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P ÍLOHA !.1 

POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO DVOURAMENNÉHO 

SCHODIŠT" DLE !SN 73 4130 - SCHODIŠT" A ŠIKMÉ 

RAMPY - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 

 

 



Posouzení stávajícího dvouramenného schodišt  dle !SN 73 4130 - Schodišt  a šikmé 
rampy - Základní požadavky 1.NP " 2.NP 

Konstruk ní výška   mmkv 3000=  

Po et stup!" v podlaží  ú 18=pn  

Ší#ka ramene    mmbp 1100=  

Min. ší#ka podesty   mmbb pp 1200100min/
=+=  

Min. ší#ka mezipodesty  mmbb pp 1100min ==  

Ší#ka schodiš$ového zrcadla mmbzr 1300=  

Výška stupn%    mm
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Ší#ka stupn%    mmvš skut 29616726302630 =⋅−=⋅−=  

 dle projektové dokumentace a zam !ení stávajícího stavu mmš 265=  

Po et stup!" v rameni  9
2
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2
===

p

r

n
n  

Délka ramene   ( ) ( ) mmšnL r 2120265191 =⋅−=⋅−=  

Výška ramene   mm
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2
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Sklon ramene   7131
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 dle sklonu se jedná o schodišt  b žné (sklon 25° < " # 35°) 

 

Min. podchodná výška  mmh 2378
7131cos

750
1500

cos

750
15001 =

′°
+=+=

α  
 dle projektové dokumentace h1=2705 mm - Vyhovuje 

Min. pr"chodná výška   mmh 2032750cos15002 =+⋅= α  
 dle projektové dokumentace h1=2290 mm - Vyhovuje 

 Pozn: dle $SN 73 4130 (b!ezen 0210) h2min = 1950 mm
 

 
dle $SN 73 41 30  

- bod 6.10.2 a) u p!ímých ramen s pr%chodnou ší!kou do 1650 mm v&etn  musí být min. 1 

madlo  - Vyhovuje  

- bod 7.5.2 Dve#e s k#ídly otevíranými mimo podestu mají mít vzdálenost vnit#ní hrany 
zárubn% od hrany zm%ny výškové úrovn% nejmén% 350 mm - Vyhovuje 
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VÝSTUPY Z PROGRAMU TEPLO 2011 
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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 2011 
 
 
 Název úlohy :  ST NA S1-NOVÝ STAV 
 Zpracovatel :  Bc. Michael Baron 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  23.9.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St!na 
 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  Omítka vápenná  0,0200  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Beton struskop  0,3750  0,7400  890,0  1500,0  17,0   0.0000 
  3  Baumit lep. st  0,0200  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  4  Baumit EPS-F  0,1500  0,0410  1270,0  17,0  40,0   0.0000 
  5  Baumit lep. st  0,0200  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  6  Baumit silikon  0,0150  0,7000  920,0  1700,0  37,0   0.0000 
 
  
 Okrajové podmínky výpo"tu : 
 
 Tepelný odpor p#i p#estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo"et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p#i p#estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo"et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit#ního vzduchu Tai :    20.3 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    20.3   56.2  1338.0    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    20.3   58.7  1397.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    20.3   59.2  1409.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    20.3   60.3  1435.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    20.3   63.9  1521.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.3   67.1  1597.5    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    20.3   68.7  1635.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.3   68.1  1621.3    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    20.3   64.2  1528.4    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    20.3   60.7  1445.1     9.0   76.8   881.2 
   11        30    20.3   59.2  1409.4     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.3   59.0  1404.6    -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 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET!OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou"initel prostupu tepla dle !SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.26 m2K/W 
 Sou"initel prostupu tepla konstrukce U :        0.226 W/m2K 
 
 Sou"initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.25 / 0.28 / 0.33 / 0.43 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 :    8.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        824.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.6 h 
 
 Teplota vnit$ního povrchu a teplotní faktor dle !SN 730540 a !SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit#ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.36 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.945 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p#i max.  Vypo"tené 
 m!síce  rel. vlhkosti na vnit#ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.7   0.752    11.3   0.602    19.1   0.945    60.7 
    2    15.4   0.765    12.0   0.601    19.2   0.945    63.0 
    3    15.5   0.719    12.1   0.517    19.4   0.945    62.7 
    4    15.8   0.628    12.4   0.344    19.6   0.945    62.8 
    5    16.7   0.487    13.2  ------    19.9   0.945    65.4 
    6    17.5   0.278    14.0  ------    20.1   0.945    68.0 
    7    17.9   0.023    14.4  ------    20.2   0.945    69.3 
    8    17.7   0.139    14.2  ------    20.1   0.945    68.8 
    9    16.8   0.475    13.3  ------    19.9   0.945    65.7 
   10    15.9   0.611    12.5   0.306    19.7   0.945    63.1 
   11    15.5   0.710    12.1   0.502    19.4   0.945    62.6 
   12    15.5   0.766    12.0   0.600    19.2   0.945    63.3 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit#ním povrchu, 
   Tsi je vnit#ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle !SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune"ní radiace) 
 
 Pr$b!h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         

 tepl.[C]:   18.4   18.2   14.3   14.1  -14.3  -14.5  -14.7 
 p [Pa]:   1309   1300    804    726    259    182    138 
 p,sat [Pa]:   2110   2087   1624   1604    175    172    170 
 
 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   0.5590    0.5650   1.207E-0008 
 
 Celoro"ní bilance vlhkosti: 
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.019 kg/m2,rok 
 Množství vypa#itelné vodní páry Mev,a:       1.237 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p#i venkovní teplot! nižší než   0.0 C. 
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 Bilance zkondenzované a vypa$ené vlhkosti dle !SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus  .  1 
 
 V konstrukci nedochází b!hem modelového roku ke kondenzaci. 
 

 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK% PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ST%NA S1-NOVÝ STAV 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit#ní teplota Ti:  19,7 C 
 P#evažující návrhová vnit#ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jší stran! Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit#ního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,020       0,870  6,0 
   2  Beton struskopemzovy  0,375       0,740  17,0 
   3  Baumit lep. st!rka (Baumit Kle  0,020       0,800  50,0 
   4  Baumit EPS-F  0,150       0,041  40,0 
   5  Baumit lep. st!rka (Baumit Kle  0,020       0,800  50,0 
   6  Baumit silikonová omítka (Sili  0,015       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,745 
  Vypo"tená pr$m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  

  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 =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap#. krokví v zateplené šikmé st#eše). 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza"ní zón! "iní: 0,255 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,255 kg/m2,rok 
 

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

  Ro"ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0185 kg/m2,rok 
  Ro"ní množství odpa#itelné vodní páry Mev,a = 1,2367 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 2011, (c) 2011 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 2011 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA S3-NOVÝ STAV 
 Zpracovatel :  Bc. Michael Baron 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  23.9.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce sou"initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 !íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]  Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Stavební tmel  0,0050  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  3  Škvárobeton 1  0,0500  0,5200  830,0  1000,0  6,0   0.0000 
  4  Škvára  0,0370  0,2700  750,0  750,0  3,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,2250  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  malta Ytong Mu  0,0010  0,1800  850,0  360,0  10,0   0.0000 
  7  Ytong Multipor  0,0500  0,0450  1300,0  115,0  3,0   0.0000 
  8  malta Ytong Mu  0,0010  0,1800  850,0  360,0  10,0   0.0000 
  9  Ytong omítka v  0,0200  0,3500  1000,0  1000,0  10,0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo"tu : 
 
 Tepelný odpor p#i p#estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo"et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p#i p#estupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpo"et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    10.0 C 
 Návrhová teplota vnit#ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    60.0 % 
 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    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit#ní prost#edí byla uplatn!na p#irážka k vnit#ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m!síc výpo"tu bilance se stanovuje výpo"tem dle  SN EN ISO 13788. 
 Po"et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET!OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou"initel prostupu tepla dle !SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         1.60 m2K/W 
 Sou"initel prostupu tepla konstrukce U :        0.515 W/m2K 
 
 Sou"initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.54 / 0.57 / 0.62 / 0.72 W/m2K 
 Uvedené orienta"ní hodnoty platí pro r$znou kvalitu #ešení tep. most$ vyjád#enou p#ibližnou 
 p#irážkou dle poznámek k "l. B.9.2 v  SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        227.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.0 h 
 
 
 Teplota vnit$ního povrchu a teplotní faktor dle !SN 730540 a !SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit#ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.20 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.868 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p#i max.  Vypo"tené 
 m!síce  rel. vlhkosti na vnit#ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    17.9   0.868    65.4 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    18.1   0.868    67.5 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    18.7   0.868    65.8 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    19.3   0.868    64.4 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.0   0.868    65.4 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.4   0.868    67.0 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.6   0.868    67.7 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.5   0.868    67.5 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.0   0.868    65.5 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    19.4   0.868    64.4 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    18.7   0.868    65.5 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    18.2   0.868    67.6 
           

 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit#ním povrchu, 
   Tsi je vnit#ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle !SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune"ní radiace) 
 
 Pr$b!h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         

 tepl.[C]:   19.2   19.2   19.0   18.5   17.7   16.8   16.8   10.6   10.5   10.2 
 p [Pa]:   1334   1267    985    973    968    752    751    745    745    736 
 p,sat [Pa]:   2223   2217   2200   2127   2027   1917   1913   1275   1273   1246 
 
 P#i venkovní návrhové teplot! nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.353E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa$ené vlhkosti dle !SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus  .  1 
 
 V konstrukci nedochází b!hem modelového roku ke kondenzaci. 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

& 
 

 
 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 2011 
 
 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK% PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA S3-NOVÝ STAV 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit#ní teplota Ti:  20,0 C 
 P#evažující návrhová vnit#ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn!jší stran! Te:  10,0 C 
 Návrhová teplota vnit#ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   3  Škvárobeton 1  0,050       0,520  6,0 
   4  Škvára  0,037       0,270  3,0 
   5  Železobeton 1  0,225       1,430  23,0 
   6  malta Ytong Multipor  0,001       0,180  10,0 
   7  Ytong Multipor  0,050       0,045  3,0 
   8  malta Ytong Multipor + sí&ovin  0,001       0,180  10,0 
   9  Ytong omítka vnit#ní  0,020       0,350  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,149 
  Vypo"tená pr$m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,868 
  

  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  =   0,60 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,52 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap#. krokví v zateplené šikmé st#eše). 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází p#i venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 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 2011 
 
 
 Název úlohy :  ST&ECHA-NOVÝ STAV 
 Zpracovatel :  Bc. Michael Baron 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  23.9.2012 
 
 
 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  Omítka vápenná  0,0200  0,8700  840,0  1600,0  6,0   0.0000 
  2  Železobeton 1  0,2250  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  3  Jutafol N 140  0,0003  0,3900  1700,0  560,0  148275,0   0.0000 
  4  Vermaspha  0,1500  0,0400  1880,0  45,0  2,5   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1400  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 :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit#ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M#síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           

    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 

 Pro vnit#ní prost#edí byla uplatn!na p#irážka k vnit#ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m!síc výpo"tu bilance se stanovuje výpo"tem dle  SN EN ISO 13788. 
 Po"et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK  VYŠET!OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou"initel prostupu tepla dle !SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.71 m2K/W 
 Sou"initel prostupu tepla konstrukce U :        0.127 W/m2K 
 
 Sou"initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orienta"ní hodnoty platí pro r$znou kvalitu #ešení tep. most$ vyjád#enou p#ibližnou 
 p#irážkou dle poznámek k "l. B.9.2 v  SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        910.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.9 h 
 
 
 Teplota vnit$ního povrchu a teplotní faktor dle !SN 730540 a !SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit#ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
 
  íslo  Minimální požadované hodnoty p#i max.  Vypo"tené 
 m!síce  rel. vlhkosti na vnit#ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           

    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.3   0.969    56.5 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.3   0.969    58.9 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    20.4   0.969    58.9 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.6   0.969    59.4 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.8   0.969    62.3 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.9   0.969    65.1 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.9   0.969    66.4 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.9   0.969    66.0 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.8   0.969    62.6 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.6   0.969    59.8 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    20.5   0.969    58.8 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.3   0.969    59.1 
           
 

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit#ním povrchu, 
   Tsi je vnit#ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle !SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune"ní radiace) 
 
 Pr$b!h teplot a tlak$ v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   19.5   19.4   18.7   18.7    2.0  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1331   1199    255    245    138 
 p,sat [Pa]:   2264   2250   2154   2153    706    167 
 
 P#i venkovní návrhové teplot! nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.094E-0009 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa$ené vlhkosti dle !SN EN ISO 13788: 
 
 Ro ní cyklus  .  1 
 
 V konstrukci nedochází b!hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p#edpoklad 1D ší#ení vodní páry 
 p#evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo"tu jen orienta"ní. P#esn!jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK% PODLE KRITÉRIÍ !SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   ST'ECHA-NOVÝ STAV 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

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

 Skladba konstrukce 
  

 !íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,020       0,870  6,0 
   2  Železobeton 1  0,225       1,430  23,0 
   3  Jutafol N 140 Special  0,0003       0,390  148275,0 
   4  Vermaspha  0,150       0,040  2,5 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,140       0,037  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v !SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo"tená pr$m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p#ípustnou vlhkost 
  na vnit#ním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr$m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p#i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn! tepelných most$ a vazeb. Její p#evýšení nad požadavkem 
 nazna"uje pouze možnosti pln!ní požadavku v míst! tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v !SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap#. krokví v zateplené šikmé st#eše). 
 
 III. Požadavky na ší$ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v !SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní množství kondenzátu musí být nižší než ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází p#i venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VÝPO ET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POT!EBY TEPLA NA VYTÁP"NÍ A PR#M"RNÉHO 
 SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 
 
 dle  SN EN 12831,  SN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  BYTOVÝ D#M 
 Zpracovatel :  Bc. Michael Baron 
 Zakázka :  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Datum :  4.10.2012 
 Varianta :  A 
 
 Návrhová (výpo!tová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Pr"m#rná ro!ní teplota venkovního vzduchu Te,m :         8.3 C 
  initel ro!ního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Pr"m#rná vnit$ní teplota v objektu Ti,m :        19.7 C 
  

 P"dorysná plocha podlahy objektu A :       181.4 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        54.8 m 
 Obestav#ný prostor vytáp#ných !ástí budovy V :      3809.0 m3 
  

 Ú!innost zp#tného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu : bytový 
 
 
 ZÁV"RE NÁ P!EHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpo!tová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Ozna$.  Název  Tep-  Vytáp%ná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  

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

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

  1/   2   02            15.0       3.0      7.9        -92   -0.3%   -3.06 
  1/   3   03            20.0      13.4     35.9        915    3.0%   26.14 
  1/   5   5             24.0       2.5      6.8        496    1.6%   12.73 
  1/   6   06            15.0       1.2      3.3       -117   -0.4%   -3.89 
  1/   7   07            20.0      13.3     35.4        846    2.7%   24.18 
  1/  10   10            15.0       3.0      7.9       -118   -0.4%   -3.95 
  1/  11   11            20.0      14.8     39.5        766    2.5%   21.90 
  1/  12   12            20.0       6.1     16.3        538    1.7%   15.38 
  1/  13   13            24.0       2.5      6.8        458    1.5%   11.75 
  1/  14   14            15.0       1.2      3.3        -80   -0.3%   -2.66 
  1/  15   15            20.0      13.3     35.4        715    2.3%   20.42 
  1/  17   17            15.0       3.0      7.9       -117   -0.4%   -3.91 
  1/  18   18            20.0      14.8     39.5        659    2.1%   18.82 
  1/  19   19            20.0       6.1     16.3        538    1.7%   15.38 
  1/  20   20            24.0       2.5      6.8        458    1.5%   11.75 
  1/  21   21            15.0       1.2      3.3        -80   -0.3%   -2.66 
  1/  22   22            20.0      14.3     38.1        645    2.1%   18.44 
           
  2/   2   02            15.0       4.7     12.5       -182   -0.6%   -6.06 
  2/   3   03            20.0      11.8     31.4        384    1.2%   10.98 
  2/   4   04            20.0      12.0     32.0        790    2.6%   22.58 
  2/   5   5             24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  2/   6   06            15.0       1.2      3.3       -147   -0.5%   -4.91 
  2/   7   07            20.0      14.0     37.5        525    1.7%   15.01 
  2/  10   10            15.0       3.0      7.9       -107   -0.3%   -3.55 
  2/  11   11            20.0      14.8     39.5        516    1.7%   14.74 
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  2/  12   12            20.0       6.1     16.3        428    1.4%   12.22 
  2/  13   13            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.44 
  2/  14   14            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  2/  15   15            20.0      13.3     35.4        473    1.5%   13.53 
  2/  17   17            15.0       3.0      7.9       -164   -0.5%   -5.46 
  2/  18   18            20.0      14.8     39.5        408    1.3%   11.66 
  2/  19   19            20.0       6.1     16.3        445    1.4%   12.73 
  2/  20   20            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  2/  21   21            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  2/  22   22            20.0      14.3     38.1        386    1.2%   11.03 
           
  3/   2   02            15.0       4.7     12.5       -182   -0.6%   -6.06 
  3/   3   03            20.0      11.8     31.4        384    1.2%   10.98 
  3/   4   04            20.0      12.0     32.0        790    2.6%   22.58 
  3/   5   5             24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  3/   6   06            15.0       1.2      3.3       -147   -0.5%   -4.91 
  3/   7   07            20.0      14.0     37.5        525    1.7%   15.01 
  3/  10   10            15.0       3.0      7.9       -107   -0.3%   -3.55 
  3/  11   11            20.0      14.8     39.5        516    1.7%   14.74 
  3/  12   12            20.0       6.1     16.3        428    1.4%   12.22 
  3/  13   13            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.44 
  3/  14   14            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  3/  15   15            20.0      13.3     35.4        473    1.5%   13.53 
  3/  17   17            15.0       3.0      7.9       -164   -0.5%   -5.46 
  3/  18   18            20.0      14.8     39.5        408    1.3%   11.66 
  3/  19   19            20.0       6.1     16.3        445    1.4%   12.73 
  3/  20   20            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  3/  21   21            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  3/  22   22            20.0      14.3     38.1        386    1.2%   11.03 
           
  4/   2   02            15.0       4.7     12.5       -182   -0.6%   -6.06 
  4/   3   03            20.0      11.8     31.4        384    1.2%   10.98 
  4/   4   04            20.0      12.0     32.0        790    2.6%   22.58 
  4/   5   5             24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  4/   6   06            15.0       1.2      3.3       -147   -0.5%   -4.91 
  4/   7   07            20.0      14.0     37.5        525    1.7%   15.01 
  4/  10   10            15.0       3.0      7.9       -107   -0.3%   -3.55 
  4/  11   11            20.0      14.8     39.5        516    1.7%   14.74 
  4/  12   12            20.0       6.1     16.3        428    1.4%   12.22 
  4/  13   13            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.44 
  4/  14   14            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  4/  15   15            20.0      13.3     35.4        473    1.5%   13.53 
  4/  17   17            15.0       3.0      7.9       -164   -0.5%   -5.46 
  4/  18   18            20.0      14.8     39.5        408    1.3%   11.66 
  4/  19   19            20.0       6.1     16.3        445    1.4%   12.73 
  4/  20   20            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  4/  21   21            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  4/  22   22            20.0      14.3     38.1        386    1.2%   11.03 
           
  5/   2   02            15.0       4.7     12.5       -182   -0.6%   -6.06 
  5/   3   03            20.0      11.8     31.4        384    1.2%   10.98 
  5/   4   04            20.0      12.0     32.0        790    2.6%   22.58 
  5/   5   5             24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  5/   6   06            15.0       1.2      3.3       -147   -0.5%   -4.91 
  5/   7   07            20.0      14.0     37.5        525    1.7%   15.01 
  5/  10   10            15.0       3.0      7.9       -107   -0.3%   -3.55 
  5/  11   11            20.0      14.8     39.5        516    1.7%   14.74 
  5/  12   12            20.0       6.1     16.3        428    1.4%   12.22 
  5/  13   13            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.44 
  5/  14   14            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  5/  15   15            20.0      13.3     35.4        473    1.5%   13.53 
  5/  17   17            15.0       3.0      7.9       -164   -0.5%   -5.46 
  5/  18   18            20.0      14.8     39.5        408    1.3%   11.66 
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  5/  19   19            20.0       6.1     16.3        445    1.4%   12.73 
  5/  20   20            24.0       2.5      6.8        407    1.3%   10.43 
  5/  21   21            15.0       1.2      3.3        -99   -0.3%   -3.29 
  5/  22   22            20.0      14.3     38.1        386    1.2%   11.03 
           
  6/   2   02            15.0       4.7     12.5       -164   -0.5%   -5.45 
  6/   3   03            20.0      11.8     31.4        447    1.4%   12.77 
  6/   4   04            20.0      12.0     32.0        856    2.8%   24.45 
  6/   5   5             24.0       2.5      6.8        419    1.4%   10.76 
  6/   6   06            15.0       1.2      3.3       -143   -0.5%   -4.76 
  6/   7   07            20.0      14.0     37.5        598    1.9%   17.09 
  6/  10   10            15.0       3.0      7.9        -95   -0.3%   -3.17 
  6/  11   11            20.0      14.8     39.5        592    1.9%   16.92 
  6/  12   12            20.0       6.1     16.3        463    1.5%   13.24 
  6/  13   13            24.0       2.5      6.8        420    1.4%   10.77 
  6/  14   14            15.0       1.2      3.3        -94   -0.3%   -3.13 
  6/  15   15            20.0      13.3     35.4        542    1.7%   15.47 
  6/  17   17            15.0       3.0      7.9       -152   -0.5%   -5.07 
  6/  18   18            20.0      14.8     39.5        484    1.6%   13.84 
  6/  19   19            20.0       6.1     16.3        463    1.5%   13.23 
  6/  20   20            24.0       2.5      6.8        420    1.4%   10.76 
  6/  21   21            15.0       1.2      3.3        -94   -0.3%   -3.13 
  6/  22   22            20.0      14.3     38.1        459    1.5%   13.10 
           
  

 Sou!et:      759.6    2033.0     30971  100.0%    841.16 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Sou$et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    30.971 kW  100.0 % 
 
 Sou!et tep. ztrát prostupem Fi,T    13.602 kW   43.9 % 
 Sou!et tep. ztrát v#tráním Fi,V    17.369 kW   56.1 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  

 PODLAHA              2.095 kW     6.8 %     116.1 m2       18.1 W/m2 
 DVE%E               -0.000 kW    -0.0 %     137.4 m2       -0.0 W/m2 
 P%Í KA               2.562 kW     8.3 %     386.4 m2        6.6 W/m2 
 ST&NA S1             3.695 kW    11.9 %     459.1 m2        8.1 W/m2 
 OKNO                 4.220 kW    13.6 %     134.4 m2       31.4 W/m2 
 VNIT%NÍ NOSNÁ S      0.058 kW     0.2 %     173.7 m2        0.3 W/m2 
 P%I KA              -2.210 kW    -7.1 %     428.1 m2       -5.2 W/m2 
 ST%ECHA              0.477 kW     1.5 %     105.9 m2        4.5 W/m2 
 Tepelné vazby      2.705 kW     8.7 %         ---          ---   
 
 
 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH P!EDPIS#: 
 Celková tepelná charakteristika budovy -  SN 730540 (1994):  q,c =     0.23 W/m3K 
 Spot$eba energie na vytáp#ní  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    17.23 kWh/m3,rok 
 
 
 P!IBLIŽNÁ M"RNÁ POT!EBA TEPLA NA VYTÁP"NÍ PODLE STN 730540 (2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestav#ný objem Vb =     3809.00 m3 
  - pr"m#r. vnit$ní teplota Ti =         19.7 C 
  - vn#jší teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost vým#ny n =    0,5 1/h 
  - pr"m. výkon int. zdroj" tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. zá$ení =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slune!ního zá$ení se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že sou!ástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  

 Pot$eba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       28717 kWh/a 
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 Pot$eba tepla ke krytí tepelných ztrát v#tráním Qv:       41279 kWh/a 
 P$ibližný tepelný zisk ze slune!ního zá$ení Qs:          6721 kWh/a 
 P$ibližný tepelný zisk z vnit$ních zdroj" tepla Qi:         15193 kWh/a 
  

 Výsledná pot$eba tepla na vytáp#ní Qh:         49178 kWh/a 
  

 Vypo$tená p&ibližná m%rná pot&eba tepla E1 =   12.91 kWh/m3,rok 
 
 
 PR#M"RNÝ SOU INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  

 Ustálený m#rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    366.1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    815.4 m2 
  

 Výchozí hodnota pr"m#rného sou!initele prostupu tepla 
 podle !l. 5.3.4 v  SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.53 W/m2K 
  

 Pr'm%rný sou$initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.45 W/m2K 
 
 STOP, Ztráty 2011 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK# POSOUZENÍ PODLE  SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   BYTOVÝ D'M 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp#ných zón budovy V =  3809,0 m3 
 Plocha ohrani!ujících konstrukcí A =  815,5 m2 
 P$evažující návrhová vnit$ní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo!tu programu Ztráty. 
 
 Pr'm%rný sou$initel prostupu tepla budovy ($l. 5.3) 
  

 Požadavek:  
  max. pr"m. sou!. prostupu tepla U,em,N =   0,53 W/m2K 
  

 Výsledky výpo$tu: 
  pr"m#rný sou!initel prostupu tepla U,em =   0,45 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN"N. 
  
 Klasifika$ní t&ída prostupu tepla obálkou budovy ($l. C.2) 
  

 Klasifika!ní t$ída:  C 
 Slovní popis:  vyhovující 
 Klasifika!ní ukazatel CI:  0,8 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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894/56/, 
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8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5,, 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5,− ,, !− / /5!< , /5/, /5/, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5, !> 6< /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5+− ,, !− /5/! /5!< / / /5/! 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ + , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5< / /5! 
∃) 9?$ !,>+ + !! ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<< !− 2 ∋14 − !5,     /5−,   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ + !!Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ !5! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, ,, !+ /5/! /5!< / / /5/! 

 0+%9       #;4/56− !− 
2 ∋14 
!5> 

      !/5/>   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5< ,, !+ / /5!< !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
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∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
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∃) 9?$ !,>+ , −Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ , +Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ , <Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, !5− /5/< /5/+ 

 0+%9       #;4/5>< !− 
2 ∋14 
,56 

      <   

∃) 9?$ !,>+ , 6Β 6=,56 !5> ,, !<, /5,− /566 !5− /5!6 /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

6 
 

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 −5!< 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5−− 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ , ! −//5− !5> ,, !</ /5,< /566 , /5!= /56< 
∃) 9?$ !,>+ , < !6−5, /5+ !> 6< /5/< /5, , /5/6 /5/, 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ , , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ , , =−5! < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ , + ,!5− < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ , = 6,5= < !− !! /5/< /5! /5< / /5/6 
∃) 9?$ !,>+ , > ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5/= !− 2 ∋14 , !5>     ,56−   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ , >Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ , =Β 6,5+ < !− !, /5/6 /5! !5! /5/! /5/6 
∃) 9?$ !,>+ , +Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ , <Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, !5− /5/< /5/+ 

 0+%9       #;4/5>< !− 
2 ∋14 
,56 

      <   

∃) 9?$ !,>+ , 6Β 6=,56 !5> ,, !<, /5,− /566 !5− /5!6 /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

− 
 

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 <5/− 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5<< 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5< !> 66 /5/! /5, , /5/6 /5/− 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< !5=! ,> − /5/! /5/> / / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5+ !> 66 /5/< /5, / / /5/< 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ − , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ − − =− < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − 6 ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<< !− 2 ∋14 − !5>     /5−   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ − 6Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ − −Β =656 < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − ,Β !!,5> < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ − <Β !6+56 +5,− !> 6> /5< /5, !5− /5/< /5<< 

 0+%9       #;4/566 !− 
2 ∋14 
!5, 

      !!5/−   

∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 −5/− 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5−− 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

+ 
 

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5< !> 66 /5/! /5, , /5/6 /5/− 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< !5=! ,> − /5/! /5/> / / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5+ !> 66 /5/< /5, / / /5/< 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ − , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ − − =− < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − , ,!56 < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ − !/ 6,5> < !− !! /5/< /5! /5< / /5/6 
∃) 9?$ !,>+ − !! ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<! !− 2 ∋14 − !5+     /5−>   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ − !!Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ − !/Β 6,5− < !− !, /5/6 /5! !5! /5/! /5/6 
∃) 9?$ !,>+ − ,Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ − −Β =656 < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − ,Β !!,5> < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ − <Β !6+56 +5,− !> 6> /5< /5, !5− /5/< /5<< 

 0+%9       #;4/566 !− 
2 ∋14 
!5, 

      !!5/−   

∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 ,5/− 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5,, 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5< !> 66 /5/! /5, , /5/6 /5/− 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

, 
 

∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< !5=! ,> − /5/! /5/> / / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5+ !> 66 /5/< /5, / / /5/< 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ − , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ − ! ,<5+ /5, !> , / /5/< , / / 
∃) 9?$ !,>+ − ! ,<5+ /56 !− − / /5/− / / / 
 )Α'∗%1+       #;4/5<< !− 2 ∋14 − !5,     /5−,   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ − !Β ,<56 /56− !− + / /5/− / / / 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ − !Β ,<56 /5, !> < / /5/< !5− / / 
∃) 9?$ !,>+ − ,Β !!,5> < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ − <Β !6+56 +5,− !> 6> /5< /5, !5− /5/< /5<< 

 0+%9       #;4/566 !− 
2 ∋14 
!5, 

      !!5/−   

∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 65/− 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>566 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5< !> 66 /5/! /5, , /5/6 /5/− 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< !5=! ,> − /5/! /5/> / / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5+ !> 66 /5/< /5, / / /5/< 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ − , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ − − =− < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − , ,!56 < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

> 
 

∃) 9?$ !,>+ − + ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<, !− 2 ∋14 − !5+     /5−−   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ − +Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ − ,Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ − −Β =656 < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − ,Β !!,5> < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ − <Β !6+56 +5,− !> 6> /5< /5, !5− /5/< /5<< 

 0+%9       #;4/566 !− 
2 ∋14 
!5, 

      !!5/−   

∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 65,/ 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>566 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5,− ,, !− / /5!< , /5/, /5/, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5, !> 6< /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5+− ,, !− /5/! /5!< / / /5/! 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ + , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5< / /5! 
∃) 9?$ !,>+ + + =−5! < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ + − ,!5− < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + > ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

= 
 

 )Α'∗%1+       #;4/5<, !− 2 ∋14 − !5+     /5−−   
1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   

∃) 9?$ !,>+ + >Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ + −Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + +Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ !5! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, ,, !+ /5/! /5!< / / /5/! 

 0+%9       #;4/56− !− 
2 ∋14 
!5> 

      !/5/>   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5< ,, !+ / /5!< !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 <5!< 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5<< 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ , ! −//5− !5> ,, !</ /5,< /566 , /5!= /56< 
∃) 9?$ !,>+ , < !6−5, /5+ !> 6< /5/< /5, , /5/6 /5/, 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ , , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ , , =−5! < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ , !, ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!/ 
 

 )Α'∗%1+       #;4/5/= !− 2 ∋14 , !5>     ,5<,   
1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   

∃) 9?$ !,>+ , !,Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ , ,Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ , <Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, !5− /5/< /5/+ 

 0+%9       #;4/5>< !− 
2 ∋14 
,56 

      <   

∃) 9?$ !,>+ , 6Β 6=,56 !5> ,, !<, /5,− /566 !5− /5!6 /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . ,−/       
∀0∋123∋14 !5,/ 

,67∃ 
    

894/56−> 
#: 

8;4/56−> 
#: 

8>4/5<== 
#: 

/ !>5!! 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5,− ,, !− / /5!< , /5/, /5/, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5, !> 6< /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5+− ,, !− /5/! /5!< / / /5/! 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ + ! ,+5− /5+ !− − / /5/+ , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<6 !− 2 ∋14 − !5>     /5+!   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . ,−/                   /   
∃) 9?$ !,>+ + !Β ,+56 !5!− !− , /5/! /5/+ !5− / /5/! 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!! 
 

 2'≅<;<∗       #;4/5<, !− 
2 ∋14 
!5, 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, ,, !+ /5/! /5!< / / /5/! 

 0+%9       #;4/56− !− 
2 ∋14 
!5> 

      !/5/>   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5< ,, !+ / /5!< !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . ,−/       
∀0∋123∋14 !5/− 

,/7∃ 
    

894/56=+ 
#: 

8;4/56=+ 
#: 

8>4/56=, 
#: 

/ !>5!! 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5< !> 66 /5/! /5, , /5/6 /5/− 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< !5=! ,> − /5/! /5/> / / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5+ !> 66 /5/< /5, / / /5/< 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ − > ,>5, /5+ !− + / /5/+ , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<, !− 2 ∋14 + !     /5+!   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . ,−/                   /   
∃) 9?$ !,>+ − >Β ,>5− !5!− !− , /5/! /5/+ !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/56/ !− 
2 ∋14 
!5< 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ − <Β !6+56 +5,− !> 6> /5< /5, !5− /5/< /5<< 

 0+%9       #;4/566 !− 
2 ∋14 
!5, 

      !!5/−   



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!, 
 

∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 +5!< 

,67∃ 
    894/56, #: 8;4/56, #: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5++ 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ , ! −//5− !5> ,, !</ /5,< /566 , /5!= /56< 
∃) 9?$ !,>+ , < !6−5, /5+ !> 6< /5/< /5, , /5/6 /5/, 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ , , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ , , =−5! < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ , + ,!5− < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ , = 6,5= < !− !! /5/< /5! /5< / /5/6 
∃) 9?$ !,>+ , !/ ,65< <5− !− − /5/, /5/− /5, / /5/, 
 )Α'∗%1+       #;4/5/= !− 2 ∋14 , !5>     ,5−<   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ , !/Β ,65, 65/− !− + /5/, /5/− ! / /5/< 

 2'≅<;<∗       #;4/5<6 !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ , =Β 6,5+ < !− !, /5/6 /5! !5! /5/! /5/6 
∃) 9?$ !,>+ , +Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ , <Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, !5− /5/< /5/+ 

 0+%9       #;4/5>< !− 
2 ∋14 
,56 

      <   

∃) 9?$ !,>+ , 6Β 6=,56 !5> ,, !<, /5,− /566 !5− /5!6 /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!< 
 

∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 +5,/ 

,67∃ 
    894/56, #: 8;4/56, #: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5++ 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5,− ,, !− / /5!< , /5/, /5/, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5, !> 6< /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5+− ,, !− /5/! /5!< / / /5/! 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ + , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5< / /5! 
∃) 9?$ !,>+ + + =−5! < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ + − ,!5− < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + 6 6,5= < !− !! /5/< /5! /5< / /5/6 
∃) 9?$ !,>+ + < ,65< <5− !− − /5/, /5/− /5, / /5/, 
 )Α'∗%1+       #;4/5</ !− 2 ∋14 − !5−     /5++   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ + <Β ,65, 65/− !− + /5/, /5/− ! / /5/< 

 2'≅<;<∗       #;4/5<6 !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ + 6Β 6,5+ < !− !, /5/6 /5! !5! /5/! /5/6 
∃) 9?$ !,>+ + −Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + +Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ !5! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, ,, !+ /5/! /5!< / / /5/! 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!6 
 

 0+%9       #;4/56− !− 
2 ∋14 
!5> 

      !/5/>   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5< ,, !+ / /5!< !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 <5,/ 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5<< 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5,− ,, !− / /5!< , /5/, /5/, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5, !> 6< /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5+− ,, !− /5/! /5!< / / /5/! 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ + , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5< / /5! 
∃) 9?$ !,>+ + + =−5! < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ + = ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<< !− 2 ∋14 − !5>     /5−   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ + =Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ + +Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!− 
 

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ !5! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, ,, !+ /5/! /5!< / / /5/! 

 0+%9       #;4/56− !− 
2 ∋14 
!5> 

      !/5/>   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5< ,, !+ / /5!< !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 +5/− 

,67∃ 
    

894/56!= 
#: 

8;4/56!= 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5++ 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5< !> 66 /5/! /5, , /5/6 /5/− 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< !5=! ,> − /5/! /5/> / / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ − < !6,5< /5+ !> 66 /5/< /5, / / /5/< 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ − , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ − − =− < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − , ,!56 < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ − !/ 6,5> < !− !! /5/< /5! /5< / /5/6 
∃) 9?$ !,>+ − = ,65< <5− !− − /5/, /5/− /5, / /5/, 
 )Α'∗%1+       #;4/5</ !− 2 ∋14 − !5−     /5++   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ − =Β ,65! 65/− !− + /5/, /5/− ! / /5/< 

 2'≅<;<∗       #;4/5<6 !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!+ 
 

∃) 9?$ !,>+ − !/Β 6,5− < !− !, /5/6 /5! !5! /5/! /5/6 
∃) 9?$ !,>+ − ,Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ − −Β =656 < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ − ,Β !!,5> < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ − <Β !6+56 +5,− !> 6> /5< /5, !5− /5/< /5<< 

 0+%9       #;4/566 !− 
2 ∋14 
!5, 

      !!5/−   

∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . ,−/       
∀0∋123∋14 !5!< 

,67∃ 
    

894/56−> 
#: 

8;4/56−> 
#: 

8>4/5<== 
#: 

/ !>5!! 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ , ! −//5− !5> ,, !</ /5,< /566 , /5!= /56< 
∃) 9?$ !,>+ , < !6−5, /5+ !> 6< /5/< /5, , /5/6 /5/, 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ , !! ,+5− /5+ !− − / /5/+ , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5!/ !− 2 ∋14 , ,     ,56>   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . ,−/                   /   
∃) 9?$ !,>+ , !!Β ,+56 !5!− !− , /5/! /5/+ !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<, !− 
2 ∋14 
!5, 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ , <Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, !5− /5/< /5/+ 

 0+%9       #;4/5>< !− 
2 ∋14 
,56 

      <   

∃) 9?$ !,>+ , 6Β 6=,56 !5> ,, !<, /5,− /566 !5− /5!6 /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!, 
 

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 ,5!< 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5,, 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ , ! −//5− !5> ,, !</ /5,< /566 , /5!= /56< 
∃) 9?$ !,>+ , < !6−5, /5+ !> 6< /5/< /5, , /5/6 /5/, 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ , , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5, / /5/= 
∃) 9?$ !,>+ , ! ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5/= !− 2 ∋14 , !5>     ,5<=   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ , !Β ,<56 /56− !> < / /5/< / / / 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ , !Β ,<56 /5, !− + / /5/− !5− / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ , ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ ! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ , <Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, !5− /5/< /5/+ 

 0+%9       #;4/5>< !− 
2 ∋14 
,56 

      <   

∃) 9?$ !,>+ , 6Β 6=,56 !5> ,, !<, /5,− /566 !5− /5!6 /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//       
∀0∋123∋14 −5,/ 

,67∃ 
    

894/56/, 
#: 

8;4/56/, 
#: 

8>4/5<!= 
#: 

/ !>5−− 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!> 
 

 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   
∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5,− ,, !− / /5!< , /5/, /5/, 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5, !> 6< /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + , !6−5, /5+− ,, !− /5/! /5!< / / /5/! 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ + , !!>5+ < !> <! /5/= /5!+ /5< / /5! 
∃) 9?$ !,>+ + + =−5! < !> ,! /5/+ /5!< /5, / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ + − ,!5− < !> !/ /5/< /5! /5, / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + 6 6,5= < !− !! /5/< /5! /5< / /5/6 
∃) 9?$ !,>+ + !/ ,<5+ /5+ !− − / /5/− , / /5/! 
 )Α'∗%1+       #;4/5<! !− 2 ∋14 − !5+     /5−>   

1"2%;<∗ 1;∃ !+,− . +//                   /   
∃) 9?$ !,>+ + !/Β ,<56 !5!− !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 

 2'≅<;<∗       #;4/5<< !− 
2 ∋14 
!5! 

      /5−   

∃) 9?$ !,>+ + 6Β 6,5+ < !− !, /5/6 /5! !5! /5/! /5/6 
∃) 9?$ !,>+ + −Β ,! < !> > /5/< /5! ! / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + +Β =65− < !> !> /5/− /5!< ! /5/! /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !!,5= < !> << /5! /5!+ !5! /5/! /5!! 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, ,, !+ /5/! /5!< / / /5/! 

 0+%9       #;4/56− !− 
2 ∋14 
!5> 

      !/5/>   

∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5, !> 6+ /5/< /5, / / /5/< 
∃) 9?$ !,>+ + ,Β !665, /5< ,, !+ / /5!< !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

!= 
 

∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!///       

∀0∋123∋14 <5!= 
,/7∃ 

    
894/566− 

#: 
8;4/566− 

#: 
8>4/56<, 

#: 
/5/! !>5<, 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ < < <,!5> ,5=, ,, +/ /5!> /5,> /5, /5/! /5!= 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ < , ,−,5− < ,, <= /5!, /5,, /5, / /5!, 
∃) 9?$ !,>+ < − ,/<5! < !> ,, /5,< /5,> /5< /5/! /5,6 
∃) 9?$ !,>+ < 6 ,−5> /5> !− − / /5/− , / /5/! 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/<   
 )Χ215;55       #;4/5</ ! 2 ∋14 6 !5,     /5,+   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!/// 

                  /5/!   

∃) 9?$ !,>+ < 6Β ,−5+ /5>− !− , /5/! /5/− !5− / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ < −Β ,/!5> < ,, ,= /5/= /5!> ! /5/, /5! 
∃) 9?$ !,>+ < ,Β ,−/5= < ,, 6, /5!< /5,, ! /5/, /5!− 
∃) 9?$ !,>+ < <Β <!=5> <5!! ,, +6 /5, /5,> ! /5/6 /5,6 

 0+%9       #;4!5/< !− 
2 ∋14 
,5+ 

      =5+>   

∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

,/ 
 

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!,//                   /5/!   

∃) 9?$ !,>+ !% +Β <!5, !5>> !− > /5/! /5/, < /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ !% ,Β −+5= ,5= !> + /5/, /5/> ! / /5/, 
∃) 9?$ !,>+ !% >Β !/+5< < !> ,− /5/, /5!− ! /5/! /5/= 
∃) 9?$ !,>+ !% =Β !−−5+ < !> −< /5!+ /5,! ! /5/, /5!> 
∃) 9?$ !,>+ !% !/Β ,/65= < !> >− /5,− /5,> !5! /5/6 /5< 
∃) 9?$ !,>+ !% !!Β ,−65, /5+ ,, 6< /5/< /5,, ! /5/< /5/− 
∃) 9?$ !,>+ !% <Β 6>−56 ,56 ,, !<, /5<, /56< ! /5/= /56! 
∃) 9?$ !,>+ !% 6Β −,=5, !5,, ,, !,= /5<! /5−! !5− /5, /5− 

 0+%9       #;4,5<− !− 
2 ∋14 
<5> 

      +5/=   

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!>// 

      
∀0∋123∋14 −5/6 

,/7∃ 
    894/5,= #: 8;4/5,= #: 

8>4/5,>, 
#: 

/5/, !>5−6 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ !% < −>,5= !5+− ,, !+= /5,> /5−, , /5,+ /5−6 
 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /5/!   

∃) 9?$ !,>+ !% < 6>>5− ,56 ,, !,6 /5< /56< /5, /5/, /5<, 
∃) 9?$ !,>+ != − ,<,5+ 65− !> => /566 /5<, , /5! /5−6 
∃) 9?$ !,>+ != 6 !>+5= < !> +, /5, /5,+ /5, /5/! /5,! 
∃) 9?$ !,>+ != < !6!5! < !> 6! /5!, /5!= /5, / /5!< 
∃) 9?$ !,>+ != , =−5< < !− −+ /5!, /5, /5< /5/! /5!, 
∃) 9?$ !,>+ != > 6−5> /5>− !− !/ /5/! /5! , /5/! /5/, 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/=   
 )Χ215;55       #;4/5+− ! 2 ∋14 + !5,     /5−   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// .                   /5/,   



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

,! 
 

!>// 

∃) 9?$ !,>+ != >Β 6−5− /5= !− !, /5/! /5! !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ != ,Β =65, < !− +/ /5!> /5, !5! /5/, /5, 
∃) 9?$ !,>+ != <Β !6/5, < !> 66 /5!< /5!= ! /5/, /5!− 
∃) 9?$ !,>+ != 6Β !>−5, < !> ,, /5,! /5,+ ! /5/< /5,− 
∃) 9?$ !,>+ != −Β ,<!5, /5+ !> !/6 /5/+ /5<, / / /5/+ 
∃) 9?$ !,>+ != −Β ,<!5, <5= ,, <+ /5!6 /5, !5− /5/< /5!, 

 0+%9       #;4!5<< !− 
2 ∋14 
<5/ 

      <   

∃) 9?$ !,>+ !% <Β 6>−56 ,56 ,, !<, /5<, /56< ! /5/= /56! 
∃) 9?$ !,>+ !% 6Β −,=5, !5,, ,, !,= /5<! /5−! !5− /5, /5− 

 0+%9       #;4,5<− !− 
2 ∋14 
<5> 

      +5/=   

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 <<Α+// . >//       
∀0∋123∋14 !5/, 

,/7∃ 
    

894/5>6+ 
#: 

8;4/5>6+ 
#: 

8>4/5><< 
#: 

/5/! !>5! 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ , , <−>5, +5= ,, ,, /5− /5<, , /5! /5+ 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ , !, 6= /5>+ !− !, /5/! /5! , /5/! /5/, 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5!!   
 )Χ215;55       #;4/56/ ! 2 ∋14 6 !5=     !5−   

2%9?1 .;%$ )1 <<Α+// . >//                   /5/!   
∃) 9?$ !,>+ , !,Β 6>5, /5,+ !− !, /5/! /5! !5− /5/! /5/, 
∃) 9?$ !,>+ , +Β <−+56 , ,, ,, /5−6 /5<, !5− /5/, /5+! 

 0+%9       #;4!5!= !− 2 ∋14       >5=,   



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

,, 
 

,5> 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!,//       

∀0∋123∋14 <5!! 
,/7∃ 

    
894/5−!+ 

#: 
8;4/5−!+ 

#: 
8>4/5−,− 

#: 
/5/! !>5<, 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ , ! −//5− !5> ,, !</ /5,< /566 , /5!= /56< 
∃) 9?$ !,>+ 6 6 <−−56 ,5,, ,, ,! /5!= /5<! /5, /5/! /5, 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ 6 < ,,=5> < ,, 6, /5!6 /5,− /5, /5/! /5!− 
∃) 9?$ !,>+ 6 , ,,−5, < !> =< /5,> /5<! /5< /5/! /5,= 
∃) 9?$ !,>+ 6 ! ,=5= /5> !− + / /5/+ , / /5/! 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/6   
 )Χ215;55       #;4/5<! ! 2 ∋14 6 !5<     /5=   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!,//                   /5/!   

∃) 9?$ !,>+ 6 !Β ,=5, /5>− !− > /5/! /5/+ !5− / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ 6 ,Β ,,<5, < !> == /5< /5<! !5! /5/− /5<− 
∃) 9?$ !,>+ 6 <Β ,,>5! < ,, −/ /5!− /5,− ! /5/< /5!> 
∃) 9?$ !,>+ 6 6Β <−<5! ,5= ,, ,+ /5,, /5<! ! /5/− /5,, 

 0+%9       #;4!5!> !− 
2 ∋14 
,5> 

      >5=<   

∃) 9?$ !,>+ , 6Β 6=,56 !5> ,, !<, /5,− /566 !5− /5!6 /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

,< 
 

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!!// 

      
∀0∋123∋14 +5!= 

,/7∃ 
    

894/56+< 
#: 

8;4/56+< 
#: 

8>4/56>! 
#: 

/5/! !>5+− 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ < < <,!5> ,5=, ,, +/ /5!> /5,> /5, /5/! /5!= 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ < , ,−,5− < ,, <= /5!, /5,, /5, / /5!, 
∃) 9?$ !,>+ < − ,/<5! < !> ,, /5,< /5,> /5< /5/! /5,6 
∃) 9?$ !,>+ < !, !−<5, < !> 6> /5!6 /5,! /5, / /5!− 
∃) 9?$ !,>+ < !! !/65< < !> ,− /5/, /5!6 /5, / /5/> 
∃) 9?$ !,>+ < !− −65= ,5= !− !+ /5/− /5!! /5< / /5/− 
∃) 9?$ !,>+ < !, ,+5> !5!6 !− − /5/! /5/+ < / /5/! 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/<   
 )Χ215;55       #;4/5<> ! 2 ∋14 6 !5,     /5−   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!!//                   /5/!   

∃) 9?$ !,>+ < !,Β ,+5+ !5<! !− , /5/! /5/+ < / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ < !−Β −65− ,5= !− !6 /5/6 /5!! !5! /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ < !!Β !/<5+ < !> ,< /5/, /5!6 ! /5/! /5/> 
∃) 9?$ !,>+ < !,Β !−,5, < !> −! /5!− /5,! !5! /5/, /5!> 
∃) 9?$ !,>+ < −Β ,/!5> < ,, ,= /5/= /5!> ! /5/, /5! 
∃) 9?$ !,>+ < ,Β ,−/5= < ,, 6, /5!< /5,, ! /5/, /5!− 
∃) 9?$ !,>+ < <Β <!=5> <5!! ,, +6 /5, /5,> ! /5/6 /5,6 

 0+%9       #;4!5/< !− 
2 ∋14 
,5+ 

      =5+>   



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

,6 
 

∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α+// . 
!///       

∀0∋123∋14 !5!= 
,/7∃ 

    
894/5−<> 

#: 
8;4/5−<> 

#: 
8>4/5−6, 

#: 
/ !>5! 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ < < <,!5> ,5=, ,, +/ /5!> /5,> /5, /5/! /5!= 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ < , <!5, !5!6 !− + /5/! /5/, , / /5/! 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/6   
 )Χ215;55       #;4/5,= ! 2 ∋14 6 !5,     !5!6   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α+// . 
!/// 

                  /   

∃) 9?$ !,>+ < ,Β <! !5+ !− > /5/! /5/+ !5− / /5/, 
∃) 9?$ !,>+ < <Β <!=5> <5!! ,, +6 /5, /5,> ! /5/6 /5,6 

 0+%9       #;4!5/< !− 
2 ∋14 
,5+ 

      =5+>   

∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

,− 
 

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!///       

∀0∋123∋14 −5!= 
,/7∃ 

    
894/566− 

#: 
8;4/566− 

#: 
8>4/56<, 

#: 
/5/! !>5−6 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ < < <,!5> ,5=, ,, +/ /5!> /5,> /5, /5/! /5!= 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ < , ,−,5− < ,, <= /5!, /5,, /5, / /5!, 
∃) 9?$ !,>+ < − ,/<5! < !> ,, /5,< /5,> /5< /5/! /5,6 
∃) 9?$ !,>+ < !, !−<5, < !> 6> /5!6 /5,! /5, / /5!− 
∃) 9?$ !,>+ < !! !/65< < !> ,− /5/, /5!6 /5, / /5/> 
∃) 9?$ !,>+ < !+ ,−5> !5! !− − /5/! /5/− , / /5/! 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/<   
 )Χ215;55       #;4/5<+ ! 2 ∋14 6 !5+     /5−   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . 
!/// 

                  /5/!   

∃) 9?$ !,>+ < !+Β ,−5+ !5!− !− , /5/! /5/− !5− / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ < !!Β !/<5+ < !> ,< /5/, /5!6 ! /5/! /5/> 
∃) 9?$ !,>+ < !,Β !−,5, < !> −! /5!− /5,! !5! /5/, /5!> 
∃) 9?$ !,>+ < −Β ,/!5> < ,, ,= /5/= /5!> ! /5/, /5! 
∃) 9?$ !,>+ < ,Β ,−/5= < ,, 6, /5!< /5,, ! /5/, /5!− 
∃) 9?$ !,>+ < <Β <!=5> <5!! ,, +6 /5, /5,> ! /5/6 /5,6 

 0+%9       #;4!5/< !− 
2 ∋14 
,5+ 

      =5+>   

∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
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,+ 
 

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α−// . 
!,// 

      
∀0∋123∋14 !5!> 

,/7∃ 
    

894/5+−= 
#: 

8;4/5+−= 
#: 

8>4/5−++ 
#: 

/5/! !>5! 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ > ! 6+, !5− ,, !!− /5!, /56! /5< /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ < < <,!5> ,5=, ,, +/ /5!> /5,> /5, /5/! /5!= 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ < = <>5, /5−! !− , / /5/> , /5/! /5/! 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/,   
 )Χ215;55       #;4/5<+ ! 2 ∋14 6 !5+     !5!!   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α−// . 
!,// 

                  /5/!   

∃) 9?$ !,>+ < =Β <,5= !5+ !− !/ /5/, /5/> !5− / /5/, 
∃) 9?$ !,>+ < <Β <!=5> <5!! ,, +6 /5, /5,> ! /5/6 /5,6 

 0+%9       #;4!5/< !− 
2 ∋14 
,5+ 

      =5+>   

∃) 9?$ !,>+ > !Β 6+6 !5− ,, !,, /5!> /56! !5! /5/= /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α+// . ,//       
∀0∋123∋14 ,5/< 

,/7∃ 
    

894/5<>6 
#: 

8;4/5<>6 
#: 

8>4/5<,= 
#: 

/ !>5,! 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   
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∃) 9?$ !,>+ !% < −>,5= !5+− ,, !+= /5,> /5−, , /5,+ /5−6 
 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /5/!   

∃) 9?$ !,>+ !% < 6>>5− ,56 ,, !,6 /5< /56< /5, /5/, /5<, 
∃) 9?$ !,>+ !% !! ,−−5= /5+ ,, 6/ /5/, /5,< /5, /5/! /5/< 
∃) 9?$ !,>+ !% ,6 ,,5, /5+ !− 6 / /5/− , / / 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/,   
 )Χ215;55       #;4/5!/ ! 2 ∋14 , !5,     −5/=   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α+// . ,//                   /   
∃) 9?$ !,>+ !% ,6Β ,,5! /5+− !− + / /5/− !5− / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ !% !!Β ,−65, /5+ ,, 6< /5/< /5,, ! /5/< /5/− 
∃) 9?$ !,>+ !% <Β 6>−56 ,56 ,, !<, /5<, /56< ! /5/= /56! 
∃) 9?$ !,>+ !% 6Β −,=5, !5,, ,, !,= /5<! /5−! !5− /5, /5− 

 0+%9       #;4,5<− !− 
2 ∋14 
<5> 

      +5/=   

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . =//       
∀0∋123∋14 65,, 

,/7∃ 
    

894/5<>+ 
#: 

8;4/5<>+ 
#: 

8>4/5<=6 
#: 

/ !>56< 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ > , !6,<5− /5>! <− =< /5/> /5−! /5, /5/< /5! 
∃) 9?$ !,>+ > , !<,+5, !5+ <− ,, /5!, /56+ !56 /5!6 /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > , >,−5, !5<− <− << /5/6 /5,= /5, /5/! /5/− 
∃) 9?$ !,>+ , , <−>5, +5= ,, ,, /5− /5<, , /5! /5+ 

 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /   
∃) 9?$ !,>+ , − ,,,5< < ,, 6− /5!< /5,6 /5, /5/! /5!6 
∃) 9?$ !,>+ , 6 ,!=5− < !> >= /5,, /5< /5< /5/! /5,> 
∃) 9?$ !,>+ , < !++5> < !> −− /5!, /5,< /5, /5/! /5!, 
∃) 9?$ !,>+ , !/ ,,56 !5/= !− 6 / /5/− , / /5/! 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/,   
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 )Χ215;55       #;4/5,> ! 2 ∋14 6 !5!     /5+−   
2%9?1 .;%$ )1 !!Α+// . =//                   /   

∃) 9?$ !,>+ , !/Β ,,5, /5= !− + /5/! /5/− !5− / /5/! 
∃) 9?$ !,>+ , <Β !+−5, < !> −= /5!> /5,< ! /5/< /5, 
∃) 9?$ !,>+ , 6Β ,!>5! < !> =6 /5,> /5< !5! /5/− /5<< 
∃) 9?$ !,>+ , −Β ,,/5+ < ,, 6> /5!6 /5,6 ! /5/< /5!, 
∃) 9?$ !,>+ , +Β <−+56 , ,, ,, /5−6 /5<, !5− /5/, /5+! 

 0+%9       #;4!5!= !− 
2 ∋14 
,5> 

      >5=,   

∃) 9?$ !,>+ > ,Β >,/56 !5<> <− <− /5/− /5,> ! /5/6 /5/= 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β !<!,5> !5== <− >! /5!+ /56+ ,5, /5,< /5<= 
∃) 9?$ !,>+ > !Β !6+65, !56> <− => /5!6 /5−! ! /5!< /5,, 
∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α+// . ,//       
∀0∋123∋14 −5/< 

,/7∃ 
    

894/5<>6 
#: 

8;4/5<>6 
#: 

8>4/5<,= 
#: 

/ !>5−6 

∃) 9?$ !,>+ > , ,/−+56 65−− <− !+, /5,+ /5,! <5+ /5>= !5++ 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   

∃) 9?$ !,>+ !% < −>,5= !5+− ,, !+= /5,> /5−, , /5,+ /5−6 
 +% −//       #;4+/5// ,−   !     /5/!   

∃) 9?$ !,>+ !% < 6>>5− ,56 ,, !,6 /5< /56< /5, /5/, /5<, 
∃) 9?$ !,>+ !% !! ,−−5= /5+ ,, 6/ /5/, /5,< /5, /5/! /5/< 
∃) 9?$ !,>+ !% !/ ,/+5, < !> >/ /5,6 /5,> /5< /5/! /5,− 
∃) 9?$ !,>+ !% = !−+5+ < !> 6= /5!− /5,, /5, / /5!− 
∃) 9?$ !,>+ !% > !/+5= < !> ,+ /5/> /5!− /5, / /5/> 
∃) 9?$ !,>+ !% != ,,5, /5+ !− 6 / /5/− , / / 
 )'1";<∗       #;4!56> !−   !     /5/,   
 )Χ215;55       #;4/5!! ! 2 ∋14 , !5>     65<,   

2%9?1 .;%$ )1 ,!Α+// . ,//                   /   
∃) 9?$ !,>+ !% !=Β ,,5! /5+− !− + / /5/− !5− / /5/! 
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∃) 9?$ !,>+ !% >Β !/+5< < !> ,− /5/, /5!− ! /5/! /5/= 
∃) 9?$ !,>+ !% =Β !−−5+ < !> −< /5!+ /5,! ! /5/, /5!> 
∃) 9?$ !,>+ !% !/Β ,/65= < !> >− /5,− /5,> !5! /5/6 /5< 
∃) 9?$ !,>+ !% !!Β ,−65, /5+ ,, 6< /5/< /5,, ! /5/< /5/− 
∃) 9?$ !,>+ !% <Β 6>−56 ,56 ,, !<, /5<, /56< ! /5/= /56! 
∃) 9?$ !,>+ !% 6Β −,=5, !5,, ,, !,= /5<! /5−! !5− /5, /5− 

 0+%9       #;4,5<− !− 
2 ∋14 
<5> 

      +5/=   

∃) 9?$ !,>+ > ,Β ,/6<56 − <− !,+ /5>> /5,! >5+ ,5!, < 
 ≅;"=" .       #;46,5// <,   !     /5,6   
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ZDROJ TEPLA KONDENZA!NÍ KOTEL  
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ZDROJ TEPLA VÝM"NÍK TEPLA  



S W E P  IN T E R N A T ION A L  

 
 

  DATE 11/28/2012 PAGE 1 OF 3  

 
 

v. 1.5.6 SWEP International AB  
 P.O. Box 105 
 Hjalmar Brantingsväg 5  
 261 22 Landskrona 
 Sweden 
 

 
VÝM NÍK TEPLA : B12L/20 desek ( hrdla 4x5/4") 
 
TECHNICKÉ ZADÁNÍ STRANA 1 STRANA 2 
 

Médium strana 1 Water 
Médium strana 2 Water 
 
Vstupní teplota °C : 110,00 40,00 
Výstupní teplota °C : 90,00 55,00 
Pr to!né množství kg/s : 0,5574 0,7497 
 
VÝSLEDKY VÝPO!TU 
 

Výkon kW : 47,00 
Teplosm"nná plocha m2 : 0,504 
Logaritmický rozdíl teplot K : 52,46 
Sou!initel prostupu tepla (dostupný/požadovaný) W/m2,°C : 1780 
Plošná rezerva % : - 
Vypo!ítaná tlaková ztráta kPa : 2,44 3,98 
Po!et kanál  : 9L 10L 
Po!et desek  : 20 
 
KONSTRUK!NÍ DATA 
 

Materiál desek : AISI 316 
P#ipojení (výška) F1/F2/F3/F4 : ISO-G 1 1/4¨ A (45 mm)  
Umíst"ní p#ipojení in/out : F3/F1 F2/F4 
Objem dm3 : 0,567 0,630 
Max. provozní tlak  bar : 31,0/27,0 / 31,0/27,0 
Zkušební tlak bar : 50,0 
Max. provozní teplota °C : 155,00 / 225,00 
Rozm"r vrstvy desek (F+G) mm : 57,2 
Ší#ka mm : 117 
Výška mm : 287 
Váha - plného kg : 5,19 
Váha - prázdného kg : 4,02 
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VÝPO!ET TEPLÉ VODY A ZÁSOBNÍKU  
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VÝPO ET POT!EBY TEPLA NA OH!EV TEPLÉ VODY 

Dle normy  SN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - P!íprava teplé vody -Navrhování a 

projektování. 

Pot"eba tepla na oh"ev vody  za den 

( )1222 QQVcQ Pt −⋅⋅=  

( ) kWhQ t 7,2311055428,4163,12 =−⋅⋅=  

- kde: 

c – m"rná tepelná kapacita vody [Wh/lK] 

V2P – denní pot!eba teplé vody [l] 

Q1 – teplota studené vody [°C] 

Q2 – teplota teplé vody [°C] 

Teplo ztracené p"i oh"evu a distribuci teplé vody b#hem dne 

zQQ tz ⋅= 22  

kWhQ z 85,1155,07,2312 =⋅=  

- kde: 

z – koeficient zohled#ující ztráty p!i oh!evu vody a ztráty v rozvodech TV a cirkulace 
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Denní pot"eba tepla na oh"ev TV 

 ztP QQQ 222 +=  

 kWhQ P 55,34785,1157,2312 =+=  

Jednotlivé fáze odb"ru TV 
        - 5-17 hod. 35%  

     
Q2t = 0,35$n$Q2t = 81.09 kWh 

- 17-20 hod. 50% 

     
Q2t = 0,50$n$Q2t = 115.8 kWh 

- 20-24 hod. 15% 

     
Q2t = 0,15$n$Q2t = 34.75 kWh 

 
- 

   
%Q2t 

   
231.7 kWh 

Pom"rná k!ivka (nahrazena p!ímkami) odb"ru objemu TV 

 

Ro$ní pot"eba tepla na oh"ev TV 

 ( )d
t

t
QdQQ

sz

sl

PPrTV −⋅
−

−
⋅⋅+⋅= 350
55

55
8,0 22,  

 ( ) rokMWhQ rTV /93,73243350
1055

1555
7,2318,02437,231, =−⋅

−

−
⋅⋅+⋅=  

kde: 

Q2P – denní pot!eba tepla na oh!ev TV [kWh/rok] 

d – po&et dn' topného období v roce [dny] 
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0,8 – sou&initel zohled#ující snížení pot!eby tepla pro TV v lét" 

55 – teplota oh!ívané TV [°C] 

tsl – teplota studené vody v lét" ( obvykle 15 °C) [°C] 

tsz – teplota studené vody v zim" ( obvykle 13 °C) [°C] 

350 – obvyklý po&et dn' p!ípravy TV za rok 

Výpo$et velikosti zásobníku 

K!ivky dodávky a odb"ru tepla p!i oh!evu TV 

 

Pot"eba tepla na oh"ev TV  na den:  

kWhQ t 7,2312 =  

Teplo ztracené p"i oh"evu a distribuci TV:  

kWhzQQ tz 85,1155,0*7,23122 ==⋅=  

Teplo dodané p"i oh"evu vody:  

KWhQQQQ ztpp 55,34785,1157,2312221 =+=+==
 

Velikost zásobníku  

( ) ( )
lm

c

Q
Vz 98098,0

1055163,1

3,51 3

12

max ==
−⋅

=
−⋅

∆
=

θθ  



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

$ 
 

Stanovení tepelného výkonu pro oh"ev TV - zásobníkový oh"ev 

jmenovaný tepelný výkon oh!evu 

(1n=(Q1/t)max                                          t=24hod, Q1=347,55kW 

(1n=14,48kW 

Navrhuji zásobník Firmy Buderus s.r.o typ Logalux SO1000 o objemu 1000 litr'. Sou&ástí 

zásobníku je el. topná vložka o výkonu 9kW.  
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P ÍLOHA !.9 

OB"HOVÉ !ERPADLA 



Popis zařízení

pol. poč. označení cenová skupina jednotková cena [EUR] celková cena [EUR]

zařízení: vysoce výkonné čerpadlo
1 vysoce výkonné čerpadlo W1

WiloLStratos PICO 30/1L6
Energetická třída: A
 
Vysoce efektivní čerpadlo WILOLStratos PICO, řízené
elektronicky
 
Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na
závit, synchronním motorem, odolným vůči zablokování dle
technologie ECM (až 90% úspora energie ve srovnání s
neregulovaným čerpadlem) a integrovanou elektronickou
regulací výkonu k plynulé regulaci rozdílu tlaku. Použitelné
pro všechna topná a klimatizační zařízení(+2 až +110°C).
Regulační režim volitelný dle použití při topení
radiátory/podlahovém vytápění.
 
Sériově s:
 
 L Předvolitelné způsoby regulace k optimálnímu
přizpůsobení zatížení dpLc (diferenční tlak konstantní), dpLv
(diferenční tlak variabilní) kombinovatelné s regulační funkcí
Dynamic Adapt
 L Automatický útlumový režim
 L Integrovaná ochrana motoru
 L Provozní indikace a indikace poruchy (s chybovými kódy)
 L LC displej s přesnou navigací menu
 L Indikace aktuální spotřeby ve Watt
 L Indikace kumulované spotřeby v kilowatthodinách
 L Funkce Reset k vynulování elektroměru nebo k nastavení
na nastavení z výroby
 L Minimální spotřeba jen 3 W
 L Kompaktní konstrukce
 L Funkce automatického odblokování
 L Vysoký rozběhový moment
 L Automatické odvětrávání prostoru rotoru
 L Sériově tepelná izolace
 
Skříň čerpadla z šedé litiny (v závislosti na typu z červeného
kovu), oběžné kolo z polypropylenu, hřídel z ušlechtilé oceli s
kovem impregnovanými uhlíkovými kluznými ložisky.
 
Médium : voda, čistá 100 % 
Průtok : 2.06 m3/h
Dopravní výška : 1.80 m
Povol. provozní teplota
(+2 °C ... +110 °C) : 55 °C
Provozní tlak/Jmenovitý tlak : PN10
Druh proudu : 1~230V/50Hz
Způsob ochrany : IP X4D
Potrubní přípojka : Rp 1 1/4  / PN10
 
Značka : Wilo
Typ : Stratos PICO 30/1L6
číslo druhu zboží : 4132465

příslušenství: montáž potrubí
1 šroubení R1 1/4i x G2i (1x) W3

číslo druhu zboží : 4092742
1 Waermedaemmschale Stratos PICO W3

číslo druhu zboží : 4147206

Technické změny vyhrazeny. 3.1.11  L  19.10.2011 (Build 14)verze software status dat

Baron

skupina uživatelů CZ

telefon
telefax

zákazník VŠBLTUO

Zákazník č. LL

kontaktní osoba

projekt DIPLOMOVÁ PRÁCE

referent datum

projekt č..

20.11.2012

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU

strana 1 / 2

OBJEKT A, ČERPADLO Č1UmístěníMichael Baron



dopravní výška

příkon P1

6 m

4 m

2 m

min

max

6 m 4 m

2 m

min

max

0.4
0.8
1.2
1.6

2
2.4
2.8
3.2
3.6

4
4.4
4.8
5.2
5.6

6
6.4
6.8
7.2
[m]

0.004
0.008
0.012
0.016
0.02

0.024
0.028
0.032
0.036
0.04

0.044
[kW]

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 [m3/h]

1

zadání provozních hodnot

prutok
dopravní výška
dopravované médium
teplota kapa liny
hustota
k inematická viskozita

m³/h
m

°C
kg/m³
mm ²/s
kPa

údaje o čerpadle

Výrobek
typ
druh zařízení

jm enovitý tlak
m in. teplota kapa liny
max. teplota kapa liny

WILO
Stratos PICO 30/1L6

°C
°C

hydraulické údaje (provozní bod)

prutok m³/h
m

příkon P1 kW0.0243

materiály / hrídelové tesnení

rozměry

sací strana
výtlak
hmotnost

motorové údaje

jm enovité  otáčky
jm enovité  napětí
jm enovitý proud
druh krytí

10Rp 1 1/4/G 2 / PN
Rp 1 1/4/G 2 / PN10

2.2 kg

4230 1/m in

IP X4D

voda, čistá

985.7
0.5066

1.8
2.055

55

sam ostatné čerpadlo

10PN

2.06
1.8

0.35 A

15.87

teleso cerpadla
obežné kolo
hřídel
ložisko

ENLGJL 200
PP + G/F 40 %
ušlechtilá  ocel
uhlík , im pregnovaný kovem

a1 52 b4 55 l4 112
a2 34 b5 37 l5 8
b1 75 l0 180 G 32
b2 81 l1 132
b3 51 l3 90

tlak  páry

2
110

mm

minimální nátoková výška

teplota
m inimální nátoková výška

50
0.5

95
3

110
10

°C
m

přípustná to lerance napětí +/L 10%

provozní režim dpLc

,      Hz 1~230 V

dopravní výška

příkon P1 40 W

Výrobní čís lo 4132465

zařízení: vysoce výkonné čerpadlo

Energetická třída A

50

Stratos PICO 30/1L6
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Popis zařízení

pol. poč. označení cenová skupina jednotková cena [EUR] celková cena [EUR]

zařízení: vysoce výkonné čerpadlo
1 vysoce výkonné čerpadlo W1

WiloLStratos PICO 30/1L6
Energetická třída: A
 
Vysoce efektivní čerpadlo WILOLStratos PICO, řízené
elektronicky
 
Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na
závit, synchronním motorem, odolným vůči zablokování dle
technologie ECM (až 90% úspora energie ve srovnání s
neregulovaným čerpadlem) a integrovanou elektronickou
regulací výkonu k plynulé regulaci rozdílu tlaku. Použitelné
pro všechna topná a klimatizační zařízení(+2 až +110°C).
Regulační režim volitelný dle použití při topení
radiátory/podlahovém vytápění.
 
Sériově s:
 
 L Předvolitelné způsoby regulace k optimálnímu
přizpůsobení zatížení dpLc (diferenční tlak konstantní), dpLv
(diferenční tlak variabilní) kombinovatelné s regulační funkcí
Dynamic Adapt
 L Automatický útlumový režim
 L Integrovaná ochrana motoru
 L Provozní indikace a indikace poruchy (s chybovými kódy)
 L LC displej s přesnou navigací menu
 L Indikace aktuální spotřeby ve Watt
 L Indikace kumulované spotřeby v kilowatthodinách
 L Funkce Reset k vynulování elektroměru nebo k nastavení
na nastavení z výroby
 L Minimální spotřeba jen 3 W
 L Kompaktní konstrukce
 L Funkce automatického odblokování
 L Vysoký rozběhový moment
 L Automatické odvětrávání prostoru rotoru
 L Sériově tepelná izolace
 
Skříň čerpadla z šedé litiny (v závislosti na typu z červeného
kovu), oběžné kolo z polypropylenu, hřídel z ušlechtilé oceli s
kovem impregnovanými uhlíkovými kluznými ložisky.
 
Médium : voda, čistá 100 % 
Průtok : 2.70 m3/h
Dopravní výška : 2.10 m
Povol. provozní teplota
(+2 °C ... +110 °C) : 55 °C
Provozní tlak/Jmenovitý tlak : PN10
Druh proudu : 1~230V/50Hz
Způsob ochrany : IP X4D
Potrubní přípojka : Rp 1 1/4  / PN10
 
Značka : Wilo
Typ : Stratos PICO 30/1L6
číslo druhu zboží : 4132465

příslušenství: montáž potrubí
1 šroubení R1 1/4i x G2i (1x) W3

číslo druhu zboží : 4092742
1 Waermedaemmschale Stratos PICO W3

číslo druhu zboží : 4147206
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dopravní výška

příkon P1
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zadání provozních hodnot

prutok
dopravní výška
dopravované médium
teplota kapa liny
hustota
k inematická viskozita

m³/h
m

°C
kg/m³
mm ²/s
kPa

údaje o čerpadle

Výrobek
typ
druh zařízení

jm enovitý tlak
m in. teplota kapa liny
max. teplota kapa liny

WILO
Stratos PICO 30/1L6

°C
°C

hydraulické údaje (provozní bod)

prutok m³/h
m

příkon P1 kW0.0354

materiály / hrídelové tesnení

rozměry

sací strana
výtlak
hmotnost

motorové údaje

jm enovité  otáčky
jm enovité  napětí
jm enovitý proud
druh krytí

10Rp 1 1/4/G 2 / PN
Rp 1 1/4/G 2 / PN10

2.2 kg

4230 1/m in

IP X4D

voda, čistá

985.7
0.5066

2.1
2.697

55

sam ostatné čerpadlo

10PN

2.7
2.1

0.35 A

15.87

teleso cerpadla
obežné kolo
hřídel
ložisko

ENLGJL 200
PP + G/F 40 %
ušlechtilá  ocel
uhlík , im pregnovaný kovem

a1 52 b4 55 l4 112
a2 34 b5 37 l5 8
b1 75 l0 180 G 32
b2 81 l1 132
b3 51 l3 90

tlak  páry

2
110

mm

minimální nátoková výška

teplota
m inimální nátoková výška

50
0.5

95
3

110
10

°C
m

přípustná to lerance napětí +/L 10%

provozní režim dpLc

,      Hz 1~230 V

dopravní výška

příkon P1 40 W
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zařízení: vysoce výkonné čerpadlo
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REGULACE 
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ZA ÍZENÍ V OTOPNÉ SOUSTAV" 
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ELEKTRICKÉ SÁLÁVÉ PANELY 

REGULACE VNIT NÍ TEPLOTY 
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P ÍLOHA !.16 

PLYNOVÉ POTRUBÍ 



Dimenze potrubí dle TPG 704 01   

Kotel LOGAMAX plus GB 162 25kW p i maximálním výkonu spot ebuje 2,95m3/h. 

Je instalována kaskáda dvou kondenza!ních kotlu LOGAMAX GB162.  

      

Vr = V * p * n = [m3/h] 

    Vr = 3,7 * 2 * 1 = 5.9m3/h ( pro posouzení ) 

     

   kde:  Vr - redukovaný odb"r plynu  

    V - max. odb"r plynu jednoho kotle (dle katalogu výrobce) 

    p - po!et za ízení 

    n - sou!asnost provozu dle TPG 704 01 

    L - délka potrubí -20m 

    #pc - 100Pa  

 

 le pro jednotlivé úseky plynovodu: 

A – B:  3xKoleno + T kus =     2,6 m 

B – C:  Koleno + UA =                1,2 m  

 Množství plynu: 

               Vr a-b = 5.9m3/h 

    Vr b-c = 2.95 m3/h 

 Ekvivalentní délky plynovodu: 

    Le = l + #le 

    L a-b = 20 + 2,6 = 22,6 m 

    L b-c = 0,8 + 1,2 = 2 m  

 M!rná tlaková ztráta: 

 #p = 100/   (l + #le) 

  #p = 100/   (22.6 + 2 + 0,8 + 1,2) 

 #p = 3,75 kPa/m 

 Návrh potrubí: dle TPG 704 01  

Dle tlakové ztráty potrubí (kPa/m) minimální rozm"r potrubí DN 32, od kaskády je 

vedeno potrubí DN 50. 

 

 

 



PODKLADY KE KOTLI LOGAMAX PLUS GB 162 25Kw 

Podklady p evzaty od výrobce kotle Logamax plus GB BUDERUS s.r.o 
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    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 2011 
 
 
 Název úlohy:  OBJEKT A - NOVÝ STAV                                                                                                             
 Zpracovatel:  Bc. Michael Baron                                                                                                                                      
 Zakázka:  DIPLOVÁ PRÁCE                                                                                                                                          
 Datum:  21.11.2012 
 
 
 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:  Objekt A                                                                                                                                           
 Geometrie (objem/podlah.pl.):  3809,0 m3 / 976,5 m2 
 Ú!inná vnit"ní tepelná kapacita:  165,0 kJ/(K.m2) 
 

 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ne 
 

 Regulace otopné soustavy:  ano 
 

 Pr$m#rné vnit"ní zisky:  4535 W 
 ....... odvozeny pro  · produkci tepla: 3,0+3,0 W/m2 (osoby+spot"ebi!e) 
   · !asový podíl produkce: 100+20 % (osoby+spot"ebi!e) 
   · zohledn#ní spot"ebi!$: zisky i spot"eba 
   · p"íkon osv#tlení: 813,8 W (využito 5000,0 h/rok) 
   · pr$m. ú!innost osv#tlení: 10 % 
   · spot"ebu nouzového osv#tlení: 6,0 kWh/(m2.a) 
   · další tepelné zisky: 0,0 W 
 

 Teplo na p"ípravu TV:  70308,0 MJ/rok 
 ....... odvozeno pro  · spot"ebu energie na p"ípravu TV: 20,0 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:  Kondenza!ní kotel (podíl 50,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap". kotel) 
 Ú!innost výroby/regulace:  95,0 % / 97,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Kondenza!ní kotel (podíl 50,0 %) 
 Typ zdroje tepla:  obecný zdroj tepla (nap". kotel) 
 Ú!innost výroby/regulace:  95,0 % / 97,0 % 
 

 P"íkon !erpadel vytáp#ní:  40,0 W 
 P"íkon regulace/emise tepla:  50,0 / 0,0 W 
 

 Zdroje tepla na p$ípravu TV v zón& 
 
 

 Název zdroje tepla:  Kondenza!ní kotel (podíl 50,0 %) 
 Typ zdroje p"ípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap". kotel) 
 Ú!innost zdroje p"ípravy TV:  95,0 % 
 

 Název zdroje tepla:  Kondenza!ní kotel (podíl 50,0 %) 
 Typ zdroje p"ípravy TV:  obecný zdroj tepla (nap". kotel) 
 Ú!innost zdroje p"ípravy TV:  95,0 % 
 
 
 M rný tepelný tok v tráním zóny !. 1 : 
 
 Objem vzduchu v zón#:  3047,2 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:  518,024 W/K 
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 M rný tepelný tok prostupem mezi zónou !. 1 a exteriérem : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  U [W/m2K]  b [-]  U,N [W/m2K] 
  

 ST%NA S1                        288,3  0,230  1,00  0,300 
 ST&ECHA                         181,4  0,130  1,00  0,240 
 okno 700*1500                   12,6 (0,7x1,5 x 12)  0,890  1,00  1,500 
 okno 700*1500                   10,5 (0,7x1,5 x 10)  0,890  1,00  1,500 
 balkon 800*2300                 16,1 (0,7x2,3 x 10)  0,890  1,00  1,500 
 balkon 800*2300                 19,32 (0,7x2,3 x 12)  0,890  1,00  1,500 
 okna 2100*1500                  15,75 (2,1x1,5 x 5)  0,890  1,00  1,500 
 okna 1500*1500                  42,75 (1,5x1,5 x 19)  0,890  1,00  1,500 
 okna 1500*1500                  27,0 (1,5x1,5 x 12)  0,890  1,00  1,500 
 
 Vliv tepelných vazeb je ve výpo!tu zahrnut p"ibližn# sou!inem (A * DeltaU,tbm). 
 Pr$m#rný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm:  0,05 W/m2K 
 
 M rný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c:  202,227 W/K 
 ......................................... a p!íslušnými tepelnými vazbami Hd,tb:  30,686 W/K 
 
 
 M rný tok zeminou u zóny !. 1 : 
  

     1. konstrukce ve styku se zeminou 
 Název konstrukce:                                                                                                                                                         
  

 Plocha kce ve styku se zeminou !i sklepem:  0,0 m2 
 Sou!initel prostupu tepla této konstrukce:  0,0 W/m2K 
  initel teplotní redukce:  0,0 
  

 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  0,0 W/K 
  

 Celkový ustálený m rný tok zeminou Hg:  0,000 W/K 
 ............. a p!íslušnými tep. vazbami Hg,tb:  0,000 W/K 
  

 Kolísání celk. ekv. m#sí!ních m#rných tok$ Hg,m:  od 0,0 do 0,0 W/K 
  

 
 
 M rný tok prostupem nevytáp nými prostory u zóny !. 1 : 
     1. konstrukce u nevytáp. prostoru 
 Název konstrukce:  STROP NAD 1.PP 
  

 Plocha kce ve styku s nevytáp.prostorem:  162,75 m2 
 Sou!initel prostupu tepla této konstrukce:  0,52 W/m2K 
  initel teplotní redukce:  0,29 
  

 M#rný tep.tok touto konstrukcí:  24,543 W/K 
  

 M rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  24,543 W/K 
 ............... a p!íslušnými tep. vazbami Hu,tb:  8,138 W/K 
 
 
 Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny !. 1 : 
 
 Název konstrukce  Plocha [m2]  g/alfa [-]  Fgl [-]  Fc [-]  Fs [-]  Orientace 
 okno 700*1500                   12,6  0,0  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okno 700*1500                   10,5  0,0  0,7  1,0  1,0  Východ 
 balkon 800*2300                 16,1  0,0  0,7  1,0  1,0  Západ 
 balkon 800*2300                 19,32  0,0  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okna 2100*1500                  15,75  0,0  0,7  1,0  1,0  Východ 
 okna 1500*1500                  42,75  0,0  0,7  1,0  1,0  Západ 
 okna 1500*1500                  27,0  0,0  0,7  1,0  1,0  Východ 
  

 Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): 
 

 M&síc:  1  2  3  4  5  6 
 

 Zisk (vytáp ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 

 M&síc:  7  8  9  10  11  12 
 

 Zisk (vytáp ní):  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
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 P"EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO#TU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : 
 
 VÝSLEDKY VÝPO TU PRO ZÓNU  . 1 : 
 
 Název zóny:  Objekt A                                                                                                                                           
 Vnit"ní teplota (zima/léto):  20,0 C / 20,0 C 
 Zóna je vytáp#na/chlazena:  ano / ne 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 
 M#rný tepelný tok v#tráním Hv:  518,024 W/K 
 M#rný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
 m#rný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  241,050 W/K 
 Ustálený m#rný tok zeminou Hg:  --- 
 M#rný tok prostupem nevytáp. prostory Hu:  24,543 W/K 
 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:  783,617 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  46,804  13,568  ---  13,568  0,998  100,0  33,261 
 2  39,052  11,589  ---  11,589  0,998  100,0  27,487 
 3  35,051  12,257  ---  12,257  0,996  100,0  22,845 
 4  23,967  11,359  ---  11,359  0,985  100,0  12,775 
 5  14,062  11,328  ---  11,328  0,904  100,0  3,823 
 6  7,312  10,830  ---  10,830  0,638  9,6  0,400 
 7  4,617  11,191  ---  11,191  0,413  0,0  --- 
 8  5,667  11,328  ---  11,328  0,500  0,0  --- 
 9  12,999  11,412  ---  11,412  0,877  79,4  2,991 
 10  23,087  12,230  ---  12,230  0,977  100,0  11,136 
 11  32,904  12,390  ---  12,390  0,994  100,0  20,585 
 12  42,816  13,514  ---  13,514  0,997  100,0  29,339 
  

 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:  164,642 GJ 
 
 Energie dodaná do zóny po m&sících: 
 

 M&síc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  37,583  ---  ---  6,167  6,183  0,192  50,125 
 2  31,058  ---  ---  6,167  4,845  0,173  42,243 
 3  25,813  ---  ---  6,167  4,726  0,192  36,899 
 4  14,435  ---  ---  6,167  4,016  0,186  24,804 
 5  4,320  ---  ---  6,167  3,694  0,192  14,373 
 6  0,452  ---  ---  6,167  3,428  0,135  10,183 
 7  ---  ---  ---  6,167  3,542  0,134  9,844 
 8  ---  ---  ---  6,167  3,694  0,134  9,995 
 9  3,380  ---  ---  6,167  4,074  0,174  13,796 
 10  12,583  ---  ---  6,167  4,696  0,192  23,638 
 11  23,260  ---  ---  6,167  5,161  0,186  34,774 
 12  33,151  ---  ---  6,167  6,123  0,192  45,633 
  

 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:  316,306 GJ 
  
  
 
 



Bc. Michael Baron  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

% 
 

 Pr%m&rný sou#initel prostupu tepla zóny 
  

 M#rný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  265,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  776,5 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr$m#rný sou!initel prostupu tepla 
 podle !l. 5.3.4 v  SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,50 W/m2K 
  

 Pr%m rný sou!initel prostupu tepla obálky zóny U,em:  0,34 W/m2K 
  
 
 
 
 

 P"EHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPO#TU PRO CELÝ OBJEKT : 
  

 Faktor tvaru budovy A/V:  0,2 m2/m3 
  
 Rozložení m rných tepelných tok% 
  

 Zóna  Položka  M&rný tok [W/K]  Procento [%] 
  

 1  Celkový m#rný tok H:  783,617  100,0 % 
  

 z toho:  M#rný tok vým#nou vzduchu Hv:  518,024  66,1 % 
  M#rný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  0,0 % 
  M#rný tok p"es nevytáp#né prostory Hu:  24,543  3,1 % 
  M#rný tok tepelnými vazbami H,tb:  38,824  5,0 % 
  M#rný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  202,227  25,8 % 
  

 rozložení m rných tok" po konstrukcích: 
  

  Obvodová st#na:  66,309  8,5 % 
  St"echa:  23,582  3,0 % 
  Podlaha:  24,543  3,1 % 
  Otvorová výpl':  112,336  14,3 % 
  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:  783,617 W/K 
 Objem budovy stanovený z vn#jších rozm#r$:   3809,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle  SN 730540 (1994):  0,21 W/m3K 
 Spot"eba tepla na vytáp#ní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  15,1 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 
  

 M#rný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  265,6 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  776,5 m2 
  

 Výchozí hodnota požadavku na pr$m#rný sou!initel prostupu tepla 
 podle !l. 5.3.4 v  SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,50 W/m2K 
  

 Pr%m rný sou!initel prostupu tepla obálky budovy U,em:  0,34 W/m2K 
  
   
  

 Celková a m rná pot$eba tepla na vytáp ní 
  

 Celková ro!ní pot"eba tepla na vytáp#ní budovy:  164,642 GJ  45,734 MWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn#jších rozm#r$:  3809,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  976,5 m2 
  

 M#rná pot"eba tepla na vytáp#ní budovy (na 1 m3):  12,0 kWh/(m3.a) 
  

 M&rná pot$eba tepla na vytáp&ní budovy:  47 kWh/(m2.a) 
  

 Hodnota byla stanovena pro po!et denostup'$ D =   4107. 
  

 M#rná pot"eba tepla na vytáp#ní pro 3422 denostup'$ 
 p"i daném zp$sobu v#trání a vnit"ních ziscích:  41 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  37,583  ---  ---  6,167  6,183  0,192  50,125 
 2  31,058  ---  ---  6,167  4,845  0,173  42,243 
 3  25,813  ---  ---  6,167  4,726  0,192  36,899 
 4  14,435  ---  ---  6,167  4,016  0,186  24,804 
 5  4,320  ---  ---  6,167  3,694  0,192  14,373 
 6  0,452  ---  ---  6,167  3,428  0,135  10,183 
 7  ---  ---  ---  6,167  3,542  0,134  9,844 
 8  ---  ---  ---  6,167  3,694  0,134  9,995 
 9  3,380  ---  ---  6,167  4,074  0,174  13,796 
 10  12,583  ---  ---  6,167  4,696  0,192  23,638 
 11  23,260  ---  ---  6,167  5,161  0,186  34,774 
 12  33,151  ---  ---  6,167  6,123  0,192  45,633 
  

 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:  186,035 GJ  51,676 MWh  53 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na vytáp#ní Q,aux,H:  2,080 GJ  0,578 MWh  1 kWh/m2 
 Energetická náro#nost vytáp&ní za rok EP,H:  188,115 GJ  52,254 MWh  54 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:  74,008 GJ  20,558 MWh  21 kWh/m2 
 Spot"eba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:  ---  ---  --- 
 Energ. náro#nost p$ípravy TV za rok EP,W:  74,008 GJ  20,558 MWh  21 kWh/m2 
  

 Spot"eba energie na osv#tlení a spot". Q,fuel,L:  54,182 GJ  15,051 MWh  15 kWh/m2 
 Energ. náro#nost osv&tlení za rok EP,L:  54,182 GJ  15,051 MWh  15 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:  316,306 GJ  87,863 MWh  90 kWh/m2 
  
 M rná spot$eba energie dodané do budovy 
  

 Celková ro!ní dodaná energie:  87863 kWh 
  

 Objem budovy stanovený z vn#jších rozm#r$:  3809,0 m3 
 Celková podlahová plocha budovy:  976,5 m2 
  

 M#rná spot"eba dodané energie EP,V:  23,1 kWh/(m3.a) 
  

 M&rná spot$eba energie budovy EP,A:  90 kWh/(m2,a) 
  

 Poznámka: M&rná spot$eba energie zahrnuje veškerou dodanou energii v#etn& vliv% ú#inností tech. systém%. 
   

 Rozd lení podle energonositel%, primární energie a emise CO2 
  

 Energo  Vytáp&ní  Chlazení  Mech.v&trání  Teplá voda  Osv&tlení 
 nositel  GJ/a           t/a  GJ/a         t/a  GJ/a              t/a  GJ/a           t/a  GJ/a            t/a 
  

  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2  Qf  Qp  CO2 
  

 zemní plyn  186,0  204,6  10,4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  74,0  81,4  4,1  ---  ---  --- 
 elekt"ina  2,1  5,8  0,4  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  54,2  151,7  9,3 
                  
 SOU ET  188,1  210,5  10,7  ---  ---  ---  ---  ---  ---  74,0  81,4  4,1  54,2  151,7  9,3 
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 Sou#ty pro jednotlivé energonositele:  Q,f [GJ/a]  Q,p [GJ/a]  CO2 [t/a] 
  

 zemní plyn  260,0  286,0  14,5 
 elekt"ina  56,3  157,5  9,7 
  

 Vysv#tlivky:  Qf je spot"eba energie na daný ú!el dodávaná energonositelem v GJ/rok, Qp je spot"eba primární energie 
  na daný ú!el dodávaná energonositelem v GJ/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
 Celková spot$eba prim. energie za rok:  443,583 GJ  123,218 MWh  126 kWh/m2 
  

 Celkové emise CO2 za rok:  24,209 t   25 kg/m2 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK! POSOUZENÍ PODLE  SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   OBJEKT A NOVÝ STAV                                                                                                                              
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytáp#ných zón budovy V =  3809,0 m3 
 Plocha ohrani!ujících konstrukcí A =  776,5 m2 
 P"evažující návrhová vnit"ní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpo!tu programu Energie. 
 
 Pr%m&rný sou#initel prostupu tepla budovy (#l. 5.3) 
  

 Požadavek:  
  max. pr$m. sou!. prostupu tepla U,em,N =   0,50 W/m2K 
  

 Výsledky výpo#tu: 
  pr$m#rný sou!initel prostupu tepla U,em =   0,34 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN"N. 
  
 Klasifika#ní t$ída prostupu tepla obálkou budovy (#l. C.2) 
  

 Klasifika!ní t"ída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifika!ní ukazatel CI:  0,7 
 
 
Energie 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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