka v d í l ech , montáž na stavbě
Všechny jednotky lze volitelně dodat
v jednotlivých dílech, s úpravou pro sestavení
snýtováním a sešroubováním na stavbě. Lze tak
osadit jednotky i v jinak obtížně přístupných
prostorách.

Tep lovodn í ohř ívače TPO
Samostatně dodávané ohřívače do kruhového
potrubí pro připojení k jednotkám DUPLEX.
Vhodné pro aplikace, kdy z nedostatku prostoru
ve strojovně nelze osadit ohřívač uvnitř jednotky.
Ohřívače jsou standardně vybaveny paroplynným
kapilárním termostatem.

Náhradn í
f i l t račn í text i l i e
Sady náhradních filtračních textilií v rozměrech
dle typu jednotky. Dodávají se s třídou filtrace
G4 a F7.

D A L Š Í V O L I T E L N É P Ř Í S L U Š E N S T V Í ( Z Á K L A D N Í P Ř E H L E D )

Regu lačn í uz le
vodn ích ch lad ičů
Jsou určeny pro regulaci chladícího výkonu
vodních chladičů (CHW). Skládají se vždy
ze dvou uzavíracích kulových ventilů,
připojovacího potrubí a podle typu dále obsahují:

– třícestná směšovací armatura
se servopohonem a třírychlostní čerpadlo
(pro digitální regulaci)

– škrtící ventil se servopohonem
(pro digitální regulaci)

Dodávají se v několika velikostech
dle požadovaného výkonu.

–R-CHW-3

–R-CHW-2

Polar i začn í f i l t r
Přídavný filtr přiváděného vzduchu typu
DYNAMIC včetně napájecího transformátoru
24 V a náhradní filtrační textilie. Informace
o tlakové ztrátě viz grafy.

F i l t race vzduchu
Jednotky řady DUPLEX jsou standardně
vybaveny filtry s třídou filtrace G4.
Volitelně lze osadit filtry F7 na straně přívodního
vzduchu s poklesem externího statického tlaku
jednotky o přibližně 50 až 100 Pa (čistý filtr)
v závislosti na průtoku vzduchu, typu jednotky
a znečištění vzduchu.
Alternativně je možno osadit předfiltry
z vícevrstvého tahokovu.

Ke.xxx; Ki.xxx

R-TPO.x; RS-TPO.x

Fe.xxx; Fi.xxx

R-CHW.x

H.P

NFT.x

Fe.D

Př ís lušenstv í
př ímého ch lazen í
Volitelně lze vybavit přímé chladiče prvky
chladícího okruhu: vstřikovacím ventilem
s tryskou (A), ventilem s cívkou (B,C),
průhledítkem (D), filtrdehydrátorem (E),
případně regulátorem vypařovacího tlaku.

A

B,C D E

CHF

RCHF.x

E lektr ické ohř ívače EPO-V
Samostatně dodávané ohřívače do kruhového
nebo hranatého potrubí pro připojení
k jednotkám DUPLEX. Výkony a průměry
viz samostatné katalogové listy.



REGULACE

Jednotky DUPLEX-S se dodávají se základní výbavou
prvků regulace nebo s ucelenými systémy regulace, které
byly vyvinuty firmou ATREA.
Regulace je dodávána ve dvou typech (silová, digitální) podle
požadavku odběratele a funkce zařízení.
Systémy obsahují i řadu čidel (teploty, vlhkosti, kvality vzduchu,
CO ) pro ekonomické řízení provozu.

V současné době je na území ČR a SR více než 150 proško-
lených servisních techniků, kteří zajišťují šéfmontáž, uvádění
do provozu, servis a opravy celého zařízení.

•výběr vhodného a efektivního typu regulace podle skutečné
funkce u konkrétní aplikace, s nejnižšími náklady

•systém regulace je integrovaný do zařízení, většina prvků
je již zapojena a odzkoušena z výroby, odpadá tak většina
rizik způsobených špatným zapojením

•u standardních řešení není nutný projekt systému regulace,
lze využít typizovaných schémat sestav výrobce

• jednoduchost propojení, přehlednost, indikace poruch
•kvalifikovaná technická podpora a poradenství

2

Výhody systémů regulace firmy ATREA:

Typ Funkce Použití Blokové schéma elektrického zapojení

„A“ – základní

„B“ – silová

OPS

– všechny elektrické komponenty jsou
vyvedeny na připojovací rozvodnici
umístěnou uvnitř nebo vně jednotky

– standardní součástí dodávky
jednotky jsou ventilátory,
servopohony klapek a kapilární
ochranný termostat teplovodního
ohřívače

– na základě konkrétního požadavku
jsou jednotky vybaveny všemi dalšími
prvky (konkrétní typy servopohonů,
čidla, termostaty, manostaty, ...)

– jednoduchý systém
– ovládání otáček ventilátorů ve dvou
stupních MIN; MAX (konkrétní
výkony lze nastavit při zprovoznění
individuálně pro každý ventilátor)

– ovládání by-passové a cirkulační
klapky otevřeno – zavřeno

– dálkové ovládání ohřívače VYP; ZAP,
nastavení teplot se provádí přímo
na ohřívači na termostatické hlavici
nebo na těle elektrického ohřívače

– vhodné pro aplikace, kde
je systém regulace dodáván
samostatně – například
velké budovy s centrálním
(nadřazeným) systémem
řízení a pod.

– silový systém je vhodny pro
jednoduché aplikace (nap .
v trání šaten, tělocvičny,
restaurace apod.)

– nelze jej použít pro jednotky
s chlazením

– doporu uje se pro aplikace,
kde

ř

se větrací vzduch pouze
dohřívá (nikoliv pro
teplovzdušné vytápění)

ě

č

P Ř E H L E D S Y S T É M Ů R E G U L A C E D U P L E X

elektrický ohřívač
(základní provedení)
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DUPLEX-S
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základní funkce
+

teplovodní ohřívač
(modul SR-T)

základní funkce
+

řízení el. ohřívače
(modul SR)

230 V

50 Hz

nadřazený systém regulace

základní provedení
(ventilátory, servopohony,
termostaty, manostaty

a další dle volby)

„E“ – digitální
regulace řady DC

– komfortní systém regulace
jednotek DUPLEX

– software programovatelného
modulu je vyvinutý výhradn pro
jednotky DUPLEX

– ovládání otá ek přívodního
i odtahového ventilátoru

– regulace teploty na přívod nebo na
prostor

– mo nost řízení vodního
a elektrického ohříva e

– mo nost vodního a přímého
chlazení

– řízení výkonu tepelného erpadla
– automatické řízení klapky bypassu
a cirkulace

ě
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ž

– vhodné pro komfortní aplikace
– mo nost pln automatického
provozu jednotky, s denním
nebo týdenním programem

– mo nost připojení idla kvality
vzduchu, koncentrace CO ,
relativní vlhkosti vzduchu
a pod.

– mo nost řízení výkonu
signálem 0 – 10 V
nadřazeným systémem

– propojitelnost na centrální
řídící systémy pomocí
roz iřujících karet (KNX,
Modbus, ...)

– mo nost úplného nastavení
pomocí připojeného
grafického ovlada e

ž

ž

ž

š

ž

ě

č

č
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DUPLEX

Regulace DC
(modul DC-XS)

(modul DC EXPc)

Ovladače
DC-p1, DC-p2

Komunikační
protokoly

KNX, Modbus,
TCP/IP

Externí
prvky
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