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Anotace 

V p�edložené diplomové práci je zpracován návrh stavby mate�ské školy. 

Stavební �ást se zabývá konstruk�ním �ešením mate�ské školy v takovém rozsahu, aby bylo 

možné eliminovat tepelné vazby a mosty. St�žejní �ástí je práv� návrh konstruk�ního �ešení a 

jeho skladeb. Mate�ská škola je navrhnuta v nízkoenergetickém standardu. Je zde zpracován 

statický výpo�et d�ev�ných konstrukcí, kompletní výpo�et tepeln�-technických vlastností, 

návrh osv�tlovací soustavy, návrh zdroje tepla a ekonomické zhodnocení n�kolika zdroj�

tepla. 

Klí�ová slova: mate�ská škola, tepelný most, nízkoenergetický standard, zdroj 

tepla, osv�tlovací soustava. 

Summary 

The submitted thesis contains project of the Low-Energy Kindergarten. The part 

of construction system deals with construction solution of the Low-Energy Kindergarten. 

Project is designed for elimination of thermal bridge. The main part is just designing of the 

construction system and its structure. The Low-Energy Kindergarten is designed 

with low - energy parameters. Static calculation of wood construction, thermal-technical 

characteristic, lighting system, source of heating and economic comparison are elaborated 

here.  

Key words: Low-Energy Kindergarten, thermal bridge, low-energy standard, 

source of heating, lighting system. 
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Seznam použitého zna�ení 

A plocha [m2] 

BpV Balt po vyrovnání 

EPS expandovaný polystyrén 

Fi,T tepelná ztráta prostupem 

Fi,V tepelná ztráta v�tráním 

L tepelná propustnost [W/mK] 

Mc,a množství zkondenzované vodní páry [kg/m2.a]

Mev,a množství vypa�itelné vodní páry [kg/m2.a] 

Q výkon zdroje tepla, tepelná ztráta [W] 

Q teplo [J] 

Rs odpor konstrukce p�i p�estupu tepla [m2K/ W] 

U sou�. prostupu tepla [W/m2K] 

V  objem [m3] 

XPS extrudovaný polystyrén 

�T10 pokles dotykové teploty podlahy [°C]

� ú�innost [%] 

� sou�. tepelné vodivosti �W/mK�

� objemová hmotnost [kg/m3] 

� lineární �initel prostupu tepla �W/mK��
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1 ÚVOD 

P�edm�tem diplomové práce je využití mých dosavadních znalostí z oboru tepelné 

techniky a navrhnout konstrukce tak, aby vyhovovaly aktuálním trend�m v požadavcích na 

nízkoenergetické stavby.  

Prvním krokem bylo zvolení rozsahu objektu, v mém p�ípad� se jedná  

o mate�skou školu pro 48 d�tí.  

Hlavním cílem je tedy využít znalostí konstrukcí d�evostaveb a jejích aplikací v praxi. 

V kombinaci s moderními materiály zabra�ující únik�m tepla se jedná o energeticky 

nenáro�nou stavbu, a to jak z hlediska výroby stavebních materiál�, tak z hlediska provozních 

energií stavby. 

Aplikace d�evostavby v nízkoenergetickém standardu je p�izp�sobena pobytu d�tí, 

z toho d�vodu je brán z�etel na jejich bezpe�nost, zdraví a komfort p�i pobývání v mate�ské 

škole.  

Samotné dispozi�ní �ešení je navrhováno tak, aby své zázemí našly jak d�ti, tak paní 

u�itelky a ostatní personál. 

Co se tý�e klimatické oblasti, pro které je mate�ská škola navrhována, jedná  

o lokalitu Ostrava (nadmo�ská výška �iní 265 m n. m.) s návrhovou venkovní teplotou -15 °C 

a s 219 dny otopného období. Na tyto parametry musíme být schopni vytvá�et odezvu ve 

form� vytáp�ní, tzn. že musíme pokrýt tepelné ztráty p�i hodnotách -15 °C.  

Hlavním aspektem pro správn� fungující mate�skou školu je volba stavebního 

materiálu, který je v sou�asnosti na trhu a je schopen plnit svou funkci po n�kolik desetiletí. 

Jde p�edevším o nosné a tepeln� technické vlastnosti stavební konstrukce.  

Dalším d�ležitým prvkem nízkoenergetické stavby je návrh moderního zdroje tepla, 

který dokáže využít nízkopotenciální energii. V mém p�ípad� je navrhováno tepelné �erpadlo, 

které má nízkou energetickou náro�nost a zárove� neškodí d�tem spalinami p�i výrob� tepla. 

Výsledkem diplomové práce je prokázání, že i pom�rn� rozsáhlá stavba m�že mít 

energetickou náro�nost na velmi nízké úrovni. 
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2 PR�VODNÍ ZPRÁVA (dle vyhl. �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) [1] 

2.1 Identifika�ní údaje 

Název stavby: Mate�ská škola 

Typ stavby: Stavba pro p�edškolní výchovu a vzd�lávání 

Místo stavby: Pozemek parc. �. 315/1; k. ú. Ostrava 

Stavebník: Bc. Lukáš Kolúch; 17.listopadu 641, Ostrava 

Projektant: Bc. Lukáš Kolúch 

Charakteristika stavby:  Mate�ská škola se dv�ma t�ídami, celkem pro 

48 d�tí. Sou�ástí je i venkovní zázemí pro d�ti. 

Stupe� PD:  Dokumentace pro provád�ní stavby 

Vypracoval:  Bc. Lukáš Kolúch 

Dodavatel stavebn� montážních prací: Stavby BREKOL s.r.o.; Ostrava 

Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku 

a majetkoprávních vztazích 

Zájmová oblast se nachází v obci Ostrava. Lokalita má venkovský 

charakter s roztroušenou zástavbou rodinných dom�.  

Údaje o provedených pr	zkumech a o napojení na technickou infrastrukturu 

Bylo provedeno orienta�ní výškové zam��ení staveništ�. 

P�ístup k nemovitosti bude umožn�n p�íjezdovou cestou vybudovanou na 

pozemku �. 315/1 (dále jen pozemek). P�íjezdová cesta bude navazovat na místní 

komunikaci. 

Mate�ská škola bude napojena na vodovod z PVC DN 100, díle na 

distribu�ní sí� NN �EZ Distribuce a.s., na podp�rném bod�, který se nachází na 

pozemku stavby. Splašková voda z novostavby bude svedena do ve�ejné 

splaškové kanalizace. Deš�ová voda z novostavby bude svedena do ve�ejné 

deš�ové kanalizace.  

Informace o spln�ní požadavk	 dot�ených orgán	

Požadavky dot�ených orgán� jsou spln�ny. 
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Informace o dodržení obecných požadavk	 na výstavbu 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky vyplývající z pot�eb d�tí. P�i 

zpracování PD byla respektována ustanovení vyhl. �. 268/2009 Sb. v platném 

zn�ní (o technických požadavcích na stavby) [2], vyhl. �. 269/2009 Sb. v platném 

zn�ní (o obecných požadavcích na využívání území) [3], vyhl. �. 43/2006 Sb. 

v platném zn�ní (o p�edškolním vzd�lávání) [4], vyhl. �. 410/2005 Sb. v platném 

zn�ní (o hygienických požadavcích na prostory a provoz za�ízení a provozoven 

pro výchovu a vzd�lávání d�tí a mladistvých) [5] a rovn�ž ustanovení 

�SN 73 4301 (obytné budovy) [6].  

Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu a územního rozhodnutí 

Stavba je v souladu s ÚP m�sta Ostravy. Stavba nevyžaduje nové nároky 

na ve�ejnou a technickou infrastrukturu. 

V�cné a �asové vazby na související a podmi
ující stavby a jiná opat�ení 

v dot�eném území 

V souvislosti s novostavbou mate�ské školy bude v p�edstihu vybudována 

vodovodní p�ípojka na stavebním pozemku, plynovodní p�ípojka a elektrická 

p�ípojka NN. Tyto p�ípojky budou využity pro zásobování staveništ� vodou a ele. 

energií. Na záv�r bude vybudována kanalizace.  

P�edpokládaná lh	ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládaná lh�ta výstavby 2011 až 2012. 

Postup provád�ní stavebních prací:

Stavba bude zahájena p�ípravou území. Vyty�ením, sejmutím kulturní 

vrstvy zeminy z plochy dot�ené stavbou a oplocením staveništ�. V p�edstihu 

budou provedeny p�ípojky (vodovodní, plynovodní a elektrická NN) a provizorní 

p�íjezdová komunikace na stavebním pozemku. Následn� bude realizován vlastní 

objekt mate�ské školy, terénní úpravy h�išt�, definitivní zpevn�né plochy a sadové 

úpravy okolí mate�ské školy. 

Zastav�ná plocha celkem: 648 m2

Užitná plocha mate�ské školy: 577,21 m2

Obestav�ný prostor: 2877 m3
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Plocha nezastav�né �ásti pozemku: 1527 m2

Plocha parkovacích stání: 60 m2

Po�et parkovacích míst: 5 

Po�et p�ípojek inženýrských sítí: 5 

Po�et t�íd: 2 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

Zhodnocení staveništ�

Staveništ� se bude nacházet na pozemku �. 315/1 katastrálního území 

Ostrava. Území je rovinaté. Jedná se o pozemek obdélníkového tvaru o rozm�rech 

cca 53 x 42 m. P�ístup k nemovitosti bude umožn�n z ulice Výstavní p�íjezdovou 

cestou.  

Na stavebním pozemku se nenachází žádná jiná stavba, pouze zele� mimo 

plánovanou stavbu. 

Pozemek se nachází na nepoddolovaném území. Základové pom�ry lze 

klasifikovat jako jednoduché. Hladina podzemní vody nebyla zjišt�na.  

Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Dot�ené pozemky se nacházejí v zastavitelném území a jsou sou�ástí 

návrhových funk�ních ploch. Lokalita má venkovský charakter, v bezprost�edním 

okolí se nachází rozptýlená zástavba rodinnými domy.  

Mate�ská škola je navržena jako jednopodlažní. Objekt je nepodsklepený a 

je zast�ešen plochou st�echou se spádem 1,75 %. �ešení oken, jejich výška a 

umíst�ní umožní dosažení požadované hodnoty denní osv�tlenosti. Sv�tlá výška je 

2950 mm, v míst� pr�vlaku �iní 2550 mm. Maximálním bodem stavby je atika, 

její relativní výška �iní 4460 mm (žeb�ík na st�echu 5660 mm). 

Materiály venkovních povrch� a jejich barevné odstíny jsou voleny 

s ohledem na celkové architektonické ztvárn�ní díla a respektují podmínky 

stanovené p�íslušným stavebním ú�adem.  

Celkový vzhled mate�ské školy v�etn� viditelných dopl�k� (oplocení, 

zpevn�né plochy, sadové úpravy) bude p�izp�soben charakteru krajiny a stávající 

zástavby.  

Parkovací stání bude provedeno pro 5 osobních aut. 
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Technické �ešení s popisem stavby 

Pozemní stavby:

Mate�ská škola je navržena jako p�ízemní. Bude provedena jako 

d�evostavba rámového systému. Základy budou betonové pásy. St�ny budou 

tvo�eny d�ev�nými hranoly a p�íslušnou skladbou souvrství. St�echa bude 

provedena na st�ešních nosnících STEICO. Spádová vrstva bude provedena 

pomocí spádových klín� tepelné izolace. St�ešní krytina bude tvo�ena 

hydroizola�ním souvrstvím. Podlahy a povrchové úpravy st�n (omítky, obklady) 

budou �ešeny v závislosti na ú�elu místnosti. Výpln� otvor� (okna, dve�e) budou 

d�ev�né a barevn� sjednocené. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né s d�ev�nými 

rámovými zárubn�mi. Izolace (proti vod� a vlhkosti, radonu, izolace tepelné a 

akustické) jsou sou�ástí skladeb jednotlivých konstrukcí a jsou navrženy tak, aby 

spl�ovaly požadované parametry p�i ochran� p�ed prostupem tepla, zvuku, vody a 

radonu.  

P�ípojky inženýrských sítí (krom� ele. p�ípojky, která bude vedena 

vzdušn�) budou vedeny v zemi (materiál p�ípojky vodovodu a plynovodu bude 

plast HDPE 100 SDR). Splašková kanalizace je svedena do ve�ejné kanalizace, 

deš�ová kanalizace je svedena op�t do ve�ejné kanalizace. Chodníky budou 

vydlážd�ny betonovou zámkovou dlažbou do št�rkopískového lože. Obrubníky 

budou z betonových dílc�.  

Inženýrské stavby:

P�ípojka vodovodní

P�ipojení PVC DN 100 na ve�ejný vodovod. 

P�ípojka plynovodní

NTL plynovod HDPE 100 SDR 11 25x3,0 na ve�ejný plynovod p�es 

plynovou p�ípojkovou sk�í� DROKOS. 

Splašková kanalizace:

Splašková a deš�ová kanalizace bude napojena na ve�ejnou kanalizaci. 
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P�ípojka elektrická NN

Objekt bude napojen na sí� NN p�es sestavu hlavní domovní sk�ín� (HDS) 

a elektrom�rového pilí�e. Tato sestava bude umíst�na na oplocení pozemku �. 

315/1, k.ú. Ostrava. Kabelové vedení p�ípojky bude umíst�no v zemi. P�ípojka 

bude napojena na distribu�ní sí� NN �EZ Distribuce p�es p�ípojkovou sk�í�, 

umíst�nou na sloupu vzdušného vedení na pozemku �. 315/1. 

Vn�jší plochy:

Zpevn�né plochy v okolí objektu mate�ské školy budou zhotoveny z 

betonové zámkové dlažby uložené do št�rkopískového lože. 

Nezastav�ná plocha pozemku v okolí objektu mate�ské školy bude 

zatravn�na a upravena výsadbou zelen� s omezením respektující ochranná pásma 

inženýrských sítí a p�ípojek. 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

P�íjezd a p�ístup na pozemek bude z ulice Výstavní a z p�ší zóny. 

Manipula�ní plocha p�íjezdu na pozemku bude provedena jako dlážd�ná - 

betonová zámková dlažba do št�rkopískového lože. Manipula�ní plocha bude 

vyspádována tak, aby nedocházelo ke stékání deš�ových vod na okolní pozemky. 

Objekt bude zásobován pitnou vodou vodovodní p�ípojkou napojenou na 

ve�ejný vodovod. Vodovodní p�ípojka bude dlouhá 7,3 m z HDPE 100 SDR 11. 

Vodom�r bude umíst�n cca 4 m od napojení p�ípojky a bude osazen do tubusové 

vodom�rn� šachty AQUAGEOTHERM. P�ípojka bude osazena uzavíracím 

ventilem a automatickou tlakovou stanicí.  

V objektu vznikají b�žné splaškové vody komunálního charakteru. 

Splaškové odpadní vody budou svedeny kanaliza�ní p�ípojkou (DN 160) do 

ve�ejné kanalizace. 

Deš�ové vody ze st�echy a zpevn�ných ploch budou svedené pomocí 

potrubí z PVC pod zemí do ležaté deš�ové kanalizace z trub DN 160. Trubky 

budou ústit do ve�ejné deš�ové kanalizace. 

Objekt bude napojen na sí� NN p�es sestavu hlavní domovní sk�ín� (HDS) 

a elektrom�rového pilí�e. Tato sestava bude umíst�na na oplocení pozemku. 

Kabelové vedení p�ípojky bude umíst�no v zemi. P�ípojka bude napojena na 
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distribu�ní sí� NN �EZ Distribuce p�es odbo�nou p�ípojkovou sk�í�, umíst�nou 

na sloupu vzdušného vedení. Napojení objektu z HDS bude pokra�ovat kabelem 

vedeným pod zemí, který bude zaúst�n do rozvodnice v mate�ské škole. 

Napojení plynové p�ípojky z HDPE 100 SDR 11 na distribu�ní sí� SMP 

Net s.r.o. Nov� vybudována p�ípojka bude napojena na stávající STL plynovod 

PE DN 60. Plynom�r a regulátor tlaku bude umíst�n v plynové p�ípojkové sk�íni 

na pozemku.  

Vytáp�ní bude zajišt�no tepelným �erpadlem IVT GREENLINE HE. 

�ešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek pro navrhování 

staveb na poddolovaném a svážném území 

Stavba svým charakterem nevyžaduje �ešení technické a dopravní 

infrastruktury. Dot�ené pozemky se nacházejí na nepoddolovaném a rovinatém 

území.  

Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Po realizaci stavba neovlivní životní prost�edí v okolí nad míru p�ípustnou 

a obvyklou v daném míst�. 

�ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 

komunikací 

Bude umožn�n bezbariérový p�ístup do mate�ské školy. Další možnosti 

bezbariérového užívání mate�ská škola nevyžaduje.  

Pr	zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk	 do projektové 

dokumentace 

Byl proveden radonový pr�zkum. M��ením bylo zjišt�no, že radonové 

riziko na pozemku parc. �. 2846/1 je nízké. Není nutno provád�t protiradonová 

opat�ení, hydroizolace spodní stavby však prostupu radonu zabra�uje. 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

-9- 

Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a 

výškový systém 

 Polohopisné umíst�ní stavby bude provedeno dle výkresu situace. Jižní 

strana objektu bude rovnob�žná s parcelou �. 315/1. Výškový systém je zvolen 

relativní ±0,000 =úrove� podlahy bude cca 0,300 m nad upraveným terénem. 

len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba bude provád�na jako jeden celek. P�edpokládá se, že sou�asn� se 

souhlasem s výstavbou mate�ské školy budou vydána p�íslušná povolení na stavbu 

souvisejících p�ípojek inženýrských sítí a p�íjezdové komunikace. 

Pozemní stavební objekty 

SO 01 – Mate�ská škola 

Inženýrské stavební objekty 

SO 02 – NTL plynovod 

SO 03 – P�ívod NN 25 kV  

SO 04 – Deš�ová kanalizace  

SO 05 – Splašková kanalizace  

SO 06 – P�ívod pitné vody 

Dopl�kové objekty 

SO 07 – P�íchozí a p�íjezdové cesty 

SO 08 – Oplocení 

SO 09 – Terénní úpravy 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení 

Staveništ� se nachází v �ídce zastav�né �ásti obce. Realizace stavby v�. 

zpevn�ných ploch a p�ípojky vody, NN, plynu, kanalizace nebude vyžadovat 

zábor cizích pozemk�, ani nebude klást nároky na odstran�ní stávajících staveb. 
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P�i napojování p�ípojek na stávající ve�ejné inženýrské sít� je nutné 

respektovat závazná stanoviska vlastník�/správc� t�chto sítí vydaná v rámci 

územního a stavebního �ízení (vyty�ení, ochranná pásma, ozna�ení). 

P�i realizaci stavby m�že dojít k negativnímu ovlivn�ní životního prost�edí 

nejbližšího okolí staveništ�. Veškeré stavební práce budou provád�ny tak, aby 

nedocházelo k obt�žování vlastník� a uživatel� okolních pozemk� hlukem, ot�esy, 

prachem, exhalacemi a osl�ováním nad p�ípustnou mez. Stavební �inností nesmí 

být ohrožena bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích, nesmí dojít k 

zne�išt�ní pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezení p�ístupu k p�ilehlým 

stavbám nebo pozemk�m, k sítím technického vybavení a požárním za�ízením. 

Odpady lze využívat, upravovat nebo zneškod�ovat pouze na za�ízeních, v 

místech a objektech k tomuto ú�elu ur�ených (spalovny, skládky) p�ípadn� mohou 

být p�edány jiné odborné firm� k dalšímu nakládání. Nakládat s nebezpe�nými 

odpady m�že pouze právnická nebo fyzická osoba oprávn�ná k této �innosti na 

základ� autorizace. 

Stavba nebude mít po dokon�ení negativní vliv na oslun�ní a osv�tlení 

okolních pozemk� ani staveb. Odpad vzniklý užíváním stavby je b�žným 

komunálním odpadem. Jednotlivé druhy odpadu budou t�íd�ny a likvidovány tak, 

jak je v obci b�žné, tj. ukládáním do popelnicových nádob a pravidelným 

odvozem oprávn�nou organizací na �ízenou skládku, do spalovny nebo k dalšímu 

zpracování (recyklace, energetické využití). Odpady budou ukládány mimo objekt 

na místo k tomu ur�ené, tj. zpevn�ná plocha u vjezdu na pozemek mate�ské školy. 

P�i dodržení technických a hygienických podmínek ve stadiu provád�ní a 

užívání stavby nebude vliv stavby na okolí nad obvyklou míru. 

Zp	sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník	

P�i provád�ní stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona 

�. 309/2006 Sb. a na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci na staveništích a další související p�edpisy. 

P�i provád�ní zemních prací pro jakékoliv ú�ely provede zodpov�dný 

pracovník pr�zkum podzemních vedení a tyto práce bude konzultovat se 

zástupcem investora (je možné, že n�které sít� nejsou zakresleny v sou�asné 
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dokumentaci nebo je jejich trasa jiná). O záv�ru jednání a postupu se u�iní 

záznam ve stavebním deníku. P�ed zahájením zemních prací na stavb� požádat 

majitele podzemních vedení o jejich vyty�ení a polohové vyzna�ení. Podklady pro 

zakreslení sítí vyzna�ených v projektu ve výkresech situace byly dodány správci 

jednotlivých sítí. 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajišt�na ve smyslu ustanovení 

zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a podle 

vyhlášky �. 246/2001 Sb., kterou se provád�jí ustanovení zákona o požární 

ochran�. 

Všichni pracovníci musí být se zásadami BOZP a PO na staveništi 

prokazateln� seznámeni p�ed zahájením prací. 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Viz typová projektová dokumentace, �ást STATIKA. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a 

užívání nem�lo za následek: 

- z�ícení stavby nebo její �ásti, 

- v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 

- poškození jiných �ástí stavby, technických za�ízení nebo instalovaného vybavení 

v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 

- poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

3.3 Požární bezpe�nost 

Stavba je navržena takovým zp�sobem, aby v p�ípad� požáru: 

- byla po ur�itou dobu zachována únosnost a použitelnost konstrukce, 

- byl omezen rozvoj a ší�ení ohn� a kou�e ve stavebním objektu, 

- bylo omezeno ší�ení požáru na sousední objekty, 

- byla umožn�na evakuace osob a zví�at, 

- byl umožn�n bezpe�ný zásah jednotek požární ochrany.  
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3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Stavba je navržena takovým zp�sobem, aby neohrožovala hygienu nebo 

zdraví jejích uživatel� nebo soused�, v d�sledku: 

-uvol�ování toxických plyn�, 

- p�ítomnosti nebezpe�ných �ástic nebo plyn� v ovzduší, 

- emise nebezpe�ného zá�ení, 

- zne�išt�ní nebo zamo�ení vody a p�dy, 

- nedostate�ného zneškod�ování odpadních vod, kou�e a tuhých nebo kapalných 

odpad�, 

- výskytu vlhkosti v �ástech stavby nebo površích uvnit� stavby. 

P�i dodržení technických a hygienických podmínek ve stadiu provád�ní a 

užívání stavby nedojde ke vzniku negativních vliv� na životní prost�edí ani na 

zdraví uživatel� a nebudou zhoršeny hygienické podmínky v okolí stavby. 

3.5 Bezpe�nost p�i užívání 

Stavba je navržena takovým zp�sobem, aby p�i jejím správném užívání 

nebo provozu nevznikalo nep�ijatelné nebezpe�í úrazu, nap�. uklouznutím, 

smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zran�ní 

výbuchem. 

P�ístup k objektu je nutno udržovat bezpe�n� sjízdný a sch�dný, zejména v 

zimním období. 

Ke všem technickým za�ízením instalovaným v objektech stavby obdrží 

uživatel návody k použití a provozu. Bezpe�nostní pokyny v nich uvedené je 

nutné d�sledn� dodržovat. 

3.6 Ochrana proti hluku 

Stavba je navržena takovým zp�sobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo 

osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a 

dovolí jim spát, odpo�ívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. 

V objektu mate�ské školy ani v okolí se nevyskytují zdroje nadm�rného 

hluku - nejsou nutná ochranná opat�ení. 
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Spln�ní požadavk	 na energetickou náro�nost budov 

Stavba je navržena v souladu s platnými p�edpisy a normami pro úsporu 

energií a ochranu tepla. Bude se nacházet v teplotní oblasti s vn�jší návrhovou 

teplotou v zimním období - 15°C v nadmo�ské výšce cca 265 m. P�evažující 

vnit�ní návrhová teplota v otopném období �iní +22 °C. 

Obalové konstrukce (podlaha p�ízemí, obvodové st�ny, st�ešní pláš� a 

strop/podhled ploché st�echy) vyhovují doporu�eným hodnotám sou�initel�

prostupu tepla dle �SN 73 0540-2 [7]. 

Objekt mate�ské školy je navržený jako montovaný z d�ev�ných hranol�

(v�. ostatních obalových konstrukcí). Spl�uje požadavky na nízký prostup tepla 

obálkou budovy, a tak vytvá�í stavební p�edpoklad nízké energetické náro�nosti 

budovy. (Pr�kaz energetické náro�nosti budovy podle vyhlášky �. 148/2007 Sb. 

[8]). 

3.8 �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Bude umožn�n bezbariérový p�ístup do mate�ské školy. Další možnosti 

bezbariérového užívání mate�ská škola nevyžaduje.  

3.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Objekt se nenachází v seizmickém území. Stavba se bude nacházet na 

nepoddolovaném území. Stavba neleží v žádném ochranném nebo bezpe�nostním 

pásmu. Podzemní vody jsou dle p�edpokladu v dostate�né hloubce pod rostlým 

terénem. P�i zemních pracích s nimi nedojde ke styku. Pokud by se v pr�b�hu 

realizace ukázalo, že výchozí stav je jiný, �ešila by se vzniklá situace dodate�n� za 

p�izvání projektanta. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Není dot�eno. 
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3.11 Inženýrské stavby 

Odvodn�ní území v�etn� zneškod
ování odpadních vod 

Splaškové vody: 

V objektu vznikají b�žné splaškové vody komunálního charakteru. V míst�

stavby bude provedena venkovní kanalizace, která bude ústit do ve�ejné 

kanalizace. Venkovní kanalizace bude provedena z trub plastových KG DN160. 

Potrubí bude uloženo do 15 - ti cm pískového lože a obsypáno pískem 20 cm nad 

horní hranu potrubí. Po montáži potrubí bude provedena zkouška vodot�snosti 

potrubí.  

Deš�ové vody ze st�echy objektu budou svedeny venkovními deš�ovými 

svody. Svody budou na kanalizaci napojeny p�es lapa�e st�ešních splavenin. 

Deš�ová kanalizace bude provedena z trub plastových KG DN160. Potrubí bude 

uloženo do 15 - ti cm pískového lože a obsypáno pískem 20 cm nad horní hranu 

potrubí. Bude ústit do ve�ejné deš�ové kanalizace. 

Zásobování vodou 

Objekt bude zásobován vodou z ve�ejného vodovodního �adu DN 80 

pomocí nové vodovodní p�ípojky. Dimenze potrubí p�ípojky bude HDPE 100 

SDR 11 32 x 3,0.  

Zásobování energiemi 

Plyn:

Objekt bude napojen na rozvodnou sí� SMP NET s.r.o. Energie z plynu 

bude využívaná na p�ípravu jídel. P�ípojka plynu bude provedena z HDPE 100 

SDR 11 25 x 3,0. 

Elekt�ina:

Mate�ská škola bude napojen na rozvodnou sí� �EZ Distribuce, a.s. - na 

podp�rném bod� nadzemního vedení na pozemku �.315/1. Kabelová p�ípojka 

podzemní bude zaúst�na do p�ípojkové sk�ín� v oplocení pozemku. P�i k�ížení a 

soub�žném vedení p�ípojky s ostatními sít�mi musí být dodrženy odstupy dle 

�SN 73 6005 a výkopové práce zde musí být provád�ny ru�n�. Nad krycí vrstvu 

písku vodi�e bude umíst�na výstražná fólie �ervené barvy. 
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P�íjezdová komunikace 

P�íjezd a p�ístup k nemovitosti bude umožn�n p�íjezdovou cestou z ul. 

Výstavní.  

Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Manipula�ní plocha p�íjezdu bude provedena jako dlážd�ná - betonová 

zámková dlažba do št�rkopískového lože. Manipula�ní plocha bude vyspádována 

tak, aby nedocházelo ke stékání deš�ových vod na okolní pozemky. V ostatní 

ploše, kde byla sejmuta ornice, bude provedeno zp�tné navezení ornice a osazení 

zelen� (vysetí trávníku). 

Elektronické komunikace 

Objekt nebude napojen na telekomunika�ní vedení. 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení stavby 

Výrobní technologická za�ízení: nevyskytuje se - stavba bude sloužit pro 

výchovu d�tí. 

Nevýrobní technologická za�ízení: jedná se o technologická za�ízení, 

sloužící k výrob� teplé a topné vody (tepelné �erpadlo a prvky topného systému), 

k p�íprav� jídel (plynový sporák, my�ka nádobí, další za�ízení sloužící k p�íprav�

jídel). 
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4 SITUACE STAVBY 

Mate�ská škola bude vystav�na na parcele �. 315/1 katastrálního území 

Ostrava. Orientace ke sv�tovým stranám, situace p�ípojek a stávajících sítí je 

patrná z projektové dokumentace, viz výkres SITUACE. 

5 DOKLADOVÁ ÁST 

Doloženo v projektové dokumentaci. 

Bude zpracován PENB dle zákona 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií. 

6 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

6.1 Technická zpráva 

Informace o rozsahu a stavu staveništ�

Staveništ� se bude nacházet na pozemku parc.�. 315/1, k.ú. Ostrava 

(rozloha pozemku 2196 m2). V rozsahu budoucí zastav�né plochy objektu, 

zpevn�ných ploch a p�íjezdové komunikace bude provedena skrývka ornice, jejíž 

mezideponie bude umíst�na u západního okraje staveništ� pozemku �. 315/1. 

P�íjezd a p�ístup na staveništ� je umožn�n ze stávající silnice ul. Výstavní. 

Staveništ� bude oploceno v rozsahu pozemku parc. �. 315/1 v rámci výstavby 

objektu mate�ské školy a zpevn�ných ploch. 

Významné sít� technické infrastruktury 

Na dot�eném pozemku se nachází vodovodní �ad od spole�nosti 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a �ad plynu od spole�nosti 

RWE a.s.. Veškeré podzemní sít� budou v dob� stavby chrán�ny silni�ními 

panely. Ve�ejné inženýrské sít� budou stavbou dot�eny pouze v souvislosti s 

budováním p�ípojek a zpevn�né plochy. 

Napojení staveništ� na zdroje vody a elektrické energie 

V p�edstihu p�ed zahájením výstavby objektu mate�ské školy budou 

provedeny p�ípojky (vodovodní a elektrická NN). Tyto p�ípojky budou provizorn�

vyvedeny na severním okraji pozemku parc. �. 315/1, k.ú. Ostrava a budou 

p�izp�sobeny k odb�ru vody a elektrické energie pro pot�eby stavby. Pokud dojde 
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k zaplavení výkopu stavební jámy deš�ovou nebo podzemní vodou, bude 

p�e�erpávána do vsakovací studny, vybudované na pozemku stavebníka. 

Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob 

Na hranicích staveništ�, zejména na všech vstupech a p�ístupových 

komunikacích budou rozmíst�ny výstražné tabulky se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. 

Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm	

Ve�ejné zájmy nebudou stavbou dot�eny. 

�ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt	

Na staveništi bude umíst�na mobilní stavební bu�ka a mobilní WC. 

Skládky materiál� budou situovány u severní �ásti pozemku parc. �. 315/1. 

Skladování bude provád�no v souladu s NV �. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích.

Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Za�ízení staveništ� nevyžaduje ohlášení. 

Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany 

zdraví 

Stavební a montážní práce musí být provád�ny v souladu s ustanovením 

p�edpis� o bezpe�nosti práce, jmenovit� zákonem �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a na�ízením vlády �. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích. 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajišt�na ve smyslu ustanovení 

zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a podle 

vyhlášky �. 246/2001 Sb., kterou se provád�jí ustanovení zákona o požární 

ochran�. 

B�hem výstavby je zhotovitel povinen dodržovat veškerá požárn�

bezpe�nostní opat�ení na jednotlivých pracovních úsecích zejména tam, kde hrozí 
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zvýšené požární nebezpe�í (sva�ování, práce s ho�lavými hmotami, práce s 

otev�eným ohn�m). Za vybavení stavby hasebními prost�edky (p�enosnými 

hasicími p�ístroji) zodpovídá zhotovitel stavebních prací. Pracovníci na stavb�

budou seznámeni s jejich umíst�ním a pou�eni o zacházení s nimi. Pracovišt�

bude vybaveno p�íslušnými výstražnými tabulkami, viditelným ozna�ením 

hlavního uzáv�ru vody a hlavního vypína�e elektrického proudu. B�hem prací 

bude zachován p�ístup mobilní požární techniky ke všem okolním objekt�m a 

bude zachována pr�jezdnost komunikací. 

Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Veškeré odpady budou náležit� zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. �. 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. �. 381/2001 Sb., vyhl. �. 383/2001 Sb. a p�edpis�

souvisejících, odvozem na legální skládky a úložišt� nebo do spalovny. 

Veškeré stavební práce budou provád�ny tak, aby nedocházelo k 

obt�žování vlastník� a uživatel� okolních staveb a pozemk� hlukem, ot�esy, 

prachem, exhalacemi a osl�ováním nad p�ípustnou mez. Stavební �inností nesmí 

dojít k zne�išt�ní pozemních komunikací, ovzduší a vod. 

Orienta�ní lh	ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín	

Zahájení 2011 

Dokon�ení 2013 

Lh�ta výstavby 2 roky 

Plán kontrolních prohlídek:

Dokon�ení základ� 2011 

Dokon�ení hrubé stavby  2011 

Dokon�ení stavby 2012 

14 dní p�ed termínem uv�domí stavebník p�íslušný stavební ú�ad. 
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7 DOKUMENTACE STAVBY 

7.1 Stavební objekty - architektonické a stavebn� technické �ešení 

Technická zpráva

a. Ú�el objektu 

Mate�ská škola se dv�ma t�ídami v�etn� parkovacího stání. 

b. Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení 

Mate�ská škola bude vybudována jako rámová d�evostavba. Sklon ploché 

st�echy bude 1,75 %. Objekt zaujímá p�dorysný rozm�r 38 x 19 m. 

Dispozi�ní �ešení mate�ské školy

Do mate�ské školy je možno vejít dv�ma vchody. Jeden je pro rodi�e 

s d�tmi a pro personál – severní strana. Druhý vchod je do p�ípravny jídel pro 

dovoz jídel a potravin – jižní strana. Pobytové místnosti d�tí obou heren jsou 

situovány na jižní stranu, stejn� jako jídelny. Šatny a záchody jsou na stran�

severní. 

P�ístup d�tí je od hlavního vchodu veden do šatny, kde kon�í špinavý 

provoz a za�íná �istý. Ze šatny jdou d�ti p�es p�edsí� do herny. Herny jsou si 

navzájem zrcadlov� postaveny a jsou od sebe odd�leny p�ípravnou jídel. Personál 

má vstup do své šatny p�ístupný ihned za zádve�ím. Sou�ástí této šatny je i sprcha 

a vedle záchod.  

P�ístup na zahradu je p�es hlavní vstup do mate�ské školy a hlavní d�tské 

h�išt� se nachází na jižní stran�. H�išt� je p�izp�sobeno pro interaktivní 

vzd�lávání, rozvoj pohybu a zru�nosti… 

Zpevn�né plochy (chodník, rampa a parkovací stání) budou vydlážd�ny 

betonovou zámkovou dlažbou do št�rkopískového lože.  

Funk�ní �ešení mate�ské školy

Mate�ská škola na pozemku parc. �. 315/1, k.ú. Ostrava bude napojena na 

inženýrské sít� elektrické energie ve správ� �EZ Distribuce, a.s., obecního 

vodovodu ve správ� SmVaK, a.s. (Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.) a 

plynu ve správ� RWE a.s. P�ípojky inženýrských sítí budou vedeny v zemi 
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(materiál p�ípojky vodovodu bude plast – HDPE 100 SDR 11 32 x 3,0, p�ípojka 

NN bude kabelová, p�ípojka plynu HDPE 100 SDR 11 25 x 3,0). 

Kanalizace splašková i deš�ová bude svedena do ve�ejné oddílné 

kanalizace.  

Mate�ská škola se svým celkovým vzhledem a charakterem za�le�uje do 

stávající zástavby nejbližšího okolí. 

�ešení vegeta�ních úprav

Na nezpevn�ných plochách bude vyset trávník, k�oviny a stromy, které 

nebudou nebezpe�né pro d�ti a budou rozvíjet jejich vnímavost. Zele� bude 

zárove� tvo�it clonu mezi zahradou školky a okolím.  

c. Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, orientace, osv�tlení a 

oslun�ní 

Po�et t�íd 2 

Po�et parkovacích stání 5 

Zastav�ná plocha mate�skou školou 648 m2 

Užitná plocha mate�ské školy 577 m2 

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Umíst�ní a velikost oken 

umož�uje p�irozené osv�tlení všech pobytových místností a �editelny. Je zajišt�n 

dostatek denního osv�tlení a proslun�ní. 

d. Technické a konstruk�ní �ešení objektu  

Zemní práce 

P�ed zahájením zemních prací se objekt vyty�í polohov� i výškov�. 

Vyty�ené obrysy objektu a stanovené výškové úrovn� se zajistí pomocí lavi�ek. V 

rozsahu budoucí zastav�né plochy objektu mate�ské školy bude provedena 

skrývka ornice, jejíž do�asná skládka bude umíst�na na nezastav�né �ásti 

stavebního pozemku. 

Výkopové rýhy v soudržné zemin� budou provedeny do úrovn� základové 

spáry -1,3 m. Za�išt�ní základové spáry (tl. 50 až 100 mm) bude provedeno ru�n�

t�sn� p�ed zahájením betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promá�ení 
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a rozb�ednutí základové p�dy. Základová p�da v úrovni základové spáry byla 

p�edb�žn� klasifikována jako hlína jílovitá. P�edpokládá se, že úrove� hladiny 

podzemní vody neovlivní zemní práce. 

Vyt�žená zemina bude použita ke zp�tným zásyp�m a hrubým terénním 

úpravám kolem objektu mate�ské školy. 

Vnit�ní plochy mezi základovými pásy budou vyrovnány zhutn�ným (0,20 

MPa) št�rkopískovým podsypem tl. 100 mm. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na monolitických základových pásech C20/25. 

Hloubka základové spáry je jednotná 1m pod úrovní terénu (-1,300 m). Ší�ka 

základových pás� je r�zná, viz projektová dokumentace. 

 Betonáž základových konstrukcí nesmí být provedena na podmá�enou 

nebo rozb�edlou základovou p�du. Vylití betonu pro základové pásy se provede 

p�ímo do rýh. P�ípadné p�evýšení pás� nad terén bude �ešeno pomocí bedn�ní. 

Na zhutn�ném podsypu bude provedena betonová deska tl. 150 mm z 

betonu t�. C20/25 s PP vlákny. Deska bude vyztužena ocelovými sva�ovanými 

sít�mi KARI Ø 6 mm s oky 150/150 mm. 

Svislé konstrukce 

Objekt bude proveden jako montovaný z d�ev�ných sloupk�. 

Obvodové st�ny budou provedeny z d�ev�ných hranol� s vnit�ním 

zateplením. Skladba obvodové st�ny z interiéru je následující: sádrovláknitá 

deska, lat� + TI, deska OSB, TI, d�evovláknitá izola�ní deska, lat�, venkovní 

obklad. Tlouš�ka obvodové st�ny �iní 400 mm. Podrobnosti v projektové 

dokumentaci. 

Vnit�ní st�ny budou provedeny z d�ev�ných hranol� s vnit�ní izolací proti 

hluku. Skladba obvodové st�ny je následující: sádrovláknitá deska, sloupky + 

zvuková izolace, sádrovláknitá deska.  
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Zast�ešení 

St�echa bude provedena jako plochá s jedním spádem k severní stran�. 

Spád bude �init 1,75 %. Deš�ová voda bude odtékat ze st�echy do deš�ového 

žlabu. Proti sálání v�tru je provedena atika na všech stranách, krom� severní.  

Parozábrana z OSB4 desek – spáry parot�sn� p�elepeny. 

Podlahy 

Skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové �ásti.  

Malby a nát�ry 

Vnit�ní prostory budou vymalovány disperzní barvou (v p�ípad� SDK 

desek). P�ípadnou barevnost ur�í b�hem realizace stavebník. Nát�ry musí být 

provedeny na dokonale �isté, suché plochy. 

Vnit�ní obklady budou použity na st�ny �i �ásti st�n v místnostech s 

p�edpokládaným mokrým provozem (koupelny, záchody, p�ípravna jídel). 

Obklady budou z keramických obklada�ek, jejichž typ a velikost v�etn� rozsahu a 

umíst�ní stanoví stavebník v pr�b�hu realizace stavby. 

Výpln� otvor	

Okna budou d�ev�ná, zasklená izola�ním trojsklem, zhotovená na zakázku 

v požadovaných tvarech a rozm�rech. Barva rám� a k�ídel bude p�izp�sobena 

celkovému vzhledu objektu. Otvíravé výpln� otvor� budou opat�eny kováním 

umož�ujícím mikroventilaci p�i zav�eném k�ídle.  

Vn�jší vstupní dve�e budou provedením, tvarem, materiálem a barvou 

p�izp�sobeny vzhledu oken. 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né plné v provedení dle výb�ru stavebníka, 

osazené do d�ev�ných rámových zárubní. 

Stín�ní kv�li eliminaci letního p�eh�ívání vnit�ních prostor bude �ešeno 

vodorovnými statickými lamelami, které budou kotveny do roštu prov�trávané 

fasády. 

Izolace proti vod�, parozábrany 

Objekt bude proti zemní vlhkosti a vod� izolován provedením dv�ma 

vodorovnými hydroizolacemi z asfaltových pás� GLASTEK 40 SPECIAL 
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MINERAL, který bude celoplošn� nataven na podkladní beton opat�ený 

2x penetra�ním nát�rem ALP. Veškeré prostupy instalací skrz hydroizola�ní 

povlak musí být dokonale ut�sn�ny. 

Všechny plochy uvnit� objektu, kde m�že dojít ke styku s vodou 

(koupelna, záchod, p�ípravna jídel), budou pod obklady a dlažbou izolovány 

pružnou nát�rovou hydroizola�ní hmotou. Obklady a dlažby budou spárovány 

vodoodpudivou spárovací hmotou. Na tepelnou izolaci st�echy bude položena 

pojistná hydroizola�ní vrstva. Veškeré spoje a prostupy fólií musí být �ádn�

p�elepeny a ut�sn�ny. 

Izolace tepelné a zvukové 

Ve skladbách obvodových st�n bude vložena tepelná izolace - minerální 

vlna tl. 160 mm. Do konstrukce podlahy na terénu bude vložena tepelná izolace - 

EPS 100S o celkové tl. 250 mm. St�ešní pláš� nad obytným prostorem (mimo 

terasu) bude obsahovat celkem 320 mm minerální izolace (bez zapo�tení 

spádových klín�). 

St�ešní krytina 

St�ešní krytinou bude hydroizola�ní fólie Z PVC-P ALKORPLAN 35176. 

Klempí�ské práce a výrobky 

Odvod�ovací systém st�echy (okapní žlaby, deš�ové svody v�. 

p�íslušenství) bude proveden ze zvoleného kompletního systému (materiál 

titanzinek). 

Jednotným zp�sobem bude �ešeno oplechování (okap� a venkovních 

parapet�). P�i provád�ní detail� klempí�ských prvk� je nutné se �ídit typovými 

podklady výrobce systému. 

Truhlá�ské a záme�nické práce a výrobky 

Dopl�kové prvky a výrobky ze d�eva nebo z oceli (nap�. obložkové 

zárubn� vnit�ních dve�í, d�ev�né obklady a podbití atd.) budou provedeny 

individuáln� podle p�ání stavebníka. Veškeré prvky ze d�eva a z oceli budou 

opat�eny ochrannými nát�rovými systémy ve složení 1*nát�r základní + 2*nát�r 

vrchní v barevném odstínu dle volby stavebníka. 
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e. Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor	

Objekt je navržen v souladu s p�edpisy a normami pro úsporu energií a 

ochranu tepla. Bude se nacházet v teplotní oblasti s vn�jší návrhovou teplotou v 

zimním období - 15°C v nadmo�ské výšce cca 265 m, p�evažující vnit�ní 

návrhová teplota v otopném období �iní +22 °C.  

Konstruk�ní detaily rámové d�evostavby vyhovují doporu�eným nebo 

požadovaným hodnotám sou�initel� prostupu tepla, lineárních �initel� prostupu 

tepla v�. hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci. 

Navrhovaný objekt z d�ev�ných hranol� v�. ostatních obalových 

konstrukcí spl�uje požadavky na nízký prostup tepla obálkou budovy, a vytvá�í 

tak stavební p�edpoklad nízké energetické náro�nosti budovy. 

f. Zp	sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

a hydrogeologického pr	zkumu 

Objekt bude založen na pásech z prostého betonu C25/30. Podzemní voda 

je dle p�edpokladu v dostate�né hloubce a p�i zakládání s ní nedojde ke styku. 

Pokud by se b�hem stavby ukázalo, že výchozí stav je jiný, �ešila by se tato 

situace dodate�n� za p�izvání projektanta. P�edpokládané geologické a 

hydrogeologické pom�ry je nutné ov��it na staveništi po odkrytí základové spáry 

p�i provád�ní zemních prací. 

g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí 

Objekt nebude mít po dokon�ení negativní vliv na okolní pozemky ani 

stavby. Odpad vzniklý užíváním stavby je b�žným komunálním odpadem. 

Jednotlivé druhy odpadu budou t�íd�ny a likvidovány tak, jak je v obci b�žné, tj. 

ukládáním do popelnicových nádob a pravidelným odvozem oprávn�nou 

organizací na �ízenou skládku, do spalovny nebo k dalšímu zpracování (recyklace, 

energetické využití). Odpady budou ukládány mimo objekt na místo k tomu 

ur�ené, tj. zpevn�ná plocha u vjezdu na pozemek investora. 

P�i dodržení technických a hygienických podmínek ve stadiu provád�ní a 

užívání objektu nebude vliv objektu na okolí nad míru v míst� obvyklou. 
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h. Dopravní �ešení 

P�ístup k nemovitosti bude umožn�n p�íjezdovou komunikací z ul. 

Výstavní.  

Na pozemku parc. �. 315/1 k. ú. Ostrava je navržena zpevn�ná plocha pro 

parkování osobních vozidel. 

i. Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 

opat�ení 

Byl proveden radonový pr�zkum. M��ením bylo zjišt�no, že radonové 

riziko na pozemku parc. �. 315/1 k.ú. Ostrava je nízké. Stavba se nachází na 

nepoddolovaném území.  

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém, sesuvném ani seizmickém 

území. Objekt nebude ležet v žádném ochranném nebo bezpe�nostním pásmu a 

nevyžaduje ochranu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí. 

j. Dodržení obecných požadavk	 na výstavbu 

Navrhovaný objekt spl�uje obecné požadavky na výstavbu. 

7.2 Stavební objekty – stavebn� konstruk�ní �ešení 

Viz výkresová �ást. 

7.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Požární odolnost prvk� nosných konstrukcí, které zajiš�ují stabilitu 

objektu, je zajišt�na požární odolností konstrukcí. 

Veškeré prostupy z technických místností budou ut�sn�ny neho�lavou 

manžetou. 

Úniková cesta je zajišt�na jak p�es hlavní vstup, tak p�es p�ípravnu jídel. 

7.4 Technika prost�edí staveb 

a. Vytáp�ní 

Veškeré hodnoty související s vytáp�ním mate�ské školy jsou sou�ástí 

Pr�kazu energetické náro�nosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Vytáp�ní 
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objektu bude zajišt�no pomocí podlahového vytáp�ní Giacomini. Topná voda je 

oh�ívána pomocí tepelného �erpadla. 

P�esný návrh topné soustavy (druh a výkon topných okruh�, dimenze, 

regulace, atd.) bude proveden po výb�ru dodavatele systému. 

b. Kotelny a p�edávací stanice 

Objekt nebude vybaven tímto za�ízením. 

c. Za�ízení pro ochlazování staveb 

Není sou�ástí topné soustavy. 

d. V�trání 

Místnosti je možno v�trat p�irozeným zp�sobem (okny) bez nárok� na 

nucený p�ívod nebo odvod vzduchu. Okna budou vybavena mikroventilací pro 

zajišt�ní dostate�né infiltrace i p�i zav�ených okenních k�ídlech. 

Pouze �editelna bude vybavena v�trací jednotkou, a to z d�vodu 

nemožnosti v�trání v zimním období. 

e. Za�ízení m��ení a regulace 

Objekt bude vybaven tímto za�ízením. Pouze ekvitermní regulace 

tepelného �erpadla. 

f. Zdravotn� technické instalace 

Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou p�ípojkou napojenou na vodovod 

DN 80. P�ípojka z HDPE 100 SDR 11 30 x 3,0 bude na pozemku parc.�. 315/1, 

k.ú. Ostrava. 

Vodom�rná soustava je umíst�na v tubusové šacht� cca 4 m od napojení na 

vodovodní �ad. Vnit�ní rozvody budou provedeny z trub plastových Novolen. 

Celý rozvod bude uložen do izola�ních pouzder. Rozvod bude proveden dle 

montážn� technologických podmínek výrobce potrubí. Po montáži potrubí je 

nutné provést jeho tlakovou zkoušku a desinfekci. 
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Kanalizace 

Splaškové vody: V objektu vznikají b�žné splaškové vody komunálního 

charakteru. V míst� stavby bude provedena venkovní kanalizace, která ústí do 

žumpy. Venkovní kanalizace bude provedena z trub plastových KG DN 160. 

Potrubí bude uloženo do 15-ti cm pískového lože a obsypáno pískem 30 cm. 

Deš�ové vody ze st�echy a zpevn�ných ploch budou svedené pomocí 

potrubí z PVC pod zemí do ve�ejné kanalizace.  

g. Plynová odb�rná za�ízení 

Plynovodní p�ípojka bude napojena na ve�ejný STL plynovod PE 100 SDR 

11 DN 63 pomocí elektrotvarovky DN 63/25. P�ípojka bude provedena z 

dvouvrstvého potrubí s ochranným plášt�m PE 100 DN 25 (Dualtec). Zárove�

bude nad p�ípojku uložen vyty�ovací vodi� Cu 2,5 mm2 s kotvením k p�ípojce 

plynu a folie žluté barvy s perforací. Bude vyvedena 5 m za hranici pozemku parc. 

�. 315/1, k.ú. Ostrava do sk�ín� HUP, kde bude umíst�n plynom�r. 

Domovní �ást plynovodní p�ípojky bude provedena z trubek PE 100, DN 

25 (Dualtec). Bude napojena na plynom�r ve sk�íni pro m��ení spot�eby plynu. 

Potrubí bude v�. vyty�ovacího vodi�e Cu 2,5 mm2 a folie žluté barvy s perforací. 

Uloženo bude v rýze min. hl. 800 mm do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno 

vrstvou písku tl. 200 mm. V blízkosti objektu mate�ské školy bude p�ípojka plynu 

zhotovena z ocelových bezešvých trubek DN 25. U paty objektu bude potrubí 

drážkou v základu vyvedeno nad terén. Prostup st�nou bude opat�en ocelovou 

chráni�kou DN 50. V�tev p�ípojky kon�í nad podlahou v p�ípravn� jídel, kde bude 

osazen domovní uzáv�r plynu (kulový kohout DN 25). V objektu bude na 

p�ípojku napojen plynový va�i�.  

h. Za�ízení silnoproudé elektrotechniky 

Objekt bude napojen na sí� NN p�ípojkou zemním kabelem p�es pojistnou 

sk�í� na sloupu (pozemek �. 315/1) do HDS v pilí�i v oplocení. Elektrom�rný 

rozvad�� v�etn� HDS bude umíst�n 5 m od hranice pozemku žadatele v pilí�i 

oplocení. Instalace bude navržena vodi�i CYBY a kabely CYKY. Typy vypína��, 

zásuvek a svítidel a jejich p�esné umíst�ní bude dodavatel stavby konzultovat s 

majitelem. 
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i. Za�ízení slaboproudé elektrotechniky 

Ze slaboproudé instalace bude provedeno zatrubkování rozvod� STA - 

provede se po jednotlivých místnostech elektroinstala�ními trubkami v 

sendvi�ové konstrukci st�ny. Umíst�ní zásuvek STA, anténního systému a osazení 

antén provede odborná firma dle požadavku majitele po zm��ení úrovn� signálu. 

7.5 Inženýrské objekty 

Plynovodní p�ípojka

a. Popis inženýrského objektu, jeho funk�ního a technického �ešení 

P�ípojka plynu pro novostavbu mate�ské školy na pozemku parc. �.315/1, 

k.ú. Ostrava je navržena jako stavba trvalá. Po dokon�ení bude umož�ovat 

zásobování objektu plynem. Objekt p�ípojky plynu bude realizován v p�edstihu 

p�ed zahájením výstavby na pozemku parc. �.315/1. 

Délka p�ípojky plynu celkem 18 m bude vedena po pozemku investora 

parc. �. 315/1. P�ípojka plynu bude napojena na stávající ve�ejný plynovod STL 

HDPE 100 SDR 11 DN 60. Hlavní uzáv�r plynu s plynom�rem bude umíst�n na 

hranici pozemku parc. �. 315/1, k.ú. Ostrava. 

P�ípojka bude provedena z dvouvrstvého potrubí s ochranným plášt�m PE 

100, DN 25 (Dualtec). Bude vyvedena na hranici pozemku a do�asn� zaslepena 

zátkou. Zárove� bude nad p�ípojku uložen vyty�ovací vodi� Cu 2,5 mm2 s 

kotvením k p�ípojce plynu a folie žluté barvy s perforací. Vodi� bude vyveden do 

sk�ín� pro HUP. Druhý konec signaliza�ního vodi�e bude napojen na signaliza�ní 

vodi� plynovodu a zaizolován. V prostoru uložení p�ípojky v HUP sk�íni bude 

p�ípojka uložena do ochranné trubky.  

HLAVNÍ UZÁV	R PLYNU

V oplocení na pozemku parc. �.315/1, k.ú. Ostrava bude vybudována sk�í�

pro m��ení spot�eby plynu a HUP (uzamykatelná, vybavená pr�zorem pro 

ukazatel stavu plynom�ru). Bude v ní instalován hlavní uzáv�r plynu (kohout 

kulový pro plyn DN 25), regulátor tlaku plynu plynu STL/NTL, plynom�r s 

kompenzací a uzáv�r plynu (kohout kulový pro plyn DN 25). 
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U paty mate�ské školy bude potrubí drážkou v základu a obvodové st�n�

vyvedeno nad terén. V�tev p�ípojky kon�í nad podlahou v p�íprav� jídel, kde bude 

osazen domovní uzáv�r plynu (kulový kohout DN 25). 

Plynový spot�ebi� pro va�ení bude standardní dle výb�ru investora. Bude 

typu A. 

UVEDENÍ DO PROVOZU

Montáž a revizi plynových rozvod� a za�ízení smí provád�t pouze osoby 

oprávn�né dle vyhl. �. 21/1979 Sb. Po provedení montážních prací (p�ed 

uvedením do provozu) se celá soustava odzkouší v rozsahu stanoveném �SN 

EN 1775/1998. Ke kolaudaci stavby budou p�edloženy pot�ebné doklady: 

- zápisy o provedených (vyhovujících) zkouškách 

- doklady o kontrolách provedení a uložení potrubí 

- zpráva o odborném technickém p�ezkoušení 

- zpráva o výchozí revizi plynového odb�rného za�ízení 

- doklad o seznámení vlastníka (uživatele) se základními pokyny pro provoz, 

kontroly a revize odb�rného plynového za�ízení. Vlastník (uživatel) p�ipojeného 

OPZ je povinen ho udržovat ve stavu, který odpovídá p�íslušným technickým 

normám a právním p�edpis�m v oblasti BOZP a PO. 

b. Požadavky na vybavení 

P�ed zahájením prací je nutné požádat o vytý�ení všech podzemních 

vedení technické infrastruktury v dot�eném území a zabezpe�it jejich �ádné 

ozna�ení podle pokyn� vlastník� / správc� ve�ejných technických sítí. 

P�edpokládá se k�ížení s vodovodním �adem. 

c. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

P�ípojka k mate�ské škole na pozemku parc. �. 315/1, k.ú. Ostrava bude 

napojena na stávající vybudovaný ve�ejný plynovod ve správ� SMP NET s.r.o. 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

-30- 

d. Vliv na povrchové a podzemní vody v�etn� �ešení jejich zneškod
ování 

P�ípojka plynu nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 

Odvodn�ní dot�ených pozemk� je �ešeno vsakováním. 

e. Údaje o zpracovaných technických výpo�tech 

Pro návrh dimenze plynovodní p�ípojky nebylo použito technických 

výpo�t�. 

f. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

St�edotlaká p�ípojka plynu bude realizována v p�edstihu p�ed zahájením 

výstavby mate�ské školy. P�i realizaci p�ípojky plynu je nutná koordinace s 

výstavbou p�ípojky NN a vodovodní p�ípojky. Na p�ípojku plynu bude uložena 

chráni�ka v rozsahu ochranného pásma vody. 

Montážní práce budou provád�ny oprávn�nou organizací, která je 

vlastníkem certifikace dle TPG 923 01. Bude dodržené stanovisko vydané pro 

zpracování projektové dokumentace vydané 24.09.2010 spole�nosti RWE 

Distribu�ní služby, s.r.o. po zn.5534/10/151, které je sou�ástí projektové 

dokumentace. 

g. Požadavky na provoz za�ízení, údaje o materiálech, energiích, doprav�, 

skladování apod. 

Ve�ejná �ást p�ípojky plynu od místa napojení po sk�í� HUP bude v 

majetku a ve správ� správce ve�ejného plynovodu. Mezi dodavatelem a 

odb�ratelem plynu bude uzav�ena smlouva, která specifikuje podmínky 

provozování a využívání objektu. Domovní �ást p�ípojky plynu od HUP dále do 

objektu na pozemku parc. �. 315/1, k.ú. Ostrava, bude v majetku a ve správ�

stavebníka. 

Požadavky na materiály, energie, dopravu a skladování nevznikají. 
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h. �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt nebude užíván osobami s omezenou schopností orientace a pohybu. 

P�ípadné užívání osobami s omezenou orientací a pohybu nebude problémové, 

provedou se jen drobné úpravy.  

i. D	sledky na životní prost�edí a bezpe�nost práce 

Stavba plynovodní p�ípojky nemá vliv na životní prost�edí. P�i provád�ní 

p�ípojky je nutné dodržovat závazné p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce a 

ochrany zdraví. 

Vodovodní p�ípojka

a. Popis inženýrského objektu, jeho funk�ního a technického �ešení 

Vodovodní p�ípojka pro novostavbu RD na pozemku parc. �. 315/1, k.ú. 

Ostrava je navržena jako stavba trvalá. Po dokon�ení bude umož�ovat zásobování 

objektu pitnou vodou. Objekt vodovodní p�ípojky bude realizován v p�edstihu 

p�ed zahájením výstavby. P�echodn� bude využíván pro pot�eby za�ízení 

staveništ� stavby mate�ské školy. Délka vodovodní p�ípojky celkem na pozemku 

�. 315/1 je cca 7,3 m. 

Pro vypo�tenou kapacitu objektu je navržen jmenovitý pr�m�r potrubí 

p�ípojky DN 25. 

Napojení bude provedeno bo�ní navrtávkou pomocí navrtávacího pásu 

HAWLE DN 100/25 s kombinovaným ISO - šoupátkem DN 25 a ISO - tvarovkou 

DN 25. Šoupátko bude vybaveno zemní soupravou tuhou s uli�ním poklopem. 

Vodovodní p�ípojka bude po celé délce provedena z potrubí HDPE 100 

SDR 11. Potrubí bude uloženo v rýze hloubce minimáln� 1,25 m do pískového 

lože tl. 0,10 m a po provedení zkoušky t�snosti bude zasypáno vrstvou písku tl. 

0,30 m nad horní úrove� potrubí. Vodom�r bude umíst�n cca 4 m od napojení 

p�ípojky a bude osazen do tubusové vodom�rné šachty AQUAGEOTHERM. Po 

celé trase bude vodovodní p�ípojka opat�ena vyty�ovacím integrovaným vodi�em 

CY 1,5 mm2, který bude u navrtávacího pásu voln� vyveden pod poklop zemní 

soupravy. Vodovodní p�ípojka bude v celé trase opat�ena výstražnou fólií bílé 

barvy, která bude položena na obsyp potrubí. Minimální krytí potrubí p�ípojky 
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�iní 1,20 m, uložení bude kopírovat povrch terénu. Pr�chod potrubí vodovodní 

p�ípojky základovými konstrukcemi bude opat�en chráni�kou - trubkou PE DN 

70. P�ípojka bude zaúst�na do objektu p�es podlahu a ukon�ena kulovým ventilem 

(hlavní domácí uzáv�r vody). Na vodovodní p�ípojku musí být z d�vodu 

nedostate�ného provozního tlaku osazena automatická tlaková stanice. Ta bude 

umíst�na v technické místnosti na p�ívodu vodovodní p�ípojky. 

b. Požadavky na vybavení 

P�ed zahájením prací je nutné požádat o vyty�ení podzemních vedení 

technické infrastruktury v dot�eném území a zabezpe�it jejich �ádné ozna�ení 

podle pokyn� vlastník� / správc� ve�ejných technických sítí. Je nutné dodržovat 

ochranná pásma jednotlivých sítí. 

c. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

P�ípojka k mate�ské škole na pozemku parc. �. 315/1 bude napojena na 

vodovod ve správ� majetku SmVaK Ostrava. 

d. Vliv na povrchové a podzemní vody v�etn� �ešení jejich zneškod
ování 

P�ípojka vodovodu nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 

Odvodn�ní pozemku 315/1 je �ešeno vsakováním. 

e. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Vodovodní p�ípojka bude realizována v p�edstihu p�ed zahájením výstavby 

na pozemku parc. �. 315/1, k.ú. Ostrava. P�echodn� bude využívána pro pot�eby 

za�ízení staveništ� stavby. Vodovodní �ad byl p�ed projektem vyty�en. 

f. Požadavky na provoz za�ízení, údaje o materiálech, energiích, doprav�, 

skladování apod. 

Mezi dodavatelem vody a odb�ratelem vody bude uzav�ena smlouva, která 

specifikuje podmínky provozování a využívání objektu. Požadavky na materiály, 

energie, dopravu a skladování nevznikají. 

  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

-33- 

g. �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Jelikož nebude stavba užívána osobami se s níženou schopností pohybu a 

orientace není �ešena bezbariérov�. 

h. D	sledky na životní prost�edí a bezpe�nost práce 

Stavba vodovodní p�ípojky nemá vliv na životní prost�edí. P�i provád�ní 

p�ípojky je nutné dodržovat závazné p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce a 

ochrany zdraví. 
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8 STATICKÉ POSOUZENÍ 

8.1 Úvod do problematiky 

D�evostavba mate�ské školy vychází z projek�ních podklad� firmy 

STEICO. Stropní nosníky ploché st�echy nebudou staticky posuzovány, nebo�

výrobce nabízí nosníky o ur�itých délkách s maximálním zatížením. Statický 

posudek bude proveden pro stropní pr�vlak z lepeného lamelového d�eva, který 

bude zatížen stropními nosníky ploché st�echy nad hernami.  

8.2 St�ešní konstrukce 

Plochá st�echa bude zat�žována stálým a krátkodobým zatížením. Stálé 

zatížení bude vyvoláno svou vlastní tíhou st�ešní konstrukce a její skladby. 

Krátkodobé zatížení bude vyvoláno zatížením sn�hem. Mate�ská škola bude 

postavena ve sn�hové oblasti II. 

Vyvolaná zatížení jednotlivých konstrukcí 

• Stálé zatížení 

• Nosník STEICO JOIST 142 kg/m2 (6,4 kg/bm) 

• Záklop OSB  20 kg/m2

• Tepelná izolace 8,4 kg/m2

• Separa�ní vrstva 1,9 kg/m2

• Hydroizolace 3,0 kg/m2

• Krátkodobé zatížení 

• Sníh 100 kg/m2

Plocha st�echy nad hernou zaujímá 145 m2. Jeden STEICO JOIST nosník 

(7 m) nese tedy 8,16 kN (dle katalogu m�že být zatížen až 12,9 kN) p�i osové 

skladb� nosník� 417 mm.  

8.3 Zatížení pr	vlaku 

Pr�vlak je navrhován na délku 10075 mm (obr. 8.1). Je zatížen spojit�

svou tíhou a bodov� od jednotlivých nosník�.  
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Vyvolaná zatížení (charakteristická)

• Vlastní tíha

• Zatížení od st�ešní konstrukce

8.4 Statický výpo�et pr	vlaku

Navrhovaný pr

180/450  mm.  

Výpo�et posouvajících sil

�Ma=0 �

Výpo�et maximálního ohybového momentu

Mmax=464,7 kNm

8.5 Posouzení pr	vlaku 

Výpo�et je proveden dle Eurokódu 5.

�m,g,d < kcrit·fm,g,d -

zajišt

vyvolané návrhové nap

12,75 MPa < 14,77 MPa

Obrázek �. 8.1

Technická univerzita Ostrava
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Vyvolaná zatížení (charakteristická)

0,32 kN/m

Zatížení od st�ešní konstrukce 4,08 kN 

vlaku

Navrhovaný pr��ez d�ev�ného lepeného lamelového pr

et posouvajících sil

� Ra=Rb=141,05 kN 

et maximálního ohybového momentu

Mmax=464,7 kNm v polovin� rozp�tí nosníku 

et je proveden dle Eurokódu 5.

-posouzení na ohyb (se zapo�ítáním skute�nosti, že nosník není 

zajišt�n proti p�í�né a torzní nestabilit�)

vyvolané návrhové nap�tí < redukovaná návrhová pevnost 

12,75 MPa < 14,77 MPa � VYHOVUJE lepený lamelový pr�vlak 180/450 mm

1 – Zat�žovací schéma pr�vlaku 

Diplomová práce 
Bc. Lukáš Kolúch 

ného lepeného lamelového pr�vlaku je 

nosti, že nosník není 

vlak 180/450 mm
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8.6 Zatížení sloupku pod pr	vlakem 

Sloupek bude zat�žován podéln� v ose tlakovou silou vyvozující akce 

pr�vlaku. P�í�n� bude sloupek zatížen spojitým krátkodobým zatížením (zatížení 

v�trem) o velikosti 1,44 kN/m. 

8.7 Posouzení sloupku 

Výpo�et je proveden dle Eurokódu 5 [9]. Navrhovaný pr��ez je 180/180 

mm. Sloupek je dimenzován na vzp�r a ohyb. 

������

�� � ������
	
�
��

�
��

� �

0,15 < 1 � VYHOVUJE d�ev�ný sloupek 180/180 mm 

8.8 Posouzení sloupku 180/180 mm na otla�ení v pr	b�žné podpo�e 

Pro otla�ení je t�eba brát plochu efektivní, která vychází z efektivní délky 

roznášecího úhlu v pom�ru 1:3 (obr. 8.2). Jeden sloupek je zatížen silou 

141,05 kN. 

Plocha pr��ezu sloupku �iní 32400 mm2, efektivní plocha však �iní 

46800 mm2.  

�c,90,d < kc,90·fc,90,d 

3,01 MPa < 3,17 MPa VYHOVUJE na otla�ení 

Obrázek �. 8.2 – Otla�ení – tlak kolmo k vlákn�m 
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8.9 Posouzení sloupku 160/60 mm na otla�ení v pr	b�žné podpo�e 

P�enos zatížení ze stropní konstrukce do sloupk� je umožn�no p�es horní 

práh. Zatížení je tak rovnom�rn� p�eneseno do všech sloupk�. Jeden sloupek je 

tedy zatížen silou 7,2 kN. Plocha pr��ezu sloupku �iní 9600 mm2, efektivní plocha 

však �iní 22400 mm2. 

�c,90,d < kc,90·fc,90,d 

0,32 MPa < 3,17 MPa VYHOVUJE na otla�ení 

  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

-38- 

9 ODBORNÁ ÁST – STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA 

9.1 Úvod do problematiky 

Mate�ská škola je navrhována do nízkoenergetického standardu, a je tudíž 

nutné dodržovat požadavky, které udržují konstruk�ní �ešení na nízkých 

energetických požadavcích.  

Jednotlivé požadavky plynou jak ze samotného konstruk�ního �ešení, tak 

z materiálových charakteristik jednotlivých použitých stavebních materiál�. 

Detailní popis použitých stavebních materiál�, viz 7 DOKUMENTACE 

STAVBY a projektová dokumentace. 

9.2 Legislativa 

Pro návrh mate�ské školy v nízkoenergetickém standardu byla dodržována 

norma �SN 730540 – 2/2007 – Tepelná ochrana budov – �ást 2: Požadavky [7]. 

Jednotlivé konstrukce byly navrhovány a posuzovány na tyto požadavky: 

• Nejnižší vnit�ní povrchová teplota 

• Sou�initel prostupu tepla 

• Pokles dotykové teploty podlahy 

• Ší�ení vlhkosti konstrukcí 

• Ší�ení vzduchu konstrukcí a budovou 

• Tepelná stabilita místností 

• Lineární �initel prostupu tepla 

• Energetická náro�nost budovy a pr�m�rný sou�initel prostupu tepla 

9.3 Okrajové podmínky pro mate�skou školu 

Vnit�ní p�evažující návrhová teplota pro mate�ské školy a jesle �iní 22 °C, 

teplotní p�irážka �iní 0 °C z d�vodu nízkoenergetické stavby. 

Vlhkostní okrajové podmínky a tepelný odpor p�i p�estupu tepla jsou 

popsány zvláš� u jednotlivých požadavk�. 
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9.4 Nejnižší vnit�ní povrchová teplota 

Vnit�ní povrchovou teplotu zde hodnotím v pom�rném tvaru jako teplotní 

faktor vnit�ního povrchu fRsi. Touto jednozna�nou vlastností konstrukce posuzuji 

riziko vzniku plísní a kondenzace. 

Jsou zde hodnocena typická „slabá“ místa z hlediska tepelné techniky. 

Jedná se p�edevším o systematický tepelný most rastru d�evostavby, jakožto 

nejchladn�jší místo obvodové st�ny. Dále byl posuzován kout dvou obvodových 

st�n, poté kout podlahy a obvodové st�ny, poté kout st�echy a obvodové st�ny a 

nakonec i výpl� otvoru.  

Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.1 – Požadavek na teplotní faktor. 

Okrajové podmínky: 

• teplota vzduchu v exteriéru: -15 °C 

• teplota vzduchu v interiéru: 22 °C 

• Rsi (dle konstr., viz p�ílohy): 0,25 (0,13; 0,17) m
2
.K /W 

• Rse (dle konstr., viz p�ílohy): 0,13 (0,00; 0,04) m
2
.K /W 

• �i: 50 % 

• �e: 84% 

• �si,cr: 80 % (riziko r�stu plísní) 

• �si,cr: 100 % (riziko povrch. kondenzace) 

Konstrukce Požadavek na 
teplotní faktor 

Vypo�tená 
hodnota 

Požadovaná 
hodnota 

Vyhodnocení

Obvodová st�na v 
míst� sloupku 

f,Rsi > f,Rsi,N 0,941 0,813 VYHOVUJE 

Kout obvodové st�ny f,Rsi > f,Rsi,N 0,853 0,828 VYHOVUJE 

Kout podlahy a 
obvodové st�ny      

f,Rsi > f,Rsi,N 0,917 0,813 VYHOVUJE 

Kout obvodové st�ny a 
st�echy       

f,Rsi > f,Rsi,N 0,853 0,828 VYHOVUJE 

Výpl� otvoru f,Rsi > f,Rsi,N 0,813 0,720 VYHOVUJE 

Tabulka �. 9.1 – Požadavek na teplotní faktor 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

-40- 

9.5 Sou�initel prostupu tepla 

Norma �SN 730540 – 2 udává dv� hodnoty sou�initele prostupu tepla. Pro 

mé pot�eby jsem bral v úvahu hodnoty doporu�ené, které jsou p�ísn�jší a vedou 

k návrhu nízkoenergetické stavby. 

Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.2 – Požadavek na sou�initel prostupu 

tepla. 

Okrajové podmínky: 

• teplota vzduchu v exteriéru: -15 °C 

• teplota vzduchu v interiéru: 22 °C 

• Rsi (dle konstr., viz p�ílohy): 0,13 (0,1; 0,17) m
2
.K /W 

• Rse (dle konstr., viz p�ílohy): 0,13 (0,00; 0,04) m
2
.K /W 

• �i: 50 % 

• �e: 84% 

Konstrukce Požadavek na sou�. 
pr. tepla 

Vypo�tená 
hodnota 

Doporu�ená 
hodnota 

Vyhodnocení 

Obvodová 
st�na 

U 
 UN 0,13 W/m2.K 0,20 W/ m2.K VYHOVUJE 

Podlaha na 
terénu 

U 
 UN 0,14 W/ m2.K 0,25 W/ m2.K VYHOVUJE 

Plochá st�echa U 
 UN 0,07 W/ m2.K 0,16 W/ m2.K VYHOVUJE 

Otvorové 
výpln�

U 
 UN 0,68 W/ m2.K 1,2 W/ m2.K VYHOVUJE 

Tabulka �. 9.2 – Požadavek na sou�initel prostupu tepla 

9.6 Pokles dotykové teploty podlahy 

Jedna z velmi d�ležitých hodnot, která musí být spln�na, nebo� se jedná o 

konstrukci, se kterou jsou d�ti nejvíce v kontaktu. Podlaha je zde místem na hraní 

a rozvíjení d�tských obratností a je d�ležité, aby konstrukce d�ti nechladila a 

nezp�sobovala zdravotní problémy. 

Samotný pokles dotykové teploty podlahy je mírn�n nášlapnou vrstvou 

marmolea, které má malou tepelnou jímavost. 

Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.3 – Požadavek na pokles dotykové teploty 

podlahy. 
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Okrajové podmínky: 

Pokles dotykové teploty podlahy se stanovuje pro zimní návrhové 

okrajové podmínky. 

Konstrukce Požadavek na pokles 
dotykové teploty podlahy 

Vypo�tená 
hodnota 

Požadovaná 
hodnota 

Vyhodnocení

Podlaha na 
terénu 

dT10 < dT10,N 1,85 °C 3,8 °C VYHOVUJE 

Tabulka �. 9.3 – Požadavek na pokles dotykové teploty podlahy 

9.7 Ší�ení vlhkosti konstrukcí 

Konstrukce jsou navrhovány tak, aby nedošlo ke kondenzaci vodní páry 

v té �ásti konstrukce, kde by byla ohrožena její požadovaná funkce. 

V obvodové st�n� dochází k nepatrné kondenzaci ve vn�jší vrstv�

konstrukce – v d�evovláknité desce. Ro�ní bilance kondenzace vodní páry 

vyhovuje a nep�ináší riziko zhoršení vlastností d�evovláknité desky. 

V ploché st�eše dochází ke kondenzaci rovn�ž v nepatrném množství ve 

vn�jší vrstv� konstrukce – ve spádovém polystyrénu. Ro�ní bilance kondenzace 

vodní páry vyhovuje a nep�ináší riziko zhoršení vlastností spádového polystyrénu. 

Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.4 – Požadavek na ší�ení vlhkosti 

konstrukcí. 

Okrajové podmínky: 

• teplota vzduchu v exteriéru: -15 °C 

• teplota vzduchu v interiéru: 22 °C 

• Rsi (dle konstr., viz p�ílohy): 0,25 m
2
.K /W 

• Rse (dle konstr., viz p�ílohy): 0,04 m
2
.K /W 

• �i: 50 % 

• �e: 84% 
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Konstrukce Požadavek na 
ší�ení vlhkostí 
konstrukcí 

Vypo�tená hodnota 
množství 
kondenzátu 

Maximální 
hodnota  

-odparu 

-kondenzátu 

Vyhodnocení 

Obvodová st�na s 
vlivem system. tepel. 
most�

Mc,a < Mev,a 

Mc,a < Mc,N 

0,0650 kg/m2,rok 

0,0650 kg/m2,rok 

3,9950 kg/m2,rok 

0,403 kg/m2,rok 

VYHOVUJE 

VYHOVUJE 

Plochá st�echa Mc,a < Mev,a 

Mc,a < Mc,N 

0.003 kg/m2,rok 

0.003 kg/m2,rok 

0.914 kg/m2,rok 

0,099 kg/m2,rok 

VYHOVUJE 

VYHOVUJE 

Tabulka �. 9.4 – Požadavek na ší�ení vlhkosti konstrukcí 

9.8 Ší�ení vzduchu konstrukcí a budovou 

• Pr�vzdušnost funk�ních spár výplní otvor� a lehkých obvodových 

pláš��

�� �� � �����

• Pr�vzdušnost spár a net�sností ostatních konstrukcí obálky budovy

• Celková pr�vzdušnost obálky budovy 

��� �� ������

Jednotlivé požadavky na ší�ení vzduchu konstrukcemi jsou projek�n�

zohledn�ny a �ešeny takovým zp�sobem, aby bylo ší�ení vzduchu eliminováno.  

Po osazení otvorových výplní, dokon�ení obvodového a st�ešního plášt�

bude provedena praktická zkouška Blower-door test, která ov��í t�snost obálky 

budovy. Normová hodnota celkové intenzity vým�ny vzduchu p�i tlakovém 

rozdílu 50 Pa by m�la být do 4,5 h-1. 

9.9 Tepelná stabilita místností 

Jednou z nejsledovan�jší vlastnosti d�evostavby je její malá akumulace, a 

proto je d�ležité dbát na správné konstruk�ní �ešení a zamezit nadm�rným 

solárním zisk�m v letním období. Solární zisky se projeví na nejvyšší denní 

teplot� vzduchu a nejvyšším denním vzestupu teploty vzduchu v místnosti. 

Prvky eliminující solární zisky jsou: minimalizace okenních otvor� (ne na 

úkor �initele denní osv�tlenosti), fólie na sklech a venkovní nadokenní vodorovné 
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lamely, zabra�ující prostupu p�ímého slune�ního zá�ení do oken v letních 

m�sících.  

Teplotní stabilitu v zimním období není t�eba posuzovat, nebo� nebude 

docházet k p�erušovanému vytáp�ní. 

Pro výpo�et byla posuzována herna d�tí, nebo� se jedná o prostor 

s nejv�tším po�tem oken a zárove� se jedná o rohovou místnost, která je nejvíce 

exponovaná slune�nímu zá�ení. 

Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.5 – Požadavek na tepelnou stabilitu 

místností. 

Požadavek Porovnání požadavku Vypo�tená 
hodnota 

Požadovaná 
hodnota 

Vyhodnocení

Tepelná stabilita 
místnosti v letním 
období 

-nejvyšší denní 

vzestup teploty 

��ai,max 
 ��ai,max,N 3,55 °C 5,00 °C VYHOVUJE 

Tepelná stabilita 
místnosti v letním 
období 

-nejvyšší denní teplota 

vzduchu 

�ai,max 
 �ai,max,N 25,17 °C 27,00 °C VYHOVUJE 

Tabulka �. 9.5 – Požadavek na tepelnou stabilitu místností 

9.10 Lineární �initel prostupu tepla 

Mate�ská škola je navrhovaná v nízkoenergetickém standardu, proto byly 

posuzovány zárove� nejnep�ízniv�jší tepelné vazby mezi konstrukcemi: 

• Nadpraží  
• Ost�ní 
• Parapet 
• Kout – obvodové st�ny 
• Kout – st�echa a obvodová st�na 
• Kout – základ, st�na, podlaha 

Procentuální podíl tepelných ztrát p�es tepelné vazby �iní 2,2 %, je však 
d�ležité s nimi po�ítat a p�ípadn� je eliminovat vhodnými konstruk�ními vazbami 
a jejich detaily. 
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Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.6 – Požadavek na lineární �initel prostupu 

tepla. 

Okrajové podmínky: 

• teplota vzduchu v exteriéru: -15 °C 

• teplota vzduchu v interiéru: 22 °C 

• Rsi (dle konstr., viz p�ílohy): 0,13 (0,10; 0,17) m
2
.K /W 

• Rse (dle konstr., viz p�ílohy): 0,04 (0,13) m
2
.K /W 

• �i: 50 % 

• �e: 84% 

Tepelná vazba Požadavek na lineární 
�initel prostupu tepla 

Vypo�tená 
hodnota 

Požadovaná 
hodnota 

Vyhodnocení

Nadpraží  
 N 0,032 W/mK 0,10 W/mK VYHOVUJE 

Ost�ní  
 N 0,030 W/mK 0,10 W/mK VYHOVUJE 

Parapet       
 N 0,050 W/mK 0,10 W/mK VYHOVUJE 

Kout - obvodové 
st�ny 

 
 N -0,026 W/mK 0,60 W/mK VYHOVUJE 

Kout – st�echa a 
obvodová st�na 

 
 N 0,060 W/mK 0,60 W/mK VYHOVUJE 

Kout – základ, 
st�na, podlaha 

 
 N -0,080 W/mK 0,2 W/mK VYHOVUJE 

Tabulka �. 9.6 – Požadavek na lineární �initel prostupu tepla 

9.11 Energetická náro�nost budovy a pr	m�rný sou�initel prostupu tepla 

Hodnotícím kritériem pro nízkoenergetické budovy je m�rná pot�eba tepla 

na vytáp�ní a to 50 kWh/m2.a (rozmezí 15-50 kWh/m2.a). Této hranice je 

dosaženo vhodnou volbou stavebních materiál�, jejich kombinací, a hlavn�

správným konstruk�ním �ešením. Mate�ská škola je navrhována takovým 

zp�sobem, aby nebylo použito více stavebního materiálu, než je energeticky a 

cenov� výhodné. 

Co se tý�e energetické náro�nosti budovy na vytáp�ní, tak vlivem zdroje 

tepla (Tepelné �erpadlo) �iní pot�eba energie na vytáp�ní pouze 34,204 GJ/rok. 

Energetická náro�nost budovy na p�ípravu teplé vody �iní 5,654 GJ/rok. 

Energetická náro�nost budovy na osv�tlení �iní 9,176 GJ/rok. 

Celková energetická náro�nost mate�ské školy 49,034 GJ/rok. 
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Podle vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náro�nosti budov, je mate�ská 

škola zahrnuta do klasifika�ní t�ídy A – mimo�ádn� úsporná, viz Obr. 9.7 –

 Klasifika�ní t�ídy a Obr. 9.9 – pr�kaz energetické náro�nosti budovy. 

Obrázek �. 9.7 – Klasifika�ní t�ídy dle vyhl. �. 148/2007 Sb. 

Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.8 – Požadavek na energetickou náro�nost 

budovy. 

Požadavek Vypo�tená hodnota Požadovaná hodnota Vyhodnocení 

T�ída energetické 
náro�nosti budovy 

24 kWh/m2.a < 47 kWh/m2.a VYHOVUJE T�ÍD� A 

Tabulka �. 9.8 – Požadavek na energetickou náro�nost budovy. 

Obrázek �. 9.9 – Pr�kaz energetické náro�nosti budovy 
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Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy mate�ské školy �iní 

0,13 W/m2.K.  

Jednotlivé požadavky viz Tab. 9.10 – Požadavek na m�rnou pot�ebu tepla 

a pr�m�rný sou�initel prostupu tepla. 

Požadavek Porovnání požadavku Vypo�tená 
hodnota 

Požadovaná 
hodnota 

Vyhodnocení

M�rná pot�eba 
tepla na vytáp�ní 


 50 kWh/m2.a 50 kWh/m2.a 50 kWh/m2.a VYHOVUJE 

Pr�m�rný 
sou�initel prostupu 
tepla 

U,em < U,em,N 0,13 W/m2K 0,46 W/ m2K VYHOVUJE 

Pr�m�rný 
sou�initel prostupu 
tepla 

U,em < U,em,req 0,13 W/m2K 0,37 W/ m2K VYHOVUJE 

Tabulka �. 9.10 – Požadavek na m�rnou pot�ebu tepla a pr�m�rný 

sou�initel prostupu tepla. 

9.12 Výpo�et tepelné ztráty obálkovou metodou 

Pro výpo�et byly použity tepeln�-technické hodnoty z  (VÝPO�ET 

ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI BUDOV A PR�M	RNÉHO SOU�INITELE 

PROSTUPU TEPLA - podle vyhlášky �. 148/2007 Sb. a �SN 730540): 

M�rné tepelné ztráty konstrukce prostupem tepla do exteriéru: 
• Otvorové výpln�       
• Obvodová st�na            
• St�ešní kontrukce  
• Tepelné vazby 
• �=       239,753 W/K 

M�rné tepelné ztráty konstrukce prostupem tepla zeminou: 
• Podlaha na terénu
• �=       44,279 W/K 

M�rné tepelné ztráty v�tráním: 
• �=       326,400 W/K 

Tepelná ztráta prostupem: 
• (239,753 + 326,400) * 37 = 20 947,6 W 
• 44,279 * 17 = 752,7 W 
• �=       21 700 W 

Celková tepelná ztráta budovy mate�ské školy �iní 21,7 kW. 
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9.13 Návrh zdroje tepla 

Plošný kolektor 

Pro snížení provozních náklad� a využívání nízkopotenciálního tepla bude 

mate�ská škola vytáp�na tepelným �erpadlem IVT GREENLINE E17 HE.  

Samotným nízkopotenciálním zdrojem tepla bude plošný kolektor, do 

kterého bude položeno potrubí HDPE 40x3,7 mm. Celková délka potrubí je 

navržena na 800 m. Budou provedeny 4 smy�ky, každá po 200 m a 50 m bude 

sloužit jako páte�ní potrubí pro propojení mezi plošným kolektorem a tepelným 

�erpadlem. Prostup mate�skou školou bude �ešen v tepelné izolaci podlahy a 

výstup z podlahy v technické místnosti. Plošný kolektor bude situován na jižní 

stran� pozemku (nejblíže však 2 m od základ�). Hloubka plošného kolektoru bude 

1200 mm. Rozte� potrubí plošného kolektoru bude 900 mm. 

Souhrn: 

• Délka potrubí 800 m 
• Po�et smy�ek 4 
• Hloubka kolektoru 1200 mm 
• Rozte� potrubí 900 mm 
• Použité potrubí PE100 RC STRONG 40x3,7 mm 
• Použité páte�ní potrubí PE100 RC STRONG 63x5,8 mm 

Technologie provád�ní plošného kolektoru: 

Rýhy pro plošný kolektor bude kopat pásové nebo kolové rypadlo. Rýhy 

se budou kopat na ší�ku lžíce, tzn. 900 mm a do hloubky 1200 mm. P�ed 

zahájením zemních prací musí být ješt� vymezena ochranná pásma od okolních 

pozemk� a od hrany budovy mate�ské školy. Ochranná pásma �iní 2m. Proces 

zemních prací a pokládky plošného kolektoru je prací kontinuální, tzn. že b�hem 

kopání rýh je zárove� pokládáno potrubí a po úsecích, kdy je položeno i zp�tné 

potrubí, se m�že kolektor ihned zasypávat. Každá smy�ka bude provedena ze 

dvou 100 m svitk� hadice, proto musí být ponechány p�esahy hadic aspo� 20 cm. 

Tyto p�esahy se nesmí zasypat zeminou do té doby, než budou hotovy všechny 

smy�ky a bude provedeno spojení elektrotvarovkami a provedena tlaková zkouška 

vzduchem. Po zjišt�ní dokonalé t�snosti plošného kolektoru mohou být spoje 

plošného kolektoru zasypány. 
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Hydraulické vlastnosti plošného kolektoru: 

K p�enosu tepla dochází p�es nemrznoucí kapalinu, kterou je sm�s vody 

a lihu v pom�ru 3:1 (voda:líh). Tato sm�s zaru�uje odolnost proti zamrznutí do 

teploty -15 °C.  

Rozd�lení plošného kolektoru do 4 smy�ek je z d�vodu snížení tlakových 

ztrát. Ob�hové �erpadlo primárního okruhu tak bude pracovat v efektivn�jším a 

energeticky mén� náro�ném režimu, a bude tak mít nižší provozní náklady. Navíc 

samotné ob�hové �erpadlo bude mít delší životnost. 

Výpo�et tlakové ztráty jedné smy�ky �iní 7,9 kPa, p�i po�ítání 4 smy�ek 

vyjde tlaková ztráta 31,6 kPa. Tlaková ztráta v páte�ním potrubí �iní 2,5 kPa, viz 

Tab. 9.11 – Výpo�et tlakové ztráty primárního okruhu. Celková délková tlaková 

ztráta primárního (studeného) okruhu �iní 34,1 kPa. 

Tabulka �. 9.11 – Výpo�et tlakové ztráty primárního okruhu 

Ob�hové �erpadlo primárního okruhu, které je sou�ástí tepelného �erpadla, 

pokryje tlakové ztráty plošného kolektoru a je dosta�ující pro ob�h chladiva, viz 

Obr. 9.12 – Charakteristika ob�hového �erpadla primárního okruhu. Osazeny jsou 

elektronicky �ízená ob�hová �erpadla WILO. 
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Obrázek �. 9.12 – Charakteristika ob�hového �erpadla primárního okruhu 

Odvzdušn�ní plošného kolektoru: 

Pozemek mate�ské školy se nachází v rovin�, a nebude tudíž docházet 

k toku chladicí kapaliny plošného kolektoru do kopce. Primární okruh se 

v žádném míst� nenachází výš, než je nejvyšší místo tepelného �erpadla a jeho 

automatický odvzduš�ovací ventil � nemusí být osazen odvzduš�ovací ventil 

p�ímo na primárním okruhu, bude sta�it odvzdušn�ní na tepelném �erpadle. 

Opat�ení pro plošný kolektor: 

Plošný kolektor je v podstat� solární kolektor zakopaný v zemi. Energie je 

p�ijímána p�edevším ze slunce, dešt� a tajícího sn�hu. Pouze nepatrné množství 

zdroje tepla tvo�í geotermální energie z jádra Zem�.  

Pro nejv�tší efektivitu p�i získávání tepla je d�ležité, aby byl kolektor 

p�ístupný deš�ové vod�, a mohla tak voda protékat p�ímo kolem plošného 

kolektoru. Není vhodné, aby se nad plošným kolektorem d�laly velkoplošné 

nepropustné betonové plochy. Ideální je zámková dlažba kladená do pískového 

lože. 
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Tepelné �erpadlo 

Tepelné �erpadlo bude pokrývat tepelnou ztrátu ze 77 %. Teplo dodané 

tepelným �erpadlem bude �init 96 % (viz Tab. 9.13 – Pokrytí tepelných ztrát 

tepelným �erpadlem) a 4 % pokryje elektrokotel, který je sou�ástí tepelného 

�erpadla. Navrhovat tepelné �erpadlo s vyšším výkonem by bylo neefektivní 

z d�vodu vyšších provozních náklad�.  

Tabulka �. 9.13 – Pokrytí tepelných ztrát tepelným �erpadlem 

Bivalentní zdroj 

Bodem bivalence je teplota, která dá signál tepelnému �erpadlu, aby pro 

vytáp�ní a oh�ev teplé vody p�ipnul bivalentní zdroj tepla, viz  Tab. 9.14 -   

Bivalentní zdroj tepla. V p�ípad� této mate�ské školy se jedná o teplotu -7,8 °C. 

Pro p�ehled kvantitativného rozložení teplot b�hem roku je uveden graf �etnosti 

teplot, viz Graf. 9.15 – �etnost teplot. 

U tepelného �erpadla IVT GREENLINE E17 HE je bivalentním zdrojem 

elektrokotel o výkonu až 9 kW. Jedná se o plynule �iditelný elektrokotel. 

Tabulka �. 9.14 – Bivalentní zdroj tepla 
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Tabulka �. 9.15 – �etnost teplot 

Zásobník na teplou vodu - bojler 

Tepelné �erpadlo bude také sloužit k oh�evu teplé vody v externím bojleru 

ACV SMART 320 o objemu 266 l teplé vody. Bojler bude sloužit pro d�ti, 

u�itelky a pro úklid mate�ské školy. P�ípravna jídel bude vybavena my�kou 

nádobí, proto do výpo�tu nebyla jídelna zapo�ítána.  

Bojler – bezpe�ností opat�ení 

Maximální teplota teplé vody na výstupu v dosahu d�tí �iní max. 45 °C. 

Teplota bude �ízena sm�šovacím ventilem s termostatem. 

 Legionella pneumophylis – pro zabrán�ní množení t�chto bakterií je 

tepelné �erpadlo vybaveno funkcí Termická desinfekce, která v pravidelných 

intervalech oh�ívá vodu v bojleru až na 70 °C a udržuje tak vodu hygienicky 

nezávadnou (z hlediska bakterie legionella). 

Bojler – výpo�et pot�ebného objemu 

Výpo�et byl proveden dle platné normy �SN 06 0320 – Tepelné soustavy 

v budovách – P�íprava teplé vody – Navrhování a projektování. Výpo�et viz 

p�íloha Výpo�et velikosti zásobníku a tepelný výkon oh�íva�e. 
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Výsledné parametry vycházející z výpo�tu jsou: 

• Velikost zásobníku min.  114 litr	
• Výkon oh�íva�e  6,81 kW 

Jednotlivé parametry jsou spln�ny, nebo� objem externího bojleru �iní 

266 l a k dispozici m�že být plný výkon tepelného �erpadla, tzn. 16,7 kW. 

9.14 Ekonomické zhodnocení tepelného �erpadla a jiných zdroj	 tepla 

Tepelné �erpadlo p�ináší �adu nesmírných výhod p�i jeho instalaci a 

používání. Hlavní výhodou je nepot�ebnost komína, využívání tepelné energie 

z p�írody, komfort p�i užívání tepelného �erpadla – tém�� bezobslužný provoz, 

„nezávislost“ na cenách energií.  

Investi�ní náklady do tepelného �erpadla pro mate�skou školu �iní 

463 000 K�, což p�evyšuje ostatní zdroje tepla. D�ležitým aspektem jsou zde však 

provozní náklady, které se pohybují okolo 78 000 K� za rok p�i využívání 

tepelného �erpadla. Nejbližší provozní náklady má zemní plyn (101 000 K�/rok), 

nejvyšší provozní náklady má pak elektrické vytáp�ní (140 000 K�/rok). P�i 

porovnávání provozních náklad� jsou zapo�teny veškeré náklady spjaté 

s používáním ur�itého zdroje tepla, tzn. stálý plat za jisti�, plynovodní p�ípojku, 

sazba v nízkém i vysokém tarifu a dále je zde po�ítáno s meziro�ním nár�stem 

cen za energie (st�ední nár�st - 7 %). 

Srovnání jednotlivých cen energií p�i po�izovacích nákladech a provozních 

nákladech viz p�íloha Ekonomické zhodnocení tepelného �erpadla s jinými zdroji 

tepla. 

9.15 Návrh otopné soustavy 

Teplotní spád 

K nízkopotenciálnímu zdroji tepla je nejvhodn�jší použít podlahové 

vytáp�ní, nebo� vytápí s teplotním spádem 45/35 °C, a tepelné �erpadlo tak 

nemusí pracovat s vysokými teplotami. Tepelné �erpadlo oh�ívá vodu do bojleru 

na 55 °C a do podlahového vytáp�ní jde teplota 45 °C p�es sm�šova�. 
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Rozd�lova�e podlahového vytáp�ní 

Primárn� jde topná voda z tepelného �erpadla do rozd�lova��. Pro 

mate�skou školu budou použity celkem 4 rozd�lova�e: 

• R1 – v technické místnosti – smy�ky do t�chto místností: 

o zádve�í 

o chodba 

o šatna + sprcha 

o záchod 

o výlevka 

o p�ípravna jídel 

o technická místnost 

o �editelna 

o p�edsí�

o šatna d�tí 

o záchod a koupelna d�tí 

o jídelna 

• R2 – v prádeln� s žehlírnou – smy�ky do t�chto místností: 

o sklad l�žkovin 

o p�ípadná prádelna se sušárnou a žehlírnou 

o jídelna 

o p�edsí�

o záchod a koupelna d�tí 

o šatna d�tí 

• R3 – v koupeln� d�tí – smy�ky do t�chto místností: 

o herna 

• R4 – v koupeln� d�tí – smy�ky do t�chto místností: 

o herna 

Budou použity rozd�lova�e Giacomini a budou umíst�ny v uzavíratelných 

sk�íních pro zamezení p�ístupu d�tí.  

Každý rozd�lova� bude opat�en ob�hovým �erpadlem Grundfos, viz 

Obr. 9.16 -   Rozd�lova� podlahového vytáp�ní.  
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Další sou�ásti rozd�lova�� jsou: 

• kulové kohouty s teplom�ry 

• pr�tokom�ry 

• vypoušt�cí kohouty 

• odvzduš�ovací ventily 

Obrázek �. 9.16 – Rozd�lova� podlahového vytáp�ní 

Funkce rozd�lova�e 

Hlavní funkcí rozd�lova�� je sm�šování topné vody se zpáte�kou topné 

vody. Další d�ležitou funkcí je bypass (obtok) pro p�ípad osazení a uzav�ení všech 

termostatických ventil� na rozd�lova�i. 

P�ipojení k tepelnému �erpadlu 

Hlavní rozvody od tepelného �erpadla k rozd�lova��m budou provedeny 

z m�d�ného potrubí a budou vedeny v tepelné izolaci podlahy. 

Podlahové vytáp�ní 

Podlahové vytáp�ní bude �ešeno potrubím PEX-AL-PEX 16x2 mm, které 

bude uloženo do systémové desky REHAU VA pro suchou podlahu. Systémové 

desky jsou opat�eny nakašírovanými hliníkovými tepeln� vodivými profily, viz 

Obr. 9.17 -   Podlahové vytáp�ní. Pokládací desky REHAU jsou navíc opat�eny 

drážkami, které dob�e dokážou uchytit trubku podlahového vytáp�ní. Pro realizaci 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

-55- 

smy�ek u st�n budou použity systémové desky vratné, které mají p�izp�sobený 

tvar ohybu smy�ky, viz Obr. 9.18 Plán pokládky suchého systému. Rovn�ž budou 

použity desky plné a to v místnostech, kde není podlahové vytáp�ní navrhováno, 

ale budou tam vedeny p�ipojovací �ásti smy�ek. 

Obrázek �. 9.17 – Podlahové vytáp�ní s deskami REHAU VA 

Hydraulika podlahového vytáp�ní 

Délka smy�ky by nem�la p�ekro�it délku 150 m, v tomto p�ípad� je však 

uvažováno s délkou maximáln� 90 m kv�li snížení hydraulických ztrát a pro 

zvýšení st�ední teploty a stabiln�jšího topného výkonu v ploše podlahy. 

Jednotlivé smy�ky podlahového vytáp�ní budou kladeny délkov� tak, aby 

hydraulické ztráty byly vyrovnány (p�ípadné vyregulování bude provedeno dle 

pr�tokom�r� p�ímo na rozd�lova�i). 

Maximální povrchová teplota podlahy bude dodržena na 28 °C. 
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Obrázek �. 9.18 – Plán pokládky suchého systému 

Regulace topného systému 

Tepelné �erpadlo je vybaveno ekvitermní regulací, která �ídí tepelné 

�erpadlo v závislosti na venkovní teplot�. �idlo bude umíst�no na severní stran�

fasády 2 m nad terénem a mezi dv�ma okny, aby nedocházelo k ovliv�ování �idla 

vlivem úniku tepla p�es okna. 

Jednotlivé smy�ky podlahového vytáp�ní budou osazeny termostatickými 

ventily, takže p�i uzav�ení smy�ek v p�echodném období na jižní stran� budovy 

nedojde k ovlivn�ní smy�ek na stran� severní. 

Žádná nad�azená regulace nebude instalována. 
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10 ODBORNÁ ÁST – OSV�TLENÍ 

Mate�ská škola je navrhnuta takovým zp�sobem, aby byly spln�ny 

základní požadavky na denní osv�tlení. Základní požadavky plynou z 

�SN 73 0580 – 3: Denní osv�tlení škol [10].  

Osv�tlovací systémy v �ešených místnostech: 

• Herna d�tí – bo�ní osv�tlovací systém 

• �editelna – horní osv�tlovací systém 

Požadavky: 

• Herna d�tí – minimální hodnota �DO a rovnom�rnost osv�tlení 

• �editelna – minimální hodnota �DO a st�ední hodnota �DO 

Jednotlivé požadavky viz Tab. 10.1 – Požadavky na �initele denní 

osv�tlenosti v mate�ské škole. 

Denní místnosti, herny, pracovny d�tí, p�ípravna jídel, �editelna: 

• t�ída zrakové �innosti IV

• �initel denní osv�tlenosti dmin=1,5% a dm=5%

• rovnom�rnost denního osv�tlení 0,2

Funk�ní rozd�lení herny 

Herna byla pro výpo�et rozd�lena na funk�ní oblasti, aby bylo po�ítáno 

pouze s plochou, kde bude probíhat výchova d�tí, zlepšování jejich motoriky a 

bude se vyvíjet jejich zraková �innost.  

Prostory, které jsou mimo funk�ní �ást herny, jsou pro ukládání lehátek 

pro d�ti a další �ást je pro p�ístup do jídelny. Architektonicky byl prostor pe�liv�

vybírán pro požadavky d�tí. 

Výška parapetu 

Vhodný osv�tlovací systém je dán také správným umíst�ním oken, pro 

hernu d�tí je to p�edevším výška parapetu nad podlahou. Z d�vod� bezpe�nosti a 

osv�tlení bude výška parapetu 850 mm. 
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Srovnávací rovina 

Velmi d�ležitým aspektem p�i výpo�tu bylo stanovení srovnávací roviny. 

Pro d�ti je po�ítáno se srovnávací rovinou ve výšce 450 mm nad podlahou. 

�editelna má srovnávací rovinu ve výšce 850 mm nad podlahou. 

Metoda výpo�tu denního osv�tlení vyžaduje zavedení t�chto vliv	: 

Stupe� zne�išt�ní pr�svitných konstrukcí: 0,95 

Rozm�ry prostor�, velikost otvor�: dle p�dorysu 

Sí� kontrolních bod�: 500 mm 

Vn�jší stínící p�ekážky: žádné 

initelé odraz	 vnit�ních povrch	: 

�initel odrazu stropu (0,75), �initel odrazu st�n (0,70), �initel odrazu 

podlahy (0,45), �initel odrazu terénu (0,20). 

initelé prostupu a ztrát sv�tla: 

�initel prostupu sv�tla (0,75 jednoho skla), �initel ztrát sv�tla konstrukcí 

budovy (1,00), �initel ztrát sv�tla konstrukcí oken (0,85), �initel ztrát regula�ních 

za�ízení (1,00). 

Popis hodnocených místností 

1. Herna 

Užitná plocha: 130 m2

Orientace oken a dve�í: sever, jih, západ 

Zp�sob denního osv�tlení: bo�ní osv�tlovací systém 

Úrove� denního osv�tlení dle �SN 73 0580-3 je stanovena: nad hranicí 

1,5 % p�i posouzení na minimální hodnotu �initele denní osv�tlenosti a nad 

hranici 0,2 p�i posouzení na rovnom�rnost osv�tlení. Ve funk�ních �ástech herny 

požadavky vyhovují. 

Stín�ní venkovní p�ekážkou: st�na jídelny – pouze nepatrn� snižuje �initel 

denní osv�tlenosti. 
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2. �editelna 

Užitná plocha: 13 m2

Orientace oken a dve�í: horizontální osv�tlovací systém 

Zp�sob denního osv�tlení: horizontální osv�tlovací systém 

Úrove� denního osv�tlení dle �SN 73 0580-3 je stanovena: nad hranicí 

1,5 % p�i posouzení na minimální hodnotu �initele denní osv�tlenosti a nad 

hranici 5 % p�i posouzení na st�ední hodnotu �initele denní osv�tlenosti.  

Stín�ní venkovní p�ekážkou: žádné. 

Vyhodnocení výsledk	 výpo�tu denní osv�tlenosti 

Místnost Požadavky Vypo�tená hodnota Vyhodnocení 

Herna d�tí Dmin � 1,5 % 

r=0,2 

1,8 % 

0,208 

VYHOVUJE 

VYHOVUJE 

�editelna Dmin � 1,5 % 

Ds � 5 % 

5,3 % 

5,8 % 

VYHOVUJE 

VYHOVUJE 

Tabulka �. 10.1 – Požadavky na �initele denní osv�tlenosti v mate�ské 

škole. 

Mate�ská škola vyhovuje požadavk�m, které jsou p�edevším kladeny s 

ohledem na pobyt d�tí ve školce v dopoledních a odpoledních hodinách. 
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11 ZÁV�R 

P�edm�tem diplomové práce bylo využití mých dosavadních znalostí 

z oboru tepelné techniky a návrh konstrukcí tak, aby byla stavba mate�ské školy 

vyhovující i po n�kolika budoucích letech vývoje stavebních materiál�. 

P�i výpo�tech bylo zjišt�no, že stavba nemusí být pro vyhov�ní požadavk�

nutn� p�edimenzována z hlediska tepelné techniky, sta�í však dob�e využívat 

moderních stavebních materiál� a vhodn� �ešit samotné detaily konstrukcí. 

V diplomové práci byly zahrnuty nejen konstruk�ní �ešení a kompletní 

tepeln�-technické výpo�ty, ale také návrh a posouzení vnit�ních prostor mate�ské 

školy z hlediska denního osv�tlení.  

Jak z p�edchozích odstavc� vyplývá, p�i návrhu mate�ské školy jsem bral 

v úvahu tyto priority: TEPLO, DOSTATEK SV	TLA A BEZPE�NOST. Tyto 

priority jsou provázány celou diplomovou prací a vedou ke komfortnímu 

využívání mate�ské školy. 

Sou�ástí diplomové práce bylo také ekonomické zhodnocení r�zných 

zp�sob� vytáp�ní z hlediska výb�ru zdroje tepla. Porovnávaly se elektrokotel, 

kotel na peletky, plynový kotel a tepelné �erpadlo. Z �íselného i grafického 

znázorn�ní jasn� vyplývá, že nejvhodn�jším zdrojem tepla pro mate�skou školu je 

tepelné �erpadlo, i když je zapot�ebí po�ítat s dobou návratnosti mezi 6 a 10 lety 

(dle srovnávaného zdroje tepla). 

Záv�rem bych cht�l ješt� podotknout, že zavád�ní moderních materiál�

a za�ízení do staveb vede ke snižování škodlivých emisí do našeho 

bezprost�edního životního okolí, a tak chráníme zdraví své i svých blízkých. 
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SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

Stavební �ást: 

• ST/1 P�DORYS 1NP – D�EV	NÉ KONSTRUKCE 1:50 

• ST/2 P�DORYS 1NP 1:50 

• ST/3 STROP NAD 1NP 1:50 

• ST/4 ZÁKLADY 1:50 

• ST/5 SVISLÝ �EZ A-A' 1:50 

• ST/6 P�DORYS PLOCHÉ ST�ECHY 1:50 

• ST/7 POHLEDY 1:100 

• ST/8 KOORDINA�NÍ SITUACE 1:200 

Tepeln� technická �ást: 

• TT/1 PLOŠNÝ KOLEKTOR TEPELNÉHO �ERP. 1:200 

• TT/2 SCHÉMA ROZMÍST	NÍ ROZD	LOVA�� 1:100 

SEZNAM P�ÍLOH 

• TEPELN	 TECHNICKÉ POŽADAVKY DLE �SN 73 0540 

• TECHNICKÉ PARAMETRY TEPELNÉHO �ERPADLA 

• EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ TEPELNÉHO �ERPADLA S JINÝMI 

ZDROJI TEPLA 

• DENNÍ OSV	TLENÍ V MATE�SKÉ ŠKOLE 

• PR�KAZ ENERGETICKÉ NÁRO�NOSTI BUDOV 

• VÝPO�ET VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU A TEPELNÝ VÝKON OH�ÍVA�E 
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• NEJNIŽŠÍ VNIT�NÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA 

  
 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 
 Název úlohy :  Obvodová st�na v míst� sloupku     
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 
  
 Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000    1   37    1    3 
    2  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550    1   17    3   11 
    3  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   17   21    3   11 
    4  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   21   37    3   11 
    5  OSB desky           0.130     0.130        50        50    1   37   11   13 
    6  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550    1   17   13   45 
    7  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   17   21   13   45 
    8  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   21   37   13   45 
    9  D�evovláknité d     0.038     0.038        10        10    1   37   45   61 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1      1   2197     22.00        0.25      1.45     10.00 
     2     61   2257    -15.00        0.13      0.14     20.00 
 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   22.0        0.25   50   19.81       3.00562       0.08123 
    2  -15.0        0.13   84  -14.43      -3.00562       0.08123 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 
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 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1   11.10    19.81   0.941  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.43   0.985  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 22.0 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani 
  podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:      6.0112 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Obvodová st�na v míst� sloupku    

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   22,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   22,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,015 = 0,813 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,941 
  

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

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

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

Obvodová st�na - pr�b�h izoterm (AREA 2010) 

Obvodová st�na – teplotní pole (AREA 2010) 
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 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout obvodové st�ny               
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 
  
 Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550  131  139   33  144 
    2  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   81  126  125  126 
    3  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  126  130  132  144 
    4  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  124  130  126  131 
    5  OSB desky           0.130     0.130        50        50   81  130  131  132 
    6  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   81  126  132  144 
    7  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   81  124  126  131 
    8  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  126  130  121  126 
    9  OSB desky           0.130     0.130        50        50  130  131   33  144 
   10  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550  126  130   33  121 
   11  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000  125  126   33  126 
   12  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  131  139  140  144 
   13  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  131  135  127  140 
   14  D�evovláknité d     0.038     0.038        10        10   81  143  144  152 
   15  D�evovláknité d     0.038     0.038        10        10  139  143   33  144 
   16  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  106  108  132  144 
   17  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   89   90  132  144 
   18  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  131  139   85   89 
   19  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  126  130   85   89 
   20  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  131  139   49   53 
   21  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  126  130   49   53 
   22  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157  106  108  126  131 
   23  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   89   90  126  131 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1  18881  18973     22.00        0.25      1.45     10.00 
     2  12285  18973     22.00        0.25      1.45     10.00 
     3  21617  21728    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4  21728  21736    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5  12312  21736    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   22.0        0.25   50   16.56      15.35454       0.41499 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -15.35452       0.41499 
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 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1   11.10    16.56   0.853  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 22.0 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     30.7091 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Kout obvodové st�ny               

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   22,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   22,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,030 = 0,828 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,853 
  

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

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

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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  Bc. Lukáš Kolúch 

Kout obvodové st�ny - pr�b�h izoterm (AREA 2010) 

Kout obvodové st�ny – pole teplot (AREA 2010) 
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DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 

 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout podlahy a obvodové st�ny      
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  21.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 
  
 Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   39   47   49   67 
    2  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   43   47   67   68 
    3  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   43   47   68   89 
    4  OSB desky           0.130     0.130        50        50   42   43   67   89 
    5  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   40   42   67   89 
    6  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   39   40   67   89 
    7  D�evovláknité d     0.038     0.038        10        10   47   48   73   89 
    8  Baumit XPS-R        0.030     0.030        70        70   47   48   49   73 
    9  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   48   80   17   67 
   10  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   39   48   17   49 
   11  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23   17   39   65   67 
   12  Rigips EPS 100      0.042     0.042        30        30   17   39   67   72 
   13  Hlína suchá         0.700     0.700     1.500     1.500   17   39   17   65 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   3454   3471     22.00        0.25      1.45     10.00 
     2   1496   3454     22.00        0.25      1.45     10.00 
     3   4256   4272    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     4   4250   4256    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     5   4250   7098    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     6   4200   7048      5.00        0.00      0.86      0.00 
     7   3399   4200      5.00        0.00      0.86      0.00 
     8   1441   3399      5.00        0.00      0.86      0.00 
 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   22.0        0.25   50   18.93       9.43480           --- 
    2  -15.0        0.13   84  -14.57     -17.43790           --- 
    3    5.0        0.00   99    5.00       8.02892           --- 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
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  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1   11.10    18.93   0.917  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.57     ???  ne     ---     --- 
    3    4.86     5.00   1.000  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 22.0 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani 
  podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0258 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     34.9016 W/m 
 Podíl:      0.0007 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Kout podlahy a obvodové st�ny     

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   22,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   22,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,015 = 0,813 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,917 
  

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

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

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Kout obvodové st�ny a podlahy – pr�b�h izoterm (AREA 2010) 

Kout obvodové st�ny a podlahy – pole teplot (AREA 2010) 
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DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout obvodové st�ny a st�echy       
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 
  
 Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  OSB desky           0.130     0.130        50        50   33   83   86   87 
    2  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   87   89 
    3  Rigips EPS 100      0.037     0.037        30        30   33   70   87   97 
    4  D�evo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   78   83   70   86 
    5  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   69   78   70   86 
    6  OSB desky           0.130     0.130        50        50   68   69   70   86 
    7  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   66   68   70   86 
    8  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   65   66   54   86 
    9  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   66   68 
   10  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   68   70 
   11  D�evovláknité d     0.038     0.038        10        10   83   87   51  115 
   12  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   70   83   89  113 
   13  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83  113  115 
   14  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   73   58   66 
   15  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   78   83   58   66 
   16  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   54   58 
   17  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   73   78   58   66 
   18  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   66   70   54   70 
   19  rám okna            0.079     0.079        17        17   74   83   49   54 
   20  výpl� okna          0.035     0.035        17        17   77   82   17   49 
   21  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   65   74   53   54 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   9941  10005    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     2   9481   9941    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     3   9479   9481    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   9364   9479    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   9332   9364    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   8757   8789     22.00        0.13      1.45     10.00 
     7   8444   8789     22.00        0.13      1.45     10.00 
     8   8444   8448     22.00        0.13      1.45     10.00 
     9   7413   8448     22.00        0.25      1.45     10.00 
    10   7413   7414     22.00        0.25      1.45     10.00 
    11   7414   7446     22.00        0.25      1.45     10.00 
    12   3766   7446     22.00        0.25      1.45     10.00 
    13   9545  10005    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    14   8050   9545    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    15   8048   8050    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    16   8032   8048    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    17   3777   8032    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 
  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.13   84  -15.00      -4.95088       0.13381 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -27.77374       0.75064 
    3   22.0        0.13   50   16.27      23.29184       0.62951 
    4   22.0        0.25   50   16.57       9.43282       0.25494 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    3   11.10    16.27   0.845  ne     ---     --- 
    4   11.10    16.57   0.853  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 22.0 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani 
  podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     65.4493 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Kout obvodové st�ny a st�echy      

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   22,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   22,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -15,00 C 
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I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,030 = 0,828 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,853 
  

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

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

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Kout obvodové st�ny a st�echy – pr�b�h izoterm (AREA 2010) 

Kout obvodové st�ny a st�echy – pole teplot (AREA 2010)
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DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Posouzení výpln� otvoru       
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 
  
 Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  OSB desky           0.130     0.130        50        50   33   83   86   87 
    2  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   87   89 
    3  Rigips EPS 100      0.037     0.037        30        30   33   70   87   97 
    4  D�evo tvrdé (to     0.220     0.220       157       157   78   83   70   86 
    5  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   69   78   70   86 
    6  OSB desky           0.130     0.130        50        50   68   69   70   86 
    7  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   66   68   70   86 
    8  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   65   66   54   86 
    9  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   66   68 
   10  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   68   70 
   11  D�evovláknité d     0.038     0.038        10        10   83   87   51  115 
   12  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   70   83   89  113 
   13  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83  113  115 
   14  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   73   58   66 
   15  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   78   83   58   66 
   16  D�evo m�kké (to     0.180     0.180       157       157   70   83   54   58 
   17  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   73   78   58   66 
   18  Rockwool Airroc     0.039     0.039     3.550     3.550   66   70   54   70 
   19  rám okna            0.079     0.079        17        17   74   83   49   54 
   20  výpl� okna          0.035     0.035        17        17   77   82   17   49 
   21  Sádrokarton         0.220     0.220     9.000     9.000   65   74   53   54 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1   9941  10005    -15.00        0.13      0.14     20.00 
     2   9481   9941    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     3   9479   9481    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     4   9364   9479    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     5   9332   9364    -15.00        0.04      0.14     20.00 
     6   8757   8789     22.00        0.13      1.45     10.00 
     7   8444   8789     22.00        0.13      1.45     10.00 
     8   8444   8448     22.00        0.13      1.45     10.00 
     9   7413   8448     22.00        0.25      1.45     10.00 
    10   7413   7414     22.00        0.25      1.45     10.00 
    11   7414   7446     22.00        0.25      1.45     10.00 
    12   3766   7446     22.00        0.25      1.45     10.00 
    13   9545  10005    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    14   8050   9545    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    15   8048   8050    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    16   8032   8048    -15.00        0.04      0.14     20.00 
    17   3777   8032    -15.00        0.04      0.14     20.00 
 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 
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 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.13   84  -15.00      -4.95088       0.13381 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00     -27.77374       0.75064 
    3   22.0        0.13   50   16.27      23.29184       0.62951 
    4   22.0        0.25   50   16.57       9.43282       0.25494 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -15.00   1.000  ne     ---     --- 
    3   11.10    16.27   0.845  ne     ---     --- 
    4   11.10    16.57   0.853  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 22.0 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani 
  podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     65.4493 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Posouzení výpln� otvoru      

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   22,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   22,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -15,00 C 
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I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,705+0,015 = 0,720 
       Požadavek platí pro posouzení výpln� otvoru (okno, dve�e). 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,813 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 100% (kritérium vylou�ení povrchové kondenzace). 
  

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

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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• Sou�initel prostupu tepla 

 SOU�INITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE 
 SE SYSTEMATICKÝMI TEPELNÝMI MOSTY 
  

 podle �SN EN ISO 6946, �l. 6.2 

 Teplo 2010 

 Rekapitulace vstupních dat: Obvodová st�na se sloupky 

 Po�et výsek� konstrukce kolmých na tepelný tok:  2 
 Tepelný odpor p�i p�estupu na vnit�ní stran�:  0,13 W/m2K 
 Tepelný odpor p�i p�estupu na vn�jší stran�:  0,13 W/m2K 

 Výsek �. 1 tvo�í 90,4 % z celkové plochy konstrukce a má skladbu ve sm�ru tep. toku: 
�íslo  Název  D [m]  Lambda [W/mK] 

 1  Sádrokarton  0,0150  0,2200 
 2  Rockwool Airro  0,0600  0,0390 
 3  OSB desky  0,0150  0,1300 
 4  Rockwool Airro  0,1600  0,0390 
 5  D�evovláknité   0,1000  0,0380 

 Výsek �. 2 tvo�í 9,6 % z celkové plochy konstrukce a má skladbu ve sm�ru tep. toku: 
�íslo  Název  D [m]  Lambda [W/mK] 

 1  Sádrokarton  0,0150  0,2200 
 2  D�evo m�kké (t  0,0600  0,1800 
 3  OSB desky  0,0150  0,1300 
 4  D�evo m�kké (t  0,1600  0,1800 
 5  D�evovláknité   0,1000  0,0380 

 Výsledky výpo�tu:
 Horní mez odporu p�i prostupu R'T:  7,93 m2K/W 
 Dolní mez odporu p�i prostupu R''T:  7,26 m2K/W 
 Výsledný tepelný odpor p�i prostupu RT:  7,60 m2K/W 

 Výsledný tepelný odpor R:  7,34 m2K/W 
 Výsledný sou�initel prostupu tepla U:  0,13 W/m2K 

 Srovnávací výsledek podle �SN 730540-4 (1994): 
 Výsledný tepelný odpor R:  7,22 m2K/W 

 STOP, Teplo 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodová st�na s vlivem systematických tepelných most�

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
   2  Rockwool Airrock ND  0,060       0,039  3,55 
   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  Rockwool Airrock ND  0,160       0,039  3,55 
   5  D�evovláknité desky nelisované  0,100       0,038  10,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,030 = 0,828 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  

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

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

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

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

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 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: 0,403 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Airrock ND). 
  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 = 0,0650 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 3,9950 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 2010, (c) 2010 Svoboda Softwar
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Obvodová st�na – pr�b�h teplot (TEPLO 2010) 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  19.9.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

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

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Podlahové lino   0.0040    0.1700  1400.0   1200.0      1000.0   0.0000 
  2  D�evovláknité   0.0140    0.0750  1630.0    200.0        12.5   0.0000 
  3  OSB desky   0.0220    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100   0.2500    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    99.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

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

 Tepelný odpor konstrukce R :         7.14 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.137 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.8E+0010 m/s 

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

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.43 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.966 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       216.00 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         1.85 C 

 STOP, Teplo 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha na terénu

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,004       0,170  1000,0
   2  D�evovláknité desky lisované 1  0,014       0,075  12,5 
   3  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,250       0,037  30,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,559+0,030 = 0,589 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  

  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 =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

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

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.3 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: velmi teplá podlaha - dT10,N = 3,8 C 
  Vypo�tená hodnota: dT10 =   1,85 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2010 

 Název úlohy :  Plochá st�echa 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  19.9.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  OSB desky   0.0250    0.1300  1700.0    650.0        50.0   0.0000 
  2  Rigips EPS 100   0.3200    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  3  Spádový EPS -   0.1650    0.0370  1270.0     20.0        30.0   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 :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

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

    1        31    20.0   45.6  1065.6    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.0   48.2  1126.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.0   50.6  1182.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.0   54.5  1273.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.0   61.1  1427.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   66.2  1547.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.0   68.6  1603.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   67.7  1582.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.0   61.6  1439.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.0   55.4  1294.7     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.0   50.9  1189.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.0   48.5  1133.4    -0.4   80.5   475.5 
  

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

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :        13.30 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.074 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.09 / 0.12 / 0.17 / 0.27 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 :    8.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        244.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          7.8 h
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 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.982 

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

    1    11.2   0.607     7.9   0.458    19.6   0.982    46.8 
    2    12.1   0.615     8.7   0.453    19.6   0.982    49.3 
    3    12.8   0.569     9.4   0.368    19.7   0.982    51.6 
    4    13.9   0.487    10.6   0.200    19.8   0.982    55.2 
    5    15.7   0.361    12.3  ------    19.9   0.982    61.6 
    6    17.0   0.160    13.5  ------    19.9   0.982    66.5 
    7    17.5  ------    14.1  ------    20.0   0.982    68.8 
    8    17.3   0.011    13.8  ------    20.0   0.982    67.9 
    9    15.8   0.351    12.4  ------    19.9   0.982    62.1 
   10    14.2   0.473    10.8   0.164    19.8   0.982    56.1 
   11    12.9   0.562     9.5   0.354    19.7   0.982    51.8 
   12    12.2   0.616     8.8   0.452    19.6   0.982    49.6 
    

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

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

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

 tepl.[C]:   21.3   20.8   -2.8  -14.9 
 p [Pa]:   1453   1349    550    138 
 p,sat [Pa]:   2535   2455    486    166 

 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   0.3634    0.4307   5.826E-0009 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.914 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 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Plochá st�echa 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  OSB desky  0,025       0,130  50,0 
   2  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,320       0,037  30,0 
   3  Spádový EPS - pr�m.tl=165mm  0,165       0,037  30,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,798+0,030 = 0,828 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,982 
  

  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 =   0,07 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: 0,099 kg/m2,rok 
  (materiál: Spádový EPS - pr�m.tl=165mm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,099 kg/m2,rok 

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

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0033 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,9138 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Plochá st�echa – pr�b�h teplot (TEPLO 2010) 
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• Pokles dotykové teploty podlahy 

 Název úlohy :  Podlaha na terénu 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  19.9.2011 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:  
 skladba a parametry podlahy viz 2) Sou�initel prostupu tepla 

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       216.00 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         1.85 C 

 Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.3 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: velmi teplá podlaha - dT10,N = 3,8 C 
  Vypo�tená hodnota: dT10 =   1,85 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
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• Ší�ení vlhkosti konstrukcí 

Název konstrukce:   Obvodová st�na s vlivem systematických tepelných most�

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

 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: 0,403 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Airrock ND). 
  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 = 0,0650 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 3,9950 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. 

Název konstrukce:   Plochá st�echa 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)

 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]:   21.3   20.8   -2.8  -14.9 
 p [Pa]:   1453   1349    550    138 
 p,sat [Pa]:   2535   2455    486    166 

 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   0.3634    0.4307   5.826E-0009 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.003 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       0.914 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. 
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 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: 0,099 kg/m2,rok 
  (materiál: Spádový EPS - pr�m.tl=165mm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,099 kg/m2,rok 

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

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0033 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,9138 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. 
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• Ší�ení vzduchu konstrukcí a budovou 

• Pr�vzdušnost funk�ních spár výplní otvor� a lehkých 
obvodových pláš��

�� �� � �����

• Pr�vzdušnost spár a net�sností ostatních konstrukcí obálky 
budovy

• Celková pr�vzdušnost obálky budovy
��� �� ������

Jednotlivé požadavky budou ov��eny praktickou zkouškou (Blower door test) 
po osazení okenních výplní, dokon�ení obvodového plášt� a dokon�ení st�ešní 
konstrukce. 

Konstrukce jsou již ve fázi návrhu projektovány tak, aby t�snost budovy byla 
co nejlepší a Blower door test prokázal jejich kvalitu. 
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• Tepelná stabilita místností 

TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 -NEJVYŠŠÍ DENNÍ VZESTUP TEPLOTY 
 podle �SN 730540 a STN 730540 

 Stabilita 2010 
 Název ulohy:  Výpo�et teplotní stability MŠ 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch 
 Datum :  26.9.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Teplotní oblast:  A  Sou�. p�estupu h,e:   14.3 W/m2K 
  

 Návrh.teplota int.vzduchu Tai:    22.0 C  Sou�. p�estupu h,i:    7.7 W/m2K 
 M�rné objemové teplo vnit�ního vzduchu:  1177.0 J/m3K 
 Jiné trvalé tepelné zisky �i ztráty v místnosti:    1783 W 
 Objem vzduchu v hodnocené místnosti:   385.0 m3 
 Násobnost vým�ny vzduchu:     1.3 1/h 

 Jednotlivé konstrukce v místnosti: 
  

 Konstrukce �íslo   1 ...  Nepr�svitná kce 
 Typ konstrukce:  Obvodová 
  

 Plocha konstrukce:   21.10 m2  Pohltivost vn�jšího povrchu:   0.90 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  obvod stena+obklad  0.4000    0.052   1307.1    205.0 
  

      
  

 Teplotní útlum:  1053.26  Fázové posunutí:    18.42 h 
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:              0.0 J 
 Orientace kce:  J 

 Konstrukce �íslo   2 ...  Nepr�svitná kce 
 Typ konstrukce:  Obvodová 
  

 Plocha konstrukce:   41.80 m2  Pohltivost vn�jšího povrchu:   0.90 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  obvod stena+obklad  0.4000    0.052   1307.1    205.0 
  

      
  

 Teplotní útlum:  1053.26  Fázové posunutí:    18.42 h 
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:              0.0 J 
 Orientace kce:  Z 

 Konstrukce �íslo   3 ...  Nepr�svitná kce 
 Typ konstrukce:  Obvodová 
  

 Plocha konstrukce:   27.50 m2  Pohltivost vn�jšího povrchu:   0.90 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  obvod stena+obklad  0.4000    0.052   1307.1    205.0 
  

      
  

 Teplotní útlum:  1053.26  Fázové posunutí:    18.42 h 
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:              0.0 J 
 Orientace kce:  S 
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 Konstrukce �íslo   4 ...  Nepr�svitná kce 
 Typ konstrukce:  Obvodová 
  

 Plocha konstrukce:  130.00 m2  Pohltivost vn�jšího povrchu:   0.60 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  OSB desky  0.0250    0.130   1700.0    650.0 
  2  Rigips EPS 100 S Sta  0.3200    0.037   1270.0     20.0 
  3  Spádový EPS 100 S  0.1650    0.037   1270.0     20.0 
  

      
  

 Teplotní útlum:   193.89  Fázové posunutí:     8.07 h 
 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:              0.0 J 
 Orientace kce:  H 

 Konstrukce �íslo   5 ...  Nepr�svitná kce 
 Typ konstrukce:  Vnit�ní ochlazovaná 
  

 Plocha konstrukce:  130.00 m2 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  1+2+3 vrstva  0.0400    0.106   1693.5    547.5 
  2  Rigips EPS 100 S Sta  0.2500    0.037   1270.0     20.0 
  3  Elastodek 40 Special  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  4  Železobeton 1  0.2500    1.430   1020.0   2300.0 
  

      
  

 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:     1707550464.0 J 

 Konstrukce �íslo   6 ...  Nepr�svitná kce 
 Typ konstrukce:  Vnit�ní neochlazovaná 
  

 Plocha konstrukce:   48.30 m2 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  1+2+3 vrstva  0.1700    0.046    878.8    201.5 
  

      
  

 Tepelná energie akumulovaná v konstrukci:       15442595.0 J 

 Konstrukce �íslo   7 ...  Okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vn�jší 
  

 Plocha konstrukce:    6.50 m2  Propustnost sl. zá�ení Tau:   0.18 
 Orientace kce:  J 

 Konstrukce �íslo   8 ...  Okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vn�jší 
  

 Plocha konstrukce:    6.50 m2  Propustnost sl. zá�ení Tau:   0.18 
 Orientace kce:  Z 

 Konstrukce �íslo   9 ...  Okno 
 Typ konstrukce:  Okenní vn�jší 
  

 Plocha konstrukce:    6.50 m2  Propustnost sl. zá�ení Tau:   0.18 
 Orientace kce:  S 

 VÝSLEDKY VYŠET�OVÁNÍ TEPELNÉ STABILITY V LETNÍM OBDOBÍ: 

 I. Výpo�et podle metodiky �SN 730540-4:

 Tepelná energie akumulovaná v neoslun�ných konstrukcích:  1.722993E+0009 J 

 Kce �.  Název  St�.intenzita zá�ení  Tau  Tep.zisk [W]  Doba zisku [h] 
  
       

    1  Nepr�svitná kce   199.0   12.0        2.42   31.0 
  

    2  Nepr�svitná kce   215.0   16.0        6.08   34.3 
  

    3  Nepr�svitná kce   106.0   18.0        1.14   34.8 
  

    4  Nepr�svitná kce   306.0   12.0       72.64   20.7 
  

    7  Okno  199.0   12.0      511.29   12.0 
  

    8  Okno  215.0   16.0      649.35   16.0 
  

    9  Okno  106.0   18.0      107.64   18.0 
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Tepelný zisk pr�svitnými konstrukcemi Qok:      608.40 W 
 Modul vekt.sou�tu tepl.amplitud tep.zisk� Qoka+Qe:     1072.88 W 
 Tepelný zisk od vnit�ních zdroj� Qi:     1783.00 W 
 Tepelná ztráta v�tráním Qv:      271.02 W 
  (p�i násobnosti vým�ny n =  1.30 1/h) 
 Celkový maximální tepelný zisk Qz:     3193.26 W 

 Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :    3.6 C

 II. Výpo�et podle metodiky STN 730540-4:

 Tepelná energie akumulovaná v neoslun�ných konstrukcích:         475.693 kWh/den 

 Kce �.  Název  Energie sl. zá�ení [kWh/m2,den]  Tep.zisk [kWh] 
  
       

    1  Nepr�svitná kce  2792.0     1004.77 
  

    2  Nepr�svitná kce  3030.0     2530.18 
  

    3  Nepr�svitná kce  1737.0      472.45 
  

    4  Nepr�svitná kce  5579.0     3251.60 
  

    7  Okno  2792.0     3266.64 
  

    8  Okno  3030.0     3545.10 
  

    9  Okno  1737.0     2032.29 
  

  
 Tepelný zisk pr�svitnými konstrukcemi Qs:        8.844 kWh 
 Tepelný zisk nepr�svitnými konstrukcemi Qe:        7.259 kWh 
 Tepelný zisk od vnit�ních zdroj� Qi:       42.792 kWh 
 Tepelná ztráta v�tráním Qv:        5.782 kWh 
  (p�i délce v�trání 8 h p�i vn�jší teplot� nižší než vnit�ní o 4 C dle �l. 12.1.5 STN 730540-4) 
 Celkový denní tepelný zisk Q:       53.113 kWh 

 Nejvyšší denní vzestup teploty Delta Ta,max :    2.5 C

 STOP, Stabilita 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 
 A VYHLÁŠKY MPO �. 148/2007 Sb. 

Název úlohy:   Výpo�et teplotní stability MŠ
  

 Podrobný popis obalových konstrukcí místnosti je uveden na výpisu z programu Stabilita 2008. 

Požadavek na nejvyšší vzestup teploty vzduchu v letním období (�l. 8.2 �SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky):

  

 Požadavek:  Delta Ta,max,N = 5,00 C 
  

 Vypo�tená hodnota:  Delta Ta,max = 3,55 C 
  

 Delta Ta,max < Delta Ta,max,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Stabilita 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 ODEZVA MÍSTNOSTI NA VNIT	NÍ A VN�JŠÍ 
 TEPELNOU ZÁT�Ž V LETNÍM OBDOBÍ 
 podle �SN EN ISO 13792 

 Simulace 2010 

 Název úlohy :  Maximální teplota v MŠ 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  27.9.2011 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Datum a zem�pisná ší�ka:  21. 8. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    385.00 m3 

 Okrajové podmínky výpo�tu:
  

�as    n  Fi,i  Te  Intenzita slune�ního zá�ení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  

  1    1.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    1.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    1.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    1.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    1.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    1.0       0   18.1     67     37    265     37     92    178     37    219     37 
  7    1.0       0   19.5     69    103    549     69    248    432     69    384     69 
  8    1.0       0   21.2     95    259    656     95    415    608     95    376     95 
  9    1.0       0   23.0    116    420    637    116    567    699    116    270    116 
 10    1.0       0   24.8    132    553    526    132    687    708    151    132    132 
 11    1.0       0   26.5    142    640    353    142    764    644    345    142    142 
 12    1.0       0   27.9    145    670    145    145    790    516    516    145    145 
 13    1.0       0   29.1    142    640    142    353    764    345    644    142    142 
 14    1.0       0   29.8    132    553    132    526    687    151    708    132    132 
 15    1.0       0   30.0    116    420    116    637    567    116    699    116    270 
 16    1.0       0   29.8     95    259     95    656    415     95    608     95    376 
 17    1.0       0   29.1     69    103     69    549    248     69    432     69    384 
 18    1.0       0   28.0     67     37     37    265     92     37    178     37    219 
 19    1.0       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    1.0       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    1.0       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    1.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    1.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    1.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                

  

 Vysv�tlivky: 
 Te je zákl. teplota vn�jšího vzduchu, n je násobnost vým�ny a Fi,i je velikost vnit�ních zdroj� tepla. 

 Zadané nepr�svitné konstrukce:
  

 Konstrukce �íslo   1  ... vn�jší dvoupláš�ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   21.10 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.14 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá�ení:    0.90  �initel oslun�ní:   1.00 

�initel v�trání:    0.50 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  obvod. st�na  0.3500    0.052   1307.0    205.0 
  2  Uzav�ená vzduch. dut  0.0300    0.333   1010.0      1.2 
  3  D�evo m�kké (tok kol  0.0200    0.180   2510.0    400.0 
  

      

�initel poklesu F,a:     0.08  �asový posun Fi:    5.1 h 
�initel povrchu F,s:     0.81  �initel jímavosti Y:   0.86 W/K 
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 Konstrukce �íslo   2  ... vn�jší dvoupláš�ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   41.80 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.14 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá�ení:    0.90  �initel oslun�ní:   1.00 

�initel v�trání:    0.50 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  obvod. st�na  0.3500    0.052   1307.0    250.0 
  2  Uzav�ená vzduch. dut  0.0300    0.333   1010.0      1.2 
  3  D�evo m�kké (tok kol  0.0200    0.180   2510.0    400.0 
  

      

�initel poklesu F,a:     0.05  �asový posun Fi:    7.1 h 
�initel povrchu F,s:     0.79  �initel jímavosti Y:   0.94 W/K 

 Konstrukce �íslo   3  ... vn�jší dvoupláš�ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   27.50 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.14 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  sever  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá�ení:    0.90  �initel oslun�ní:   0.00 

�initel v�trání:    0.50 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  obvod. st�na  0.3500    0.052   1307.0    250.0 
  2  Uzav�ená vzduch. dut  0.0300    0.333   1010.0      1.2 
  3  D�evo m�kké (tok kol  0.0200    0.180   2510.0    400.0 
  

      

�initel poklesu F,a:     0.05  �asový posun Fi:    7.1 h 
�initel povrchu F,s:     0.79  �initel jímavosti Y:   0.94 W/K 

 Konstrukce �íslo   4  ... vnit�ní konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:   48.30 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.25 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  vnit�. st�na  0.1700    0.046    878.8    201.5 
  

      

�initel poklesu F,a:     0.63  �asový posun Fi:    5.5 h 
�initel povrchu F,s:     0.83  �initel jímavosti Y:   0.77 W/K 

 Konstrukce �íslo   5  ... vn�jší jednopláš�ová konstrukce 
  

 Plocha konstrukce:  130.00 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.07 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost zá�ení:    0.60  �initel oslun�ní:   1.00 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  OSB desky  0.0250    0.130   1700.0    650.0 
  2  Rigips EPS 100 S Sta  0.3200    0.037   1270.0     20.0 
  3  Spádový EPS 100 S St  0.1650    0.037   1270.0     20.0 
  

      

�initel poklesu F,a:     0.49  �asový posun Fi:    3.4 h 
�initel povrchu F,s:     0.61  �initel jímavosti Y:   1.77 W/K 

 Konstrukce �íslo   6  ... konstrukce v kontaktu se zeminou 
  

 Plocha konstrukce:  130.00 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.13 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
 Teplota na vn�jší stran� Te:   10.00 C 
      
  

 vrstva �.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  

    [W/mK]  [J/kgK]  [kg/m3] 
  

  1  Vrstvy podlahy  0.0400    0.106   1693.5    547.5 
  2  Rigips EPS 100 S Sta  0.2500    0.037   1270.0     20.0 
  3  Elastodek 40 Special  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  4  Železobeton 1  0.2500    1.430   1020.0   2300.0 
  

      

�initel poklesu F,a:     0.13  �asový posun Fi:    2.1 h 
�initel povrchu F,s:     0.58  �initel jímavosti Y:   1.91 W/K 
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 Zadané vn�jší pr�svitné konstrukce:
  

 Konstrukce �íslo   1 
  

 Plocha konstrukce:    6.50 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.68 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Propustnost zá�ení g:  0.180  �initel prostupu TauE:  0.170 
 Terciální �initel Sf3:  0.000  Korek�ní �initel rámu:   0.90 
 Korek�ní �initel clon�ní:   1.00  �initel oslun�ní se stanovuje výpo�tem. 
 P�esah markýzy:    1.50 m 
 Sekundární �initel Sf2:  0.010  �initel jímavosti Y:   0.64 W/K 

 Konstrukce �íslo   2 
  

 Plocha konstrukce:    6.50 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.68 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
 Propustnost zá�ení g:  0.180  �initel prostupu TauE:  0.170 
 Terciální �initel Sf3:  0.000  Korek�ní �initel rámu:   1.00 
 Korek�ní �initel clon�ní:   1.00  �initel oslun�ní se stanovuje výpo�tem. 
 P�esah markýzy:    1.50 m 
 Sekundární �initel Sf2:  0.010  �initel jímavosti Y:   0.64 W/K 

 Konstrukce �íslo   3 
  

 Plocha konstrukce:    6.50 m2  Sou�. prostupu tepla U*:   0.68 W/m2K 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  sever  Venkovní teplota:  Te1 
 Propustnost zá�ení g:  0.180  �initel prostupu TauE:  0.170 
 Terciální �initel Sf3:  0.000  Korek�ní �initel rámu:   1.00 
 Korek�ní �initel clon�ní:   1.00  �initel oslun�ní se stanovuje výpo�tem. 
 P�esah markýzy:    1.50 m 
 Sekundární �initel Sf2:  0.010  �initel jímavosti Y:   0.64 W/K 
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 VÝSLEDKY VYŠET�OVÁNÍ ODEZVY MÍSTNOSTI: 

 Metodika výpo�tu:  metoda tepelné jímavosti 

 Obalová plocha místnosti At:      418.20 m2 
 M�rný tepelný zisk prostupem Ht:       52.89 W/K 
 Celk. �initel jímavosti místnosti Yt:      611.98 W/K 
 Celkový �initel povrchu F,sm:       0.669 
 Opravný �initel f,c:       0.976 
 Opravný �initel f,r:       0.960 

 Výsledné vnit�ní teploty a tepelný tok:
  

   Teplota  Teplota  Teplota 
�as  Tepelný tok  vnit�ního vzduchu  st�ední radia�ní  výsledná operativní 

 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
    

  1      3107.4       22.05       22.65       22.35
  2      3002.2       21.90       22.57       22.24
  3      2967.3       21.85       22.54       22.20
  4      2987.6       21.88       22.55       22.22
  5      3078.2       22.01       22.61       22.31
  6      3288.4       22.29       22.78       22.54
  7      3528.1       22.62       22.98       22.80
  8      3798.7       22.99       23.20       23.09
  9      4097.6       23.39       23.44       23.42
 10      4439.7       23.86       23.75       23.80
 11      4771.7       24.31       24.05       24.18
 12      5042.6       24.68       24.30       24.49
 13      5095.1       24.75       24.24       24.50
 14      5196.5       24.89       24.31       24.60
 15      5322.8       25.06       24.48       24.77
 16      5403.4       25.17       24.63       24.90
 17      5319.9       25.06       24.58       24.82
 18      4977.8       24.59       24.19       24.39
 19      4543.9       24.00       23.71       23.85
 20      4275.3       23.64       23.50       23.57
 21      3992.8       23.25       23.28       23.27
 22      3721.2       22.88       23.08       22.98
 23      3481.4       22.55       22.91       22.73
 24      3281.3       22.28       22.77       22.53
    

 Minimální hodnota:       21.85       22.54       22.20 
 Pr�m�rná hodnota:       23.41       23.46       23.44 

Maximální hodnota:       25.17       24.63       24.90

 STOP, Simulace 2010 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 
 A VYHLÁŠKY MPO �. 148/2007 Sb. 

Název úlohy:   Maximální teplota v MŠ  

 Podrobný popis obalových konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2010.

Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (�l. 8.2 �SN 730540-2), resp.
na tepelnou stabilitu místnosti v letním období (§4,odst.1,bod a6) vyhlášky)

  

 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  

 Vypo�tená hodnota:  Tai,max = 25,17 C 
  

 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Poznámka: Vyhodnocení požadavku �SN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpo�tu 
  použity okrajové podmínky podle �SN 730540-3. 

 Simulace 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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• Lineární �initel prostupu tepla 

 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 
 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Nadpraží       
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 skladba a parametry viz 2) Sou�initel prostupu tepla

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   22.0        0.13   50   16.34      22.96184       0.62059 
    2   22.0        0.10   50   18.10       2.13161       0.05761 
    3   22.0        0.13   50   20.75       3.10560       0.08394 
    4  -15.0        0.13   84  -14.93      -5.31636       0.14369 
    5  -15.0        0.04   84  -14.81     -22.88273       0.61845 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:     -0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     56.3981 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 Lineární �initel prostupu tepla 

 Název úlohy - detailu:  Nadpraží
 Zpracovatel:  Lukáš Kolúch 
 Datum:  19.9.2011 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Varianta:   

 Tepelná propustnost L :   0,759 W/mK 

 Díl�í plošné konstrukce: 
  

 Sou�initel prostupu tepla  P�íslušná délka [m] 
 0,127  0,4000 
 0,169  0,180 
 0,149  0,2800 
 0,254  0,0500 
 0,764  0,0400 
 0,701  0,8000 

 Výsledný lineární �initel prostupu tepla Psi:  0,032 W/mK

 Vyhodnocení z hlediska požadavk� �SN 730540-2:
 Maximální p�ípustný lin. �initel Psi,N:  0,10 W/mK 

Hodnocený detail spl
uje požadavek �SN 730540-2. 

 STOP, Area 2010. 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 
 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Ost�ní       
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 skladba a parametry viz 2) Sou�initel prostupu tepla 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   22.0        0.13   50   16.61      23.06968       0.62350 
    2   22.0        0.10   50   18.33       2.07309       0.05603 
    3   22.0        0.13   50   20.71       2.75213       0.07438 
    4  -15.0        0.13   84  -14.93      -4.78393       0.12930 
    5  -15.0        0.04   84  -14.76     -23.11098       0.62462 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     55.7898 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 Lineární �initel prostupu tepla 

 Název úlohy - detailu:  Ost�ní
 Zpracovatel:  Lukáš Kolúch 
 Datum:  19.9.2011 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Varianta:   

 Tepelná propustnost L :   0,754 W/mK 

 Díl�í plošné konstrukce: 
  

 Sou�initel prostupu tepla  P�íslušná délka [m] 
 0,232  0,180 
 0,109  0,560 
 0,210  0,0150 
 0,764  0,0750 
 0,701  0,8000 

 Výsledný lineární �initel prostupu tepla Psi:  0,030 W/mK

 Vyhodnocení z hlediska požadavk� �SN 730540-2:
 Maximální p�ípustný lin. �initel Psi,N:  0,10 W/mK 

Hodnocený detail spl
uje požadavek �SN 730540-2. 

 STOP, Area 2010. 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 
 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Parapet       
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

skladba a parametry viz 2) Sou�initel prostupu tepla

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   84  -14.82     -23.01741       0.62209 
    2  -15.0        0.13   84  -14.94      -5.05989       0.13675 
    3   22.0        0.13   50   16.41      26.26093       0.70975 
    4   22.0        0.17   50   17.39       1.81640       0.04909 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     56.1546 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 Lineární �initel prostupu tepla 

 Název úlohy - detailu:  Parapet
 Zpracovatel:  Lukáš Kolúch 
 Datum:  19.9.2011 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Varianta:   

 Tepelná propustnost L :   0,759 W/mK 

 Díl�í plošné konstrukce: 
  

 Sou�initel prostupu tepla  P�íslušná délka [m] 
 0,701  0,8000 
 0,764  0,0400 
 0,254  0,0500 
 0,169  0,180 
 0,149  0,1600 
 0,127  0,4000 

 Výsledný lineární �initel prostupu tepla Psi:  0,050 W/mK

 Vyhodnocení z hlediska požadavk� �SN 730540-2:
 Maximální p�ípustný lin. �initel Psi,N:  0,10 W/mK 

Hodnocený detail spl
uje požadavek �SN 730540-2. 

 STOP, Area 2010. 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 
 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout – obvodové st�ny               
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

skladba a parametry viz 2) Sou�initel prostupu tepla

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   22.0        0.13   50   18.40      15.53355       0.41983 
    2  -15.0        0.13   84  -14.98     -15.53352       0.41982 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     31.0671 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 Lineární �initel prostupu tepla 

 Název úlohy - detailu:  Kout – obvodové st�ny              
 Zpracovatel:  Lukáš Kolúch 
 Datum:  19.9.2011 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Varianta:   

 Tepelná propustnost L :   0,420 W/mK 

 Díl�í plošné konstrukce: 
  

 Sou�initel prostupu tepla  P�íslušná délka [m] 
 0,100  3,034 
 0,238  0,240 
 0,130  0,260 
 0,242  0,120 
 0,111  0,200 

 Výsledný lineární �initel prostupu tepla Psi:  -0,026 W/mK

 Vyhodnocení z hlediska požadavk� �SN 730540-2:
 Maximální p�ípustný lin. �initel Psi,N:  0,60 W/mK 

Hodnocený detail spl
uje požadavek �SN 730540-2. 

 STOP, Area 2010. 
  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 
 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout – st�echa a obvodová st�na       
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  19.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

skladba a parametry viz 2) Sou�initel prostupu tepla 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.13   84  -15.00      -5.15336       0.13928 
    2  -15.0        0.04   84  -15.00      -6.75229       0.18249 
    3   22.0        0.13   50   18.06       5.55311       0.15008 
    4   22.0        0.10   50   18.06       6.35253       0.17169 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:     -0.0000 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     23.8113 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 Lineární �initel prostupu tepla 

 Název úlohy - detailu:  Kout – st�echa a obvodová st�na      
 Zpracovatel:  Lukáš Kolúch 
 Datum:  19.9.2011 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Varianta:   

 Tepelná propustnost L :   0,322 W/mK 

 Díl�í plošné konstrukce: 
  

 Sou�initel prostupu tepla  P�íslušná délka [m] 
 0,169  0,180 
 0,149  0,160 
 0,127  0,400 
 0,145  0,3200 
 0,111  1,0000 

 Výsledný lineární �initel prostupu tepla Psi:  0,060 W/mK

 Vyhodnocení z hlediska požadavk� �SN 730540-2:
 Maximální p�ípustný lin. �initel Psi,N:  0,60 W/mK 

Hodnocený detail spl
uje požadavek �SN 730540-2. 

 STOP, Area 2010. 
  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 
 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout – základ, st�na, podlaha      
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  21.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

skladba a parametry viz 2) Sou�initel prostupu tepla 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.13   84  -14.99     -12.08832       0.32671 
    2   22.0        0.13   50   19.45       4.14161       0.11194 
    3   22.0        0.17   50   19.45       7.94811       0.21481 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0014 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     24.1780 W/m 
 Podíl:      0.0001 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

  



Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava Diplomová práce 
  Bc. Lukáš Kolúch 

 DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY 
 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2010 

 Název úlohy :  Kout – bez st�ny a základu 
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Lukáš Kolúch                   
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  21.9.2011       

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

skladba a parametry viz 2) Sou�initel prostupu tepla 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   22.0 C 

 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1  -15.0        0.04   99  -15.00      -8.66994       0.23432 
    2   22.0        0.17   50   21.14       8.67023       0.23433 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0003 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     17.3402 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 

 STOP, Area 2010 

 VÝPO�ET VÝSLEDNÉHO LINEÁRNÍHO �INITELE PROSTUPU TEPLA:

� � � � �� � ��

� � ����� � � ���� � ���! � ����"��

� � ����#����$%& � '�� ( ���)�*�+,- � ����$%& � '���

Lineární sou�initel prostupu tepla spl�uje doporu�ený požadavek �SN 730540-2. 
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• Energetická náro�nost budovy a pr�m�rný sou�initel prostupu 
tepla 

 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 2010 

 Název úlohy:  Energetická náro�nost a pr�m. sou�. prostupu tepla MŠ 
 Zpracovatel:  Lukáš Kolúch                                                                                                                                           
 Zakázka:  Diplomová práce                                                                                                                                        
 Datum:  29.9.2011  

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Po�et zón v objektu:  1 
 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 
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 HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÓN V OBJEKTU : 

 HODNOCENÍ ZÓNY �. 1 :

Základní popis zóny 

 Název zóny:  Mate�ská škola                                                                                                                                        
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  2400,0 m3 / 567,0 m2 

�asová konstanta:  48,0 h 

 Vnit�ní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp�na/chlazena:  ano / ne 

 Regulace otopné soustavy:  ano 

 Pr�m�rné vnit�ní zisky:  3028 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 8,0+5,0 W/m2 (osoby+spot�ebi�e) 
   · �asový podíl produkce: 38+38 % (osoby+spot�ebi�e) 
   · zohledn�ní spot�ebi��: jen zisky 
   · spot�ebu energie na osv�tlení: 4,5 kWh/(m2.a) 
   · pr�m. ú�innost osv�tlení: 22 % 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 

 Teplo na p�ípravu TV:  20412,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spot�ebu energie na p�ípravu TV: 10,0 kWh/(m2.a) 

 Zp�tn� získané teplo mimo VZT:  0,0 MJ/rok 

Zdroje tepla na vytáp�ní v zón�

 Vytáp�ní je zajišt�no VZT:  ne 
 Ú�innost sdílení/distribuce:  98,0 % / 98,0 % 

 Název zdroje tepla:  IVT GREENLINE HE (podíl 100,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  tepelné �erpadlo 
 Parametr COP:  3,8 

 P�íkon �erpadel vytáp�ní:  400,0 W 
 P�íkon regulace/emise tepla:  0,0 / 0,0 W 

 M�rný tepelný tok v�tráním zóny �. 1 :

 Objem vzduchu v zón�:  1920,0 m3 
 Podíl vzduchu z objemu zóny:  80,0 % 
 Typ v�trání zóny:   p�irozené 
 Minimální násobnost vým�ny:  0,5 1/h 
 Návrhová násobnost vým�ny:  0,5 1/h 
  

 M�rný tepelný tok v�tráním Hv:  326,400 W/K

 M�rný tepelný tok prostupem mezi zónou �. 1 a exteriérem :

 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
 Obvodová st�na                  318,53  0,130  1,00  0,300 
 St�echa                         595,0  0,060  1,00  0,240 
 Podlaha na terénu               603,0  0,140  1,00  0,300 
 Okna-jih                        25,92  0,700  1,15  1,700 
 Okna-západ                      6,48  0,700  1,15  1,700 
 Okna-sever                      12,96  0,700  1,15  1,700 
 Okna-sever                      8,57  0,700  1,15  1,700 
 Dve�e-sever                     2,88  0,700  1,15  1,700 
 Okna-sever                      3,24  0,700  1,15  1,700 
 Dve�e-jih                       2,94  0,700  1,15  1,700 
 St�ešní okna                    6,0  1,290  1,15  1,700 
 Okna-východ                     6,48  0,700  1,15  1,700 

 Název liniového tep.mostu  Délka [m]  Psi [W/mK]  b [-] 
 kout obvod. st�n                27,2  -0,026  1,00 
 kout-st�na_strop                114,0  0,060  1,00 
 Okna-jih - ost�ní  28,8  0,030  1,15 
 Okna-jih - nadpraží  14,4  0,032  1,15 
 Okna-jih - parapet  14,4  0,050  1,15 
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 Okna-západ - ost�ní  7,2  0,030  1,15 
 Okna-západ - nadpraží  3,6  0,032  1,15 
 Okna-západ - parapet  3,6  0,050  1,15 
 Okna-sever - ost�ní  14,4  0,030  1,15 
 Okna-sever - nadpraží  7,2  0,032  1,15 
 Okna-sever - parapet  7,2  0,050  1,15 
 Okna-sever - ost�ní  14,4  0,030  1,15 
 Okna-sever - nadpraží  4,76  0,032  1,15 
 Okna-sever - parapet  4,76  0,050  1,15 
 Dve�e-sever - ost�ní  4,36  0,030  1,15 
 Dve�e-sever - nadpraží  1,32  0,032  1,15 
 Dve�e-sever - parapet  1,32  0,050  1,15 
 Okna-sever - ost�ní  3,6  0,030  1,15 
 Okna-sever - nadpraží  1,8  0,032  1,15 
 Okna-sever - parapet  1,8  0,050  1,15 
 Dve�e-jih - ost�ní  4,36  0,030  1,15 
 Dve�e-jih - nadpraží  1,35  0,032  1,15 
 Dve�e-jih - parapet  1,35  0,050  1,15 
 St�ešní okna - ost�ní  6,0  0,030  1,15 
 St�ešní okna - nadpraží  6,0  0,032  1,15 
 St�ešní okna - parapet  6,0  0,050  1,15 
 Okna-východ - ost�ní  7,2  0,030  1,15 
 Okna-východ - nadpraží  3,6  0,032  1,15 
 Okna-východ - parapet  3,6  0,050  1,15 

 M�rný tok prostupem do exteriéru Hd:  239,753 W/K

 M�rný tok zeminou u zóny �. 1 :
  

 1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:  podlaha na terénu                                                                                                                                     
 Tepelná vodivost zeminy:  1,5 W/mK 
 Plocha podlahy:  648,0 m2 
 Exponovaný obvod podlahy:  114,0 m 
 Lin. �initel v napojení st�ny:  -0,08 W/mK 
 Sou�initel vlivu spodní vody Gw:  1,0 
  

 Typ podlahové konstrukce:  podlaha na terénu 
 Tlouš�ka obvodové st�ny:  0,4 m 
 Tepelný odpor podlahy:  7,723 m2K/W 
 P�ídavná okrajová izolace:  svislá 
 Tlouš�ka okrajové izolace:  0,1 m 
 Tepelná vodivost okrajové izolace:  0,031 W/mK 
 Hloubka okrajové izolace:  1,0 m 
 Vypo�tený p�ídavný lin. �initel prostupu:  -0,019 W/mK 
  

 Sou�.prostupu mezi interiérem a exteriérem U:  0,082 W/m2K 
 Ustálený m�rný tok zeminou Hg:  44,279 W/K 
  

 Kolísání ekv. m�sí�ních m�rných tok� Hg,m:  od 30,374 do 116,626 W/K 
 ....... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe:  69,842 / 12,351 W/K 
  

  

 Celkový ustálený m�rný tok zeminou Hg:  44,279 W/K
  

 Kolísání celk. ekv. m�sí�ních m�rných tok� Hg,m:  od 30,374 do 116,626 W/K 
  

 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny �. 1 :

 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Ff [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 Okna-jih                        25,92  0,7  0,93  1,0  1,0  Jih 
 Okna-západ                      6,48  0,7  0,93  1,0  1,0  Západ 
 Okna-sever                      12,96  0,7  0,9  1,0  1,0  Sever 
 Okna-sever                      8,57  0,7  0,93  1,0  1,0  Sever 
 Dve�e-sever                     2,88  0,7  0,93  1,0  1,0  Sever 
 Okna-sever                      3,24  0,7  0,93  1,0  1,0  Sever 
 Dve�e-jih                       2,94  0,7  0,93  1,0  1,0  Východ 
 St�ešní okna                    6,0  0,7  0,85  1,0  1,0  Horizont 
 Okna-východ                     6,48  0,7  0,93  1,0  1,0  Východ 
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 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ):

 M�síc:  1  2  3  4  5  6 

 Zisk (vytáp�ní):  3745,6  5683,0  8252,7  10053,9  12710,0  12671,9 

 M�síc:  7  8  9  10  11  12 

 Zisk (vytáp�ní):  13163,1  11950,3  8436,6  6919,6  3775,5  2785,9 

 PARAMETRY P	ERUŠOVANÉHO VYTÁP�NÍ:

�íslo zóny:  1 
 Podíl z celkové délky periody:  28,6 % 
 Délka otopné p�estávky:  24,0 h 
 Typ otopné p�estávky:  s udržováním zvolené teploty 
 Teplota b�hem p�estávky:  15,0 C 
 Typ zátopu:  optimalizovaný 
 Zvýšení výkonu b�hem zátopu o:  2,0 % 
 Vnit�ní tepelná kapacita:  5,1 MJ/K 
 M�rný tok Hic:  3884,0 W/K 
 Vypo�tená návrhová vnit�ní teplota b�hem otopné p�estávky (pro leden):  17,0 C

 P�EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 

 VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO ZÓNU �. 1 :

 Název zóny:  Mate�ská škola                                                                                                                                        
 Vnit�ní teplota (zima/léto):  22,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp�na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 

 M�rný tepelný tok v�tráním Hv:  326,400 W/K 
 M�rný tok prostupem do exteriéru Hd:  239,753 W/K 
 Ustálený m�rný tok zeminou Hg:  44,279 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:  610,432 W/K 

 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  36,541  8,427  3,746  12,173  0,993  100,0  24,449 
 2  30,636  7,463  5,683  13,146  0,983  100,0  17,708 
 3  27,905  8,135  8,253  16,388  0,953  100,0  12,289 
 4  19,694  7,761  10,054  17,815  0,846  94,5  4,625 
 5  12,476  7,928  12,710  20,638  0,604  0,0  --- 
 6  7,396  7,643  12,672  20,315  0,364  0,0  --- 
 7  5,409  7,898  13,163  21,061  0,257  0,0  --- 
 8  6,215  7,928  11,950  19,878  0,313  0,0  --- 
 9  11,623  7,772  8,437  16,209  0,656  24,2  0,989 
 10  19,117  8,129  6,920  15,048  0,891  100,0  5,715 
 11  26,259  7,990  3,776  11,766  0,981  100,0  14,719 
 12  33,610  8,415  2,786  11,201  0,993  100,0  22,484 
  

 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:  102,977 GJ 
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 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  6,906  ---  ---  0,471  1,186  0,729  9,292 
 2  5,002  ---  ---  0,471  0,881  0,658  7,012 
 3  3,471  ---  ---  0,471  0,811  0,729  5,482 
 4  1,306  ---  ---  0,471  0,642  0,666  3,085 
 5  ---  ---  ---  0,471  0,546  ---  1,017 
 6  ---  ---  ---  0,471  0,491  ---  0,962 
 7  ---  ---  ---  0,471  0,507  ---  0,978 
 8  ---  ---  ---  0,471  0,546  ---  1,017 
 9  0,279  ---  ---  0,471  0,657  0,171  1,578 
 10  1,614  ---  ---  0,471  0,804  0,729  3,618 
 11  4,158  ---  ---  0,471  0,936  0,705  6,270 
 12  6,351  ---  ---  0,471  1,170  0,729  8,721 
  

 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. Všechny hodnoty zohled�ují vlivy ú�inností technických systém�. 
  

 Celková ro�ní dodaná energie Q,fuel:  49,034 GJ
  
 P�EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO�TU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,93 m2/m3 
  
 Rozložení m�rných tepelných tok�
  

 Zóna  Položka  M�rný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový m�rný tok H:  610,432  100,0 %
  

 z toho:  M�rný tok vým�nou vzduchu Hv:  326,400  53,5 % 
  M�rný (ustálený) tok zeminou Hg:  44,279  7,3 % 
  M�rný tok p�es nevytáp�né prostory Hu:  ---  0,0 % 
  M�rný tok tepelnými mosty Hd,tb:  13,401  2,2 % 
  M�rný tok plošnými kcemi Hd,c:  226,352  37,1 % 
  

rozložení m�rných tok� po konstrukcích: 
  

  Obvodová st�na:  41,409  6,8 % 
  St�echa:  35,700  5,8 % 
  Podlaha:  128,700  21,1 % 
  Otvorová výpl�:  64,823  10,6 % 
  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:  610,432 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�:   2400,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle �SN 730540 (1994):  0,25 W/m3K 
 Spot�eba tepla na vytáp�ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  18,7 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:  284,0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  2240,0 m2 
  

 Limit odvozený z U,req díl�ích konstrukcí... Uem,lim:  0,37 W/m2K 
  

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,13 W/m2K

 Celková a m�rná pot�eba tepla na vytáp�ní
  

 Celková ro�ní pot�eba tepla na vytáp�ní budovy:  102,977 GJ  28,605 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�:  2400,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  567,0 m2 
  

 M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy (na 1 m3):  11,9 kWh/(m3.a) 
  

M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní budovy:  50 kWh/(m2.a)
  

 Hodnota byla stanovena pro po�et denostup�� D =   3942. 
  

 M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní pro 3422 denostup��
 p�i daném zp�sobu v�trání a vnit�ních ziscích:  42 kWh/(m2.a) 
  

 Poznámka: M�rná pot�eba tepla je stanovena bez vlivu ú�inností systém� výroby, distribuce a emise tepla. 
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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  6,906  ---  ---  0,471  1,186  0,729  9,292 
 2  5,002  ---  ---  0,471  0,881  0,658  7,012 
 3  3,471  ---  ---  0,471  0,811  0,729  5,482 
 4  1,306  ---  ---  0,471  0,642  0,666  3,085 
 5  ---  ---  ---  0,471  0,546  ---  1,017 
 6  ---  ---  ---  0,471  0,491  ---  0,962 
 7  ---  ---  ---  0,471  0,507  ---  0,978 
 8  ---  ---  ---  0,471  0,546  ---  1,017 
 9  0,279  ---  ---  0,471  0,657  0,171  1,578 
 10  1,614  ---  ---  0,471  0,804  0,729  3,618 
 11  4,158  ---  ---  0,471  0,936  0,705  6,270 
 12  6,351  ---  ---  0,471  1,170  0,729  8,721 
  

 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. Všechny hodnoty zohled�ují vlivy ú�inností technických systém�. 
  
 Spot�eba energie na vytáp�ní za rok Q,fuel,H:  29,089 GJ  8,080 MWh  14 kWh/m2 
 Spot�eba pom. energie na vytáp�ní Q,aux,H:  5,114 GJ  1,421 MWh  3 kWh/m2 

Energetická náro�nost vytáp�ní za rok EP,H:  34,204 GJ  9,501 MWh  17 kWh/m2 
  

 Spot�eba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  ---  ---  --- 
 Spot�eba pom. energie na chlazení Q,aux,C:  ---  ---  --- 

Energetická náro�nost chlazení za rok EP,C:  ---  ---  --- 
  

 Spot�eba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Spot�eba energie na ventilátory Q,aux,F:  ---  ---  --- 

Energ. náro�nost mech. v�trání za rok EP,F:  ---  ---  --- 
  

 Spot�eba energie na p�ípravu TV Q,fuel,W:  5,654 GJ  1,571 MWh  3 kWh/m2 
 Spot�eba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 

Energ. náro�nost p�ípravy TV za rok EP,W:  5,654 GJ  1,571 MWh  3 kWh/m2 
  

 Spot�eba energie na osv�tlení a spot�. Q,fuel,L:  9,176 GJ  2,549 MWh  4 kWh/m2 
Energ. náro�nost osv�tlení za rok EP,L:  9,176 GJ  2,549 MWh  4 kWh/m2 

  

 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:  49,034 GJ  13,621 MWh  24 kWh/m2
  

 M�rná spot�eba energie dodané do budovy
  

 Celková ro�ní dodaná energie:  13621 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn�jších rozm�r�:  2400,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  567,0 m2 
  

 M�rná spot�eba dodané energie EP,V:  5,7 kWh/(m3.a) 
  

M�rná spot�eba energie budovy EP,A:  24 kWh/(m2,a)
  

 Poznámka: M�rná spot�eba energie zahrnuje veškerou dodanou energii v�etn� vliv� ú�inností tech. systém�. 

 STOP, Energie 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� POSOUZENÍ PODLE �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   Energetická náro�nost a pr�m. sou�. prostupu tepla MŠ

Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp�ných zón budovy V =  2400,0 m3 
 Plocha ohrani�ujících konstrukcí A =  2240,0 m2 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota Tim:  22,0 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 Energie. 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy (�l. 9.3)
  

Požadavek:  
  max. pr�m. sou�. prostupu tepla U,em,N =   0,46 W/m2K 
  

Výsledky výpo�tu: 
  pr�m�rný sou�initel prostupu tepla U,em =   0,13 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 =  0,37 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:  A 
 Slovní popis:  velmi úsporná 
 Klasifika�ní ukazatel CI:  0,3 
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Technické parametry tepelného �erpadla 

(Technické podklady spole�nosti IVT) 
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Ekonomické zhodnocení tepelného �erpadla s dalšími zdroji 
tepla 

(Technické podklady spole�nosti IVT) 
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(Technické podklady spole�nosti IVT) 
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 DENNÍ OSV�TLENÍ V MATE	SKÉ ŠKOLE 

Denní osv�tlení HERNA (Wdls 4.1) 
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Rozložení izofot – HERNA (Wdls 4.1) 
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Denní osv�tlení - 	editelna (Wdls 4.1) 
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Rozložení izofot – 	EDITELNA (Wdls 4.1) 
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VÝPO�ET VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU A TEPELNÝ VÝKON 
OH	ÍVA�E (DLE �SN 06 0320 – TEPELNÉ SOUSTAVY V 

BUDOVÁCH) 

Pro výpo�et byl použit následující harmonogram (p�edpokládaný) odb�ru 

teplé vody: 

• p�íchod d�tí do školky mezi 7 a 9 hod  

• p�íchod d�tí z procházky mezi 9 a 11 hod  

• ob�d mezi 11 a 13 hod 

• p�íchod z odpolední procházky mezi 13 a 16 hod 

Veškeré výše zmín�né �innosti souvisejí s odb�rem teplé vody a dle 

p�edpokladu byly jednotlivé �innosti rozd�leny dle vytíženosti v podob� procent. 

7-9 hod 20 %, 9-11 hod 30 %, 11-13 hod 30 %, 13-16 hod 20 %. 

Pro stanovení bilance TV a tepla vychází norma z t�chto hodnot: 

• 1 dít� 0,8 kWh 

• úklid 100 m2 0,8 kWh  

Stanovení denní pot�eby tepla na teplou vodu 

• 48 d�tí + 3 u�itelky 

0,8.51=40,8 kWh

• úklid 577 m2

0,8.(577/100)=4,6 kWh

Teplo ztracené p�i oh�evu a distribuci 

• pom�rná ztráta z=0,5 

Qz=(40,8+4,6).0,5=22,7 kWh

Teplo dodané oh�íva�em 

Qc=40,8+20,4+4,6+2,3=68,1 kWh 
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Odb�r množství vody 

• 7-9 hod: 20 % = 9,02 kWh 

• 9-11 hod: 30 % = 13,62 kWh 

• 11-13 hod: 30 % = 13,62 kWh 

• 13-16 hod: 20 % = 9,02 kWh 

Jednotlivé hodnoty jsou vyneseny do grafu a vytvo�í tak k�ivku odb�ru. 

K�ivka odb�ru teplé vody 

Nejv�tší tepelný rozdíl 

Z grafu lze vy�íst hodnotu, která vykazuje nejv�tší rozdíl mezi skute�ným 

odb�rem teplé vody a dodávkou tepla pro oh�ev. Jedná se o hodnotu 

�Qmax=6 kWh, na základ� které m�žeme navrhnout velikost zásobníku. 

Velikost zásobníku 

Vz=	Qmax/(1,163.	t)=6/(1,163.45)=0,114 m3=114 l 

Minimální velikost zásobníku �iní 114 l, bude však použit zásobník 

dodávaný s tepelným �erpadlem o objemu 266 l. 
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Tepelný výkon pro oh�ev vody 

Po�ítá se ze sou�tu celkové a ztrátové hodnoty pot�eby tepla. Za �asový 

úsek bereme hodnotu, b�hem které je p�ipravována teplá voda, t=10 hodin. 

P=Qc/t=68,1/10=6,81 kW 

Pot�ebný výkon k oh�ívání bojleru �iní 6,81 kW. 



Protokol k pr�kazu energetické náro�nosti budovy 

(1) Protokol 

a) identifika�ní údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, �íslo, PS�): 
      
Školní 9 
      

Ú�el budovy: 
Stavba pro p�edškolní výchovu a vzd�lávání / 
Mate�ská škola 

Kód obce:       

Kód katastrálního území: k. ú. Ostrava 

Parcelní �íslo: 315/1 

Vlastník nebo spole�enství vlastník�, 
pop�. stavebník: 

M�sto Ostrava 
      

Adresa: 
      
Prokešovo nám�stí 1803/8 
      

I�:       

Tel./e-mail:       

Provozovatel, pop�. budoucí provozovatel: 
M�sto Ostrava 
      

Adresa: 
      
Prokešovo nám�stí 1803/8 
      

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 

Mate�ská škola bude vytáp�na tepelným �erpadlem zna�ky IVT.  
Oh�ev teplé vody bude �ešen stejným zdrojem tepla.  
Zásobník teplé vody bude mít objem 285 l. Teplota teplé vody bude p�ipravována na max. 65 
st. C. Bude použita sm�šovací armatura pro bezpe�nost d�tí.  
Zdroj tepla bude umíst�n v technické místnosti, do které bude p�iveden primární okruh pro 
tepelné �erpadlo. 
Teplo bude p�enášeno pomocí podlahového vytáp�ní v kombinaci s topnými žeb�íky. 
Teplotní spád bude 45/35 st. C. 
Rozvody teplé a studené vody budou provedeny z plastového potrubí + izolace K-flex. 
Rozvody topné vody budou provedeny z m�d�ného potrubí až po rozd�lova�e podlahového 
vytáp�ní. 
Rozd�lova�e budou zna�ky GIACOMINI. 
Potrubí PB bude použito pro podl. vytáp�ní. 
V�trání bude �ešeno p�irozen� - okny. 

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 d�evostavbu s 1NP - NÍZKOENERGETICKÝ STANDARD. 
Konstruk�ní systém - rámová stavba. 
Plochá st�echa s jedním spádem na severní stranu. 
Orientace ke sv�tovým stranám - herny, jídelna (V,J,Z), vstup, šatny, WC (S). 
Osv�tlovací systém je svislý st�nový. V �editeln� a p�ípravn� jídel je systém st�ešní 
horizontální. 
Z architektonického hlediska je školka rozd�lena do funk�ních �ástí (komunika�ní prostor, 
hrací prostor, hygienický prostor, administrativní prostor, stravovací prostor). 



2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vn�jší objem vytáp�né budovy [m3] 2 400,0 

Celková plocha obálky A – sou�et vn�jších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohrani�ujících objem budovy [m2] 

2 240,0 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 567,0 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,93 

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] 22 

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 318,5 0,13 41,4 

St�echa 595,0 0,06 35,7 

Podlaha 1 251,0 0,13 128,7 

Otvorová výpl� 75,5 0,75 64,8 

                        

                        

                        

                        

                        

Tepelné vazby            13,4

Celkem 2 240,0 --- 284,0 

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 [-] 

POŽADAVEK JE 
SPLN�N 

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] 

POŽADAVEK JE 
SPLN�N 



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

POŽADAVEK JE 
SPLN�N 

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] 

POŽADAVEK JE 
SPLN�N 

5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajiš
ovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnit�ním povrchu. 

pokles dotykové teploty 

∆θ10,N [°C] 
POŽADAVEK JE 

SPLN�N 

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] 

POŽADAVEK JE 
SPLN�N 

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)] 

POŽADAVEK JE 
SPLN�N 

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 p�evzaty z projektové dokumentace. 

6. vytáp�ní 

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdroj�) energie Tepelné �erpadlo zem�/voda 

Použité palivo Elektrická energie a nízkopotenciální teplo 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotl�) [kW] 16,7 kW 

Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje (zdroj�) 
energie [%] 

98% 
  

Výpo�et 
  

M��ení 
  

Odhad 

Ro�ní doba využití zdroje (zdroj�) energie 
[hod./rok] 

8760 
  

Výpo�et 
  

M��ení 
  

Odhad 

Regulace zdroje (zdroj�) energie Ekvitermní regulace 

Údržba zdroje (zdroj�) energie  
Pravidelná Pravidelná smluvní Není 

P�evažující typ otopné soustavy  Nízkoteplotní podlahové 

P�evažující regulace otopné soustavy Ekvitermní regulace 

Rozd�lení otopných v�tví podle orientace 
budovy  

  Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvod� otopné 
soustavy 

Nové izolace 



7. díl�í hodnocení energetické náro�nosti vytáp�ní 

Vytáp�ní Bilan�ní 

Dodaná energie na vytáp�ní Qfuel,H [GJ/rok] 29,09 

Spot�eba pomocné energie na vytáp�ní QAux,H [GJ/rok] 5,11 

Energetická náro�nost vytáp�ní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 34,20 

M�rná spot�eba energie na vytáp�ní vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 

17 

8. v�trání a klimatizace 

Mechanické v�trání 

Typ v�tracího systému (systém�) - 

Tepelný výkon [kW] - 

Jmenovitý elektrický p�íkon systému (systém�) 
v�trání [kW] 

- 

Jmenovité pr�tokové množství vzduchu [m3/hod] - 

P�evažující regulace v�trání - 

Údržba v�tracího systému (systém�) 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není

Zvlh�ování vzduchu 

Typ zvlh�ovací jednotky (jednotek) - 

Jmenovitý p�íkon systému (systém�) zvlh�ování 
[kW] 

- 

Použité médium pro zvlh�ování   Pára   Voda 

Regulace klimatiza�ní jednotky - 

Údržba klimatizace 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod�  - 

Chlazení 

Druh systému (systém�) chlazení - 

Jmenovitý el. p�íkon pohonu zdroje (zdroj�) 
chladu [kW] 

- 

Jmenovitý chladící výkon [kW] - 

P�evažující regulace zdroje (zdroj�) chladu - 

P�evažující regulace chlazeného prostoru - 

Údržba zdroje (zdroj�) chladu 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není

Stav tepelné izolace rozvod� chladu - 



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] 0,00 

Dodaná energie na zvlh�ování Qfuel,Hum [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro�nost mechanického v�trání (v�. zvlh�ování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 

      

M�rná spot�eba energie na mech. v�trání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)] 

      



10. díl�í hodnocení energetické náro�nosti chlazení 

Chlazení Bilan�ní 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 0,00 

Spot�eba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok] 0,00 

Energetická náro�nost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]       

M�rná spot�eba energie na chlazení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)] 

      

11. p�íprava teplé vody (TV) 

P�íprava teplé vody 

Druh p�ípravy TV Tepelným �erpadlem 

Systém p�ípravy TV v budov�
Centrální Lokální Kombinovaný 

Použitá energie Elektrická + nízkopotenciální teplo

Jmenovitý p�íkon pro oh�ev TV [kW] K dispozici plný výkon T� - 16,7 kW 

Pr�m�rná ro�ní ú�innost zdroje (zdroj�) 
p�ípravy [%] 

98% 
Výpo�et M��ení Odhad 

Objem zásobníku TV [litry] 285 l 

Údržba zdroje p�ípravy TV 
Pravidelná Pravidelná smluvní Není 

Stav tepelné izolace rozvod� TV Nové izolace 

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] 5,65 

Spot�eba pomocné energie na p�ípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 0 

Energetická náro�nost p�ípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 5,65 

M�rná spot�eba energie na p�ípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 

3 

13. osv�tlení 

Osv�tlení 

Typ osv�tlovací soustavy Stropní zá�ivková 

Celkový elektrický p�íkon osv�tlení budovy 9,0 kW 

Zp�sob ovládání osv�tlovací soustavy Ru�ní 



14. díl�í hodnocení energetické náro�nosti osv�tlení 

Osv�tlení Bilan�ní 

Dodaná energie na osv�tlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 9,18 

Energetická náro�nost osv�tlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 9,18 

M�rná spot�eba energie na osv�tlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 

4 

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 

Energetická náro�nost budovy EP [GJ/rok] 49,03 

M�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 

24 

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 A - mimo�ádn� úsporná 

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. dodaná energie z vn�jší strany systémové hranice budovy stanovená bilan�ním 
hodnocením 

Energonositel 
Vypo�tené množství 

dodané energie  
Energie skute�n�
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena 

GJ/rok GJ/rok K�/GJ 

elektrická energie 49,00             

                        

                        

                        

                        

                        

Celkem 49,00             



2. energie vyrobená v budov�

Druh zdroje energie 
Vypo�tené množství vyrobené energie  

GJ/rok

- -0,00 

            

            

            

            

Celkem       

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 

Jedná se o d�evostavbu projektovanou s cílem nízkoenergetické stavby. 
Tepelného �erpadla, jakožto zdroje tepla, je využito. 
      
      

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 

Budova je nová - doporu�ení nejsou známá                   

                        

                        

                        

Úspora celkem se zahrnutím synergických vliv�                   



2. hodnocení budovy po provedení doporu�ených opat�ení 

Budova po opat�eních Bilan�ní 

Energetická náro�nost budovy EP (GJ/rok) 0,00 

T�ída energetické náro�nosti                        

M�rná spot�eba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 

      

h) další údaje 

1. dopl�ující údaje k hodnocené budov�

      
      
      

2. seznam podklad� použitých k hodnocení budovy 

      
      
      

(2) Doba platnosti pr�kazu a identifikace zpracovatele 

Platnost pr�kazu do 18.10.2021 

Pr�kaz vypracoval Bc. Lukáš Kolúch 

 Osv�d�ení �. 123498 Dne: 18.10.2011 



PR�KAZ ENERGETICKÉ
NÁRO�NOSTI BUDOVY

Mate�ská škola 
      

Hodnocení budovy 

stávající 
stav 

po realizaci 
doporu�ení Celková podlahová plocha: 567,0 m2

     A

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

M�rná vypo�tená ro�ní spot�eba energie v kWh/m2rok 24       

Celková vypo�tená ro�ní dodaná energie v GJ 49,03       

Podíl dodané energie p�ipadající na: 

Vytáp�ní Chlazení V�trání Teplá voda Osv�tlení 

70,0 % 0,0 �  0,0 � 12,0 % 19,0 % 

Doba platnosti pr�kazu do 18.10.2021 

Pr�kaz vypracoval 
Bc. Lukáš Kolúch 
Osv�d�ení �. 123498 

A

B 

C 

D 

E 

F

G


